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[nota introdutória]

Temas marginais, vozes atuantes
José Carlos Dias e Samuel Figueira-Cardoso

As «Vozes nas Margens» surgiram em conversa, em sala de aula, nos inícios
do ano letivo 2017/2018 (a sala de aula sempre fora o escritório e a sala de reuniões
dos bastidores organizativos de muitas das iniciativas realizadas no Instituto de
Estudos Ibéricos e Ibero-americanos da Universidade de Varsóvia). Algum tempo
mais tarde, era publicada a chamada de trabalhos da primeira edição deste congresso
estudantil, apresentando os objetivos da iniciativa:
“Eça de Queirós e Machado de Assis, Bossa Nova e Fado, futebol, carnaval e colonização são conceitos-chave do espaço da língua portuguesa que todos os estudantes
de português conhecem logo no primeiro ano dos estudos. Mas, então, e a língua
mirandesa, o crioulo forró e a cultura nagô? E a poesia islâmica moçambicana, a poesia falada dos slams ou as estigas? E o cinema de Licínio de Azevedo, de Pedro Costa
ou Kléber Mendonça? E tudo o resto que há ainda para descobrir e que se encontra à
margem ou nas margens do imenso rio da língua portuguesa e das culturas em língua
portuguesa? Pretendemos organizar uma conferência que será um espaço para troca
de ideias sobre os conceitos, autores, obras e outras manifestações menos explorados
no ensino de português nas universidades.”

As «Vozes» afirmavam-se, qual operação de homeostase, numa maneira de
os estudantes regularem o corpus das aprendizagens que estavam a realizar, complementando o centro com a periferia, o cânone com o marginal, os conhecimentos
veiculados nas aulas com os seus próprios interesses, saberes e experiências.
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Aprender é fazer, e ensinar é criar oportunidades para este fazer. Foi este o espírito que imbuiu as «Vozes nas Margens», e que vinha já a ser experimentado desde
o ano letivo 2013/2014, na cadeira de Língua Portuguesa do curso de mestrado em
Estudos Portugueses. Nesta, solicitava-se um trabalho de projeto que envolvesse a
organização de um congresso académico estudantil sobre uma temática ligada aos
países de língua portuguesa. Os estudantes da cadeira poderiam escolher participar
como organizadores, como palestrantes ou acumular as duas funções. Nesse ano, realizou-se a 1.ª conferência estudantil subordinada ao título “Mulheres da Lusofonia”.
Foi esta mesma origem local e dialética (no sentido de chegar à verdade através do diálogo) que animou o congresso «Vozes nas Margens», cuja primeira edição
decorreu no dia 25 de abril de 2018.
Alicerçada nos princípios pedagógicos da colaboração entre pares, da criação de contextos significativos e da ativação do agenciamento dos estudantes, esta
ideia permitia, a nível do processo de ensino-aprendizagem, matar três coelhos
de uma cajadada só. Primeiro, aprender a organizar uma iniciativa académica;
segundo, aplicar os conhecimentos relativos à investigação científica; e terceiro,
usar a língua portuguesa em diferentes situações comunicativas e com fins muito
distintos: da discussão oral de ideias à redação de vários géneros textuais — a
chamada de comunicações, cartas formais e informais, pedidos de informação,
notas informativas e, para alguns, a redação da comunicação a apresentar durante
o congresso.
Durante as três edições do congresso, contámos com uma grande diversidade
de temas, abordados em comunicações de estudantes de licenciatura, mestrado e
doutoramento da Universidade de Varsóvia e universidades estrangeiras, criando
um espaço profícuo de diálogo e formação entre os participantes. Acreditamos que
foi esta atrevida postura centrífuga que trouxe sucesso às «Vozes», que, à data de
publicação deste livro, vai já na sua 3.ª edição consecutiva.
O diálogo e a partilha durante as três edições foi de tal modo enriquecedor e
importante para a formação de todos os participantes que decidimos organizar este
volume com muitos dos trabalhos que foram apresentados durante os congressos,
bem como incluir dois mais que se coadunam com o espírito marginal presente neste projeto.
A publicação está dividida em duas secções. A primeira intitulada “Literatura
e Tradução” reúne um conjunto de dez textos que versam sobre a obra de autores
8
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de língua portuguesa, a sua grande maioria pouco estudados no contexto polaco.
A segunda secção, “Linguagem e Cultura”, é composta por seis textos que exploram
temáticas ligadas à linguagem, à cultura e ao ensino nos países de língua portuguesa.
Pedro Eiras, professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, abre o volume com o capítulo “Vozes, margens, resistência”, que analisa como
jovens poetisas portuguesas trataram, nos seus poemas, a mais recente crise económica, falando sobre desemprego, emigração e a ameaça persistente de um colapso
financeiro.
Andreia Oliveira, em “Na contracorrente do (seu) tempo: Judith Teixeira”, discute a marginalização de Judith Teixeira no panorama artístico-cultural português,
no início do século XX.
No terceiro capítulo, Marcos Fábio de Faria com a “«A língua é o vírus»: HIV e
AIDS na literatura brasileira pós-coquetel” discute, a partir da poesia de Ramon Nunes
Mello, a “linguagem como vírus”, avaliando a literatura brasileira na era pós-coquetel.
Por sua vez, Gabriela Kozakiewicz em “As desobediências à Palavra inspirada:
a linguagem bíblica em O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago”, explora
a linguagem e certos aspetos bíblicos no romance de Saramago, explorando a possibilidade de o romance se afirmar como uma narrativa gnóstica.
Alicja Jancelewicz debruça-se sobre a questão da identidade em dois artigos:
um sobre o romance O sol se põe em São Paulo, do autor brasileiro contemporâneo
Bernardo Carvalho, e outro sobre O Marinheiro, de Fernando Pessoa.
Passando já para os estudos de tradução, Petra Šantorová, em “Tradução de
literaturas de língua portuguesa para checo (1898–1948)”, fala-nos sobre os primórdios da tradução da literatura portuguesa e brasileira para a língua checa.
Com “Antropofagia: a tradução como diferença”, Juan Alcántara explora o ato
de tradução como uma experiência antropofágica, recorrendo à obra do autor brasileiro Haroldo de Campos.
Continuando na área dos estudos de tradução, Adam Filonik em “Ressoar
vozes adormecidas: a questão da atualização da tradução de Quarto de despejo, de
Carolina Maria de Jesus (1960)” defende a necessidade de uma nova tradução para
polaco da obra de Carolina de Jesus.
Por sua vez, Zuzanna Franaszek, em “Samotność Portugalczyka como a tradução intersemiótica?”, analisa como a reportagem da autora polaca Iza Klementowska
representa a cultura portuguesa.
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A segunda secção, “Linguagem e Cultura”, explora temas como a diversidade
linguística e cultural do Brasil, desde a época colonial, passando pela discussão do
ensino e da preservação do património cultural e imaterial português e brasileiro.
Samuel Figueira-Cardoso e Alexandre da Silva Borges abrem a secção com
“As vozes da resistência: o caso da língua geral amazônica”, discutindo sobre o multilinguismo no Brasil, e criando um percurso cronológico a fim de evidenciar como o
contacto entre línguas europeias, línguas africanas e as línguas indígenas influenciaram a variedade do português falado no país desde o século XVI.
Adriana Souza e Samuel Figueira-Cardoso, no capítulo “A linguagem matemática para o ensino de pessoas com deficiência visual”, discutem a falta de tecnologias e de acessibilidade para apoiar os estudantes com deficiência visual.
Mariana Ribeiro demonstra a instabilidade no uso dos plurais metafónicos
em português europeu, em “Um singular, dois plurais? A alteração de timbre da
vogal tónica na formação dos plurais metafónicos do PE”.
Francisco Acioly de Lucena Neto e Natália Luiza Carneiro Lopes Acioly debruçam-se sobre aspetos culturais da região Amazónica brasileira. Em “Festival
folclórico de Parintins: a festa do boi garantido e do boi caprichoso que alegra a
Amazônia e o Brasil” temos uma reflexão sobre as festividades locais de Parentins; e
em “O desafio da exibição de filmes em língua portuguesa na região amazônica do
Brasil na contemporaniedade” exploram o acesso ao cinema no espaço amazónico
do Brasil.
A secção encerra com o capítulo “República Portuguesa: as casas dos estudantes de Coimbra”, com Magdalena Sierack a discorrer sobre as repúblicas estudantis
da Universidade de Coimbra.
Esperamos que o conjunto de textos aqui reunidos possa contribuir para dar
maior centralidade a estes temas marginais, especialmente na Polónia, mas igualmente relevantes dentro do universo cultural de língua portuguesa. Num certo sentido, a grande maioria das vozes aqui publicadas são também elas marginais, são
vozes de investigadores que estão em formação, a dar os primeiros passos num trabalho árduo e exigente, mas que só pode ser alcançado com sucesso graças a iniciativas deste tipo.
Varsóvia, 29 de dezembro de 2020
10

1.ª secção
[literatura e tradução]

Vozes, margens, resistência

1

Pedro Eiras2
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa
eiras_pedro@yahoo.com

Resumo. Nos últimos doze anos, países como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Irlanda e Chipre atravessaram uma crise económica de graves consequências sociais
e políticas: desemprego, emigração, a ameaça persistente de um colapso financeiro. Este estudo pretende observar como algumas jovens poetisas portuguesas
– com cerca de trinta ou quarenta anos – respondem a este contexto de crise, ora
sentindo-se excluídas de um mundo regido pelas leis inflexíveis do mercado, ora
resistindo a essa exclusão e à contínua precariedade através de uma poderosa ironia. Assim, perante a lógica fatalista da austeridade, cada poetisa reinventa a cada
instante a sua identidade, a sua presença ativa no universo social, a sua linguagem
própria, uma resistência por vezes solitária mas sempre defendida pela insubordinação aos discursos dominantes.
Palavras-chave: poesia, crise, austeridade, resistência, margem.

Conferência plenária da 1.ª edição das «Vozes nas Margens».
Professor de Literatura Portuguesa na Universidade do Porto, Investigador do Instituto de Literatura
Comparada Margarida Losa e Membro da Rede Internacional de Pesquisa LyraCompoetics. Desde
2005, publicou diversos livros de ensaios sobre literatura portuguesa dos séculos XX e XXI, estudos interartísticos, questões de ética, a representação e o imaginário do fim do mundo. Entre os mais recentes:
O Riso de Momo – Ensaio sobre Pedro Proença (2018), [...] – Ensaio sobre os mestres (2017), Constelações
2 – Estudos Comparatistas (2016), Platão no Rolls-Royce – Ensaio sobre literatura e técnica (2015).
1
2

13

Pedro Eiras

Abstract. In the last twelve years, countries such as Portugal, Spain, Italy, Greece,
Ireland and Cyprus went through an economic crisis with deep social and political
consequences: unemployment, emigration, the persistent threat of a financial collapse. This study aims to analyze how some young Portuguese women poets – in
their thirties or forties – answer to this context of crisis, either feeling excluded
from a world controlled by the strict rules of the market, or resisting to that exclusion and to the continuous precarity through a powerful irony. Thus, facing the
fatalist logic of austerity, each poet reinvents all the time their identity, their active
presence in society, their own language, a resistance sometimes solitary but always
protected against dominant speeches.
Keywords: poetry, crisis, austerity, resistance, margin.

Para falar de vozes, margens, resistência, começarei por citar alguns versos
de quatro jovens poetisas, em livros muito recentes. De Susana Araújo, esta quadra
de Dívida Soberana: “Era e sou menor / sempre por repetir, / sei que não sirvo para
nada, / nem reservei a entrada” (2012: 28). De Margarida Vale de Gato, estas palavras
de Lançamento: “sirvo mal, sou outra, fora / do baralho” (2016: s/p). De Raquel Nobre Guerra, o primeiro verso em Senhor Roubado: “O fim do mundo começa sempre
no café do bairro” (2016: s/p). E de Golgona Anghel, do livro Como uma Flor de
Plástico na Montra de um Talho: “Por uma questão de hábito, entende-se, / ou talvez
seja o feitio, / teremos sempre o olhar triste, / os pés descalços, / a mão estendida. /
Deixem-nos, ao menos, / vender-vos uma boa história” (2013: 59).
De modos diferentes, estes poemas – e seria preciso citar tantos outros – descrevem o sujeito na margem de um mundo: geográfico, económico, político, cultural. Em todos eles, a voz que enuncia define-se por via negativa: pela não-pertença,
pela não-utilidade, por uma precariedade que aposta apenas na sobrevivência de
cada instante, sem projetos a longo prazo. Partirei desta constatação: o sujeito destes
poemas define-se pela sensação de se encontrar à margem do mundo, exposto a uma
existência ameaçada.
Alguns destes livros referem explicitamente a grave crise económica que, a
partir de 2008, atingiu com violência países como a Grécia, Portugal, a Espanha,
a Itália, a Irlanda e Chipre. Conforme se sabe, Portugal reagiu à crise implantando
severas políticas de austeridade, agravando a carga fiscal e realizando cortes nos sa14
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lários da função pública. Num cenário de crescente desemprego, a emigração qualificada, em particular de uma camada jovem da população, aumentou exponencialmente. Neste contexto, parece-me inevitável interpretar a denúncia da impotência
económica, social e política em tantos livros de poesia recente à luz da crise financeira e das políticas de austeridade. Eis a intuição nuclear deste ensaio, e o denominador comum dos poemas que analisarei: a poesia em tempos de crise.
Talvez seja possível encontrar na poesia recente espanhola, italiana, irlandesa ou cipriota, por exemplo, os mesmos sintomas de mal-estar. Em 2016, foi
publicada em Inglaterra uma antologia de poesia grega recente, organizada por
Karen van Dick, sintomaticamente intitulada Austerity Measures; estes poemas,
traduzidos em inglês, constituem um gesto plural de protesto contra as imposições
económicas europeias. Entrevistados pelo jornal The Guardian, os seus autores
desconstroem o que entendem como ideias-feitas, a saber: que os gregos seriam
preguiçosos ou corruptos, responsáveis pelo sobre-endividamento, que a crise pode
ser produtiva, que as medidas de austeridade foram proporcionalmente distribuídas. Numa perspetiva crítica mais lata, é errado pensar que “todas estas medidas
de austeridade foram impostas apenas com o propósito de purgar a economia”: na
verdade, elas funcionam “como uma base de experiência para minar as instituições
e manipular o povo”, conforme afirma o poeta Yiannis Efthymiades (apud Bausells
& Stefanou 2016). Assim, o resultado mais profundo das medidas de austeridade
já não se insere estritamente no âmbito económico, mas no enfraquecimento da
própria democracia.
Na sequência desta publicação de poesia grega, penso que seria importante
estudar o impacto da crise na poesia portuguesa, bem como a resposta da poesia à
crise, enquanto ato de resistência. Seria preciso compreender que poetas e poetisas
escrevem sobre este tema, direta ou indiretamente, a partir de quais experiências,
pessoais ou alheias, e de que modo consideram a poesia capaz (ou incapaz) de intervir no respetivo contexto. A este propósito, eis alguns versos exasperados de José
Miguel Silva, no livro Últimos Poemas: “Musa, sinceramente, vai chatear o Camões.
/ Que podem os poetas, diz-me, contra marketeers, / aguados humoristas e demais
fomentadores / de pestilência moral?” (2017: 21). Talvez os poetas nada possam contra marketeers, bancos, o Fundo Monetário Internacional, a Troika – e contudo isto
ainda é dito num poema, lugar onde se pode articular pelo menos um protesto
lúcido.
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Os poemas que citarei neste ensaio estão conscientes da fragilidade de qualquer denúncia, reclamação, lamento; ao mesmo tempo, não desistem de uma ironia
feroz, capaz de redescrever o mundo, recusando narrativas fatalistas e conformadas.
As poetisas que lerei convocam palavras, conceitos e ideias-feitas para subverter o
seu sentido; inventam uma narrativa pessoal, que opõem às narrativas disfóricas de
determinados discursos oficiais, políticos, televisivos; recorrem à ironia, à mordacidade, às meias-palavras, para apresentarem pequenas histórias de pequenas resistências de pequenos heróis, ou anti-heróis, pequenas heroínas, ou anti-heroínas.
Antes de avançar, algumas ressalvas metodológicas. Em primeiro lugar: conseguir um corpus de trabalho implica um trabalho de construção. Nem todos os
poetas referem explicitamente a crise económica portuguesa. Assim, a escolha dos
poemas implica alguma flexibilidade produtiva, identificando a denúncia sociopolítica em textos com diferentes graus de explicitação ou sugestão.
Em segundo lugar, um levantamento exaustivo de poemas que reflitam sobre a crise, seguido da respetiva análise, exigiria o trabalho de uma equipa alargada,
em diálogo com sociólogos, economistas, politólogos. Neste breve trabalho, poderei
apenas apresentar alguns poemas de algumas autoras, delineando uma pluralidade
de experiências; será uma panorâmica tímida (onde só, às vezes, a parte pode valer
pelo todo), ou seja, subsídios para uma compreensão da poesia enquanto resistência
– mas de forma nenhuma um trabalho laboratorial exaustivo.
Último apontamento: decidi estudar apenas obras de poetisas. Seria oportuno
ler autores como José Miguel Silva, que sintomaticamente já citei; mas – acaso ou
sinal dos tempos? – encontrei mais reflexões sobre a austeridade em obras de mulheres do que em obras de homens, e muitas vezes mais ironia, violência, rebeldia. Num
país tradicionalmente definido pelo patriarcado, pela desigualdade salarial, por desequilíbrios no acesso ao trabalho conforme o género, interessa-me observar de que
modo jovens autoras equacionam questões como o desemprego ou a precariedade, e
inventam uma linguagem de resistência particularmente arrojada.
Dito isto, eis o meu corpus: quatro exemplos, quatro linguagens, quatro poetisas.
1. SUSANA ARAÚJO, DÍVIDA SOBERANA
Susana Araújo é Professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
e investigadora do Centro de Estudos Comparatistas, com trabalhos sobre ficção e
16
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terrorismo, medo e fantasia, insegurança nos espaços urbanos. Em 2012, publicou o
seu único livro de poesia, com um título significativo: Dívida Soberana. Um texto da
contracapa, não assinado, termina assim:
2010 é, para a autora, um ano marcado por crises e recomeços. É o ano em que nasce
o seu primeiro filho e em que o governo português apresenta o primeiro programa de
“estabilidade e crescimento” (pec1) para combater a crise de sobre-endividamento:
dois eventos que, em muito, contribuem para a versão final de Dívida Soberana.

Colocando lado a lado história pessoal e história política, esta nota ao mesmo
tempo define e apaga essa mesma fronteira: o coletivo é também singular, o “programa de estabilidade e crescimento” com que o governo socialista de José Sócrates tenta responder à crise definirá também a intimidade do sujeito. Nenhum solipsismo
romântico; mas antes, desde a contracapa do livro, a consciência de que o sujeito é
construído – ameaçado? – pela política.
Dívida Soberana abre com um “Prelúdio”, que cito na íntegra:
Esta é uma compilação de poemas sobre um pays en abyme, um país que tomba e
que se dobra e desdobra, revertendo para dentro de si mesmo. Bancos e seguradoras
oscilam inseguros. Muitos desmoronam-se sobre casas e terras deslizam carregando
corpos e nomes próprios. A condição da língua oficial é de insolvência, devido aos
efeitos do arrefecimento global. Os pronomes capitais foram privatizados. Verbos e
advérbios jazem em campos de refugiados. Tu partiste, claro. O estado de Emergência
não foi ainda declarado. (2012: 3)

Como no texto da contracapa, o coletivo é também o individual, num percurso que
vai de um “país que tomba” a um desesperançado “Tu partiste, claro”. Ora, esta proposição do livro define a própria linguagem como vítima da crise: a língua oficial
em insolvência, os pronomes privatizados, os verbos e advérbios como refugiados.
A este propósito, importa ler diversos ensaios de Rosa Maria Martelo – decerto a
ensaísta que mais tem estudado a poesia contemporânea quanto forma de resistência
política. No artigo “Questões de vocabulário” (2013), por exemplo, observa como o
universo capitalista sistematizou um léxico que considera objetivo e imprescindível,
elogiando a flexibilidade, a competitividade, a excelência, o empreendedorismo ou o
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consumo; segundo a autora, trata-se de uma novilíngua como aquela que George
Orwell denunciava em 1984, uma linguagem e um quadro de valores dados como
naturais, inquestionáveis, logo insubstituíveis.
Se a crise económica provoca a crise da linguagem, reduzida a um discurso
oficial, naturalizado pelos media e tido por consensual, que poder cabe aos poemas
de Dívida Soberana, depois daquele “Prelúdio”? Se o contexto político ameaça o texto pessoal, como pode a linguagem resistir à crise? Contudo – este aviso à navegação,
abrindo o livro, não será já o início de uma resistência através da linguagem? É ao
afirmar que “A condição da língua oficial é de insolvência”, que se começa a inventar
uma língua irónica da denúncia.
Praticamente todos os poemas do livro interrogam a crise para definir angústias pessoais, esperanças e desesperanças, a sobrevivência. O próprio léxico é significativo; logo nos títulos dos poemas encontramos expressões como “imposto sobre
folha de pagamento”, “investimento”, “spread”, “especulação”, “austeridade”, “sustentabilidade”, “programa de estabilidade e crescimento”. Ainda que alguns destes conceitos sejam transfigurados em parábolas de emoções e vivências pessoais, o léxico
assume já um caráter surpreendentemente prosaico, obrigando a considerar sempre
a realidade económico-política do sujeito.
Para os efeitos deste ensaio, praticamente qualquer poema de Dívida Soberana
seria pertinente. Lerei apenas o seguinte:
Vou indo
Eu vou.
O espelho diz-me então
que tenho sete vidas (mais não)
e poderei regressar ainda vivo da mina
de carvão que fica na ponta oeste do
Vale da Velha União onde foi rogada a praga
da vidente em-si-mesmada que afastou para sempre
moças e mancebos da terra de seus pais para
países longínquos onde becos, esquinas, vielas
e sinuosidades escuras servem de tronos reais.
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O ás de espadas fará as apresentações
da manilha de anões que, à entrada
da cave oficial do centro de desemprego,
filão empregador de jovens muito velhos,
deverei incorporar: o cordial, o amável
o estratega, o submisso, o faz-tudo
o abnegado e o mudo, muito mudo.
A bela adormecida acordou sem
beijos e já se meteu a caminho,
evitando a ordem de despejo:
para o trabalho, eu vou
eu vou, eu vou.
(2012: 39)

Reconhecemos aqui o universo dos contos infantis – ou apenas o seu dilacerado
cancelamento. Os sete anões mineiros estão ameaçados de despedimento, a floresta
é substituída pela emigração para “países longínquos”, as cartas de jogar de uma
perdida Wonderland distribuem trabalhos, e mesmo a Bela Adormecida, ameaçada
de despejo, renuncia a qualquer esperança erótica: acorda sozinha e vai trabalhar.
Nenhuma Disneylândia pode sobreviver aqui, as narrativas da infância tornam-se
pesadelos de adultos precários, condenados a um trabalho mortal – “tenho sete vidas (mais não) / e poderei regressar ainda vivo da mina” – ou à morte por ausência
de trabalho. As promessas da infância desembocam num estar-à-margem do mundo: todos, do faz-tudo ao convenientemente mudo, sobrevivem pela esmola de um
emprego a prazo. Estes “jovens muito velhos”, mão-de-obra barata, ainda repetem
uma velha canção de trabalho, mas na borda do desespero: “eu vou / eu vou, eu vou”.
Ou nem isso: remediadamente, “Vou indo”.
2. GOLGONA ANGHEL, NADAR NA PISCINA DOS PEQUENOS
O segundo exemplo de escrita poética que quero tratar aqui parte de uma
experiência do estar-à-margem muito específica: refiro-me à narrativa de imigração
que subjaz aos poemas de Golgona Anghel. Nascida na Roménia em 1979, a autora
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fez na Universidade de Lisboa a licenciatura em Estudos Portugueses e Espanhóis
e um doutoramento em Literatura Portuguesa Contemporânea. Publicou diversos
livros de ensaios sobre a obra de Al Berto, e quatro livros de poesia, de Crematório
Sentimental (2007) a Nadar na Piscina dos Pequenos (2017). Com Como uma Flor de
Plástico na Montra de um Talho, de 2013, ganhou o Prémio Pen Clube Português de
Poesia, ex-aequo.
Encontramos em Golgona Anghel a condição frágil de quem quer trabalhar
em Portugal e depende de Autorizações de Permanência. Cito um poema do seu
primeiro livro:
Ministério da Administração Interna
Notificação
Aos dias 23 do mês de Novembro do ano dois mil e três, nesta cidade
de Lisboa, e neste Posto de Atendimento da “Penha da França” [...], eu Franz
Kafka, Inspector-Adjunto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Notifico
a cidadã Golgona Anghel, titular do Cartão Diplomático 484/00, de que o sentido provável da decisão que irá recair sobre o pedido de prorrogação de Autorização de Permanência formulado em 29 de Setembro de dois mil e três, é de
Indeferimento, por se encontrar em situação enquadrável no previsto no n.º 8
alínea b) do Art.º 53.º do DL 244/98 de 08AGO, com as alterações introduzidas
pelo DL 34/2003 de 25FEV (2007: 51)

Noutro local (Eiras 2017), já tive oportunidade de comentar este excerto e os efeitos
de progressiva deriva surrealizante que marcam o restante poema. Agora, saliento
apenas que o texto define uma nova forma de margem, pelo anúncio de uma expulsão. O êxodo não é uma escolha, mas a ameaça de uma marginalização radical.
Mas Golgona Anghel descreve outras formas de precariedade e sobrevivência.
Cito agora Nadar na Piscina dos Pequenos:
Trinta anos a roçar a cauda
em salas de espera e caixas de supermercado.
Meses e meses a afiar o ouvido ao ritmo de um certo rumor
nos bolsos, aquele ruído de fundo
que a miséria aprendeu a trautear nos becos:
as tripas, os trocos
(2017: 51)
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Eis um currículo remediado, entre tripas e trocos, fomes e soluções de compromisso. A
margem, aqui, é uma condição continuada, quase uma segunda natureza, que o poema
não pode resolver. Salas de espera e caixas de supermercado tornam o sujeito num
animal – “Trinta anos a roçar a cauda” – reduzido à mera tentativa de sobrevivência.
A este propósito, vale a pena lembrar o que Pedro Passos Coelho afirmou
em 2012, enquanto primeiro-ministro de Portugal: “Despedir-se ou ser despedido
não tem de ser um estigma, tem de representar também uma oportunidade para
mudar de vida, tem de representar uma livre escolha também, uma mobilidade da
própria sociedade”; esta afirmação, segundo o sociólogo Elísio Estanque, “para além
de exprimir a ideia distorcida de uma imaginária ‘escolha racional’, segundo a qual
o destino e as condições de vida de cada um dependem apenas da vontade individual, reflete também uma visão imediatista e a-histórica da realidade” (2013: 82).
O poema de Golgona Anghel recupera precisamente essa leitura histórica, social,
contextualizadora, descrevendo um quotidiano no fio da navalha. O desemprego,
o emprego precário não são escolhas nem oportunidades, mas uma consequência –
catastrófica – de políticas que criam margens.
Leio um último poema de Nadar na Piscina dos Pequenos:
Desde a varanda que dá para o jardim das glicínias,
vêem-se muitas coisas
e as traseiras de um matadouro.
De tempos a tempos,
há movimentos de máquinas,
ruídos abafados.
Atrás dos muros brancos, pintados de fresco,
vitelos e carrascos
formam um coro incerto de bocas encerradas.
Quase como em Madame Butterfly,
mas com menos Puccini e mais facas eléctricas.
Imagino o batucar das canelas,
o fedor quente dos bichos
encarquilhados na própria carcaça
como num antro.
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Lembro-me de Le boucher de Chabrol:
“le sang des hommes et le sang des bêtes
ont la même odeur”.
Vejo-me a mim, na fila das finanças,
um naco de carne agarrado a um recibo verde.
Estado: fora de prazo.
Origem: descontrolada.
(2017: 46)

O poema multiplica estratégias: faz contrastar glicínias e matadouros, descreve e
interpreta, introduz uma referência erudita ao “coro a bocca chiusa” da ópera de
Puccini ou a um filme de Claude Chabrol, antes de regressar ao horror: “o batucar
das canelas, / o fedor quente dos bichos / encarquilhados na própria carcaça”. Mas
todos estes recursos estão ao serviço de um salto parabólico final, atestado radical de
marginalidade: “Vejo-me a mim, na fila das finanças, / um naco de carne agarrado
a um recibo verde”. Nenhuma diferença entre os animais no matadouro e o sujeito,
carne morta na repartição de finanças: a mesma condenação à vida incerta e à morte lenta. Os recibos verdes atestam o caráter precário do trabalho, a fragilidade da
biografia. E, para completar a parábola, o rótulo implacável sobre a carne do sujeito:
“Estado: fora de prazo. / Origem: descontrolada” – imigrante suspeita, já demasiado
envelhecida, demasiado tardia.
3. MARGARIDA VALE DE GATO, LANÇAMENTO
Um poema não é menos interventivo por ser disfórico: o desespero é uma
forma de fúria, e a confissão de que se está na margem não significa forçosamente
uma conformação à margem.
Vejamos um terceiro exemplo. Margarida Vale de Gato nasceu em 1973, em
Vendas Novas; é professora na Universidade de Lisboa, investigadora no Centro de Estudos Anglísticos, tradutora para português de numerosos autores (Poe, Wilde, Yeats,
Michaux e René Char, etc.). Em 2009 publicou o livro de poemas Mulher ao Mar, reeditado e aumentado sob os títulos Mulher ao Mar Retorna (2013) e Mulher ao Mar e
Grinalda (2018). Em 2016 publicou o segundo livro de poesia, chamado Lançamento.
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Neste último, eis como se apresenta o sujeito lírico:
Eu erro no olhar receio às vezes
[...]
Portanto sirvo mal, sou outra, fora
do baralho, turista aqui em tanto
do que me dá prazer e algum trabalho
(2016: s/p)

Lendo o poema na íntegra, percebemos que desta vez o estar “fora / do baralho” tem
menos a ver com economia ou política do que com um enfrentamento da escrita: o
sujeito – a poetisa – define-se à margem da instituição da poesia. Contra o poder da
instituição, diz-se errante; contra a solenidade, turista; mas a errância transforma-se
em acerto, aquele “sirvo mal” é menos um estigma social do que uma possibilidade
de resistência à normalização do mundo. A escrita pode então redefinir os valores,
transformar o estigma de “servir mal” em orgulho de não pactuar, converter a margem “fora / do baralho” em reinvenção de si. Eis uma tarefa para os nossos tempos: a
redefinição dos conceitos, a opção por uma literatura que “serve mal”, uma literatura
menor, aquela em que, como dizem Gilles Deleuze e Félix Guattari (2003), tudo é
coletivo e politizado.
Em 2012, o Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa realizou um
inquérito, perguntando a poetas portugueses: “A poesia é uma forma de resistência?
Sempre, por definição? Ou apenas em determinados contextos – sociais, políticos,
culturais? Como pode resistir a poesia e a quê?”. Margarida Vale de Gato respondeu
com um poema, depois revisto e incluído no livro Lançamento, de onde o cito:
Mais tempo gasto, admito, a passar
mal por relativo amor e altivez
do que a fazer política
e prezo sobre o consenso
o rasgo original.
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demo-crítica:
tísica herança do burguês
de génio que nega ser geral
o raio que trilhou seu ideal
e deixa que o isente a lucidez
da rota rigorosa da unidade
além da sua esfera. Mais consola
levantar os óculos à verdade,
suspensa ao clamor mudo lá do fim
da literatura onde não rola nada
excepto, além das massas, o sublime.
Precário verso se
o gesto não
redime paira só
na frouxa linha acima
dos meus ombros
onde ruo assolidária
sem assombros.
(2016: s/p)

A perguntas como “A poesia é uma forma de resistência?”, Margarida Vale de
Gato responde com uma autocrítica: “Mais tempo gasto, admito, a passar / mal
[...] / do que a fazer política”. Se a poesia deve ser resistência ao mundo, se a poesia deve “fazer política”, este autorretrato assume, com remorso, a insuficiência
da ação coletiva, a cedência ao lamento subjetivo. Instigante análise da literatura,
dividida entre o poema feito por todos (Lautréamont) e o “rasgo original”, o génio individual, a tradição burguesa, a escrita do sublime: Margarida Vale de Gato
denuncia a “demo-crítica” e a sua própria cedência ao “raio que trilhou seu ideal”
e ao “fim / da literatura”. Por isso, o poema inclui uma arte poética, que é também
uma (auto)crítica e uma definição das relações entre escrita e mundo, poesia e
política: “Precário verso se / o gesto não / redime”, “Precário verso se / [...] ruo
assolidária”.
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As margens denunciadas por Susana Araújo e Golgona Anghel eram involuntárias e trágicas. A autocrítica em Margarida Vale de Gato, ao invés, denuncia a
tentação de uma margem interior, subjetiva – mas também diz como se pode recusar
esse impasse da linguagem. O poema, tal como foi publicado no inquérito do Instituto de Literatura Comparada, incluía uma última estrofe capaz de reinventar as
comunidades:
Agora, se descerem os médios
à rua e os verdadeiros pobres a gente
atenta e recíproca a encher de pulmões ar
canto atrito resistência e translação,
a derrubar ditas classes consumo e capital,
o cómodo sem afecto, a sôfrega avidez pateta,
e o que a todos sobre os ombros nos carrega,
aí então, além de sublime e ser poeta,
talvez mais do que busque eu dê entrega.

4. RAQUEL NOBRE GUERRA, SENHOR ROUBADO
É possível, então, reinventar uma comunidade, desfazendo a margem da solidão poética. Mas também é possível, e urgente, recusar as narrativas comuns impostas, reivindicando uma margem pessoal, crítica, corrosiva, uma não-pertença aos
discursos oficiais. O poema torna-se, então, resistência a lugares-comuns.
Vejamos um último exemplo. Nascida em Lisboa em 1979, Raquel Nobre
Guerra tem uma licenciatura em Filosofia, um mestrado em Estética, um doutoramento em Literatura Portuguesa; é investigadora do Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa da Universidade de Lisboa. Com o livro de poesia Groto Sato
(2012) ganhou o Prémio Primeira Obra do Pen Clube Português. Publicou ainda
Saudação a Álvaro de Campos (2013), Quarto 28: sms de amor e ódio (2013), e Senhor
Roubado (2016), livro também editado no Brasil.
Para recusar narrativas impostas e lugares-comuns, é preciso começar por citá-los; decerto por isso Raquel Nobre Guerra abre um poema de Senhor Roubado
repetindo – e contestando – palavras de Albert Camus: “É evidente que nos mentem
quando põem por escrito / que é preciso imaginar Sísifo feliz” (2016: s/p). O poema
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começa onde Le Mythe de Sisyphe termina. Ora, a célebre injunção Il faut imaginer
Sisyphe heureux decerto significava, em 1942, uma aceitação plena da existência,
a liberdade e a responsabilidade mesmo sob as terríveis condições impostas pelo
mundo. Sísifo podia ser o resistente que se opõe aos deuses (ou aos monstros), aquele que preserva uma ação livre, a felicidade em tempos de desespero. No mundo
de Senhor Roubado, pelo contrário, a felicidade pronta-a-usar tornou-se obrigação
generalizada, lei do mercado hedonista, existencialismo esvaziado. A contemporaneidade exige “Que valha a pena andar aqui com o propósito / de ter ponta por se
estar vivo ainda que falido” (ibidem); e se o contemporâneo é quem está “de tal forma
comprometido com a sua época / que lhe resta apenas ser ridículo e mentir” (ibidem), a poesia de Raquel Nobre Guerra procura uma não-contemporaneidade, uma
margem pessoal construída sobre citações de textos, antigos ou recentes, acolhidos
ou subvertidos: procura, dentro do contemporâneo, uma linguagem extemporânea.
Veja-se outro poema de Senhor Roubado:
Foi então que me perguntaram para que serve a poesia.
Para atrair as traças. Não soube dizer.
Quiseram fazer-me o horóscopo:
Gostava tanto de mexer na vida.
E se não fosse uma poeta, perguntaram,
seria o quê? Abri um livro ao calhas –
atleta, estafeta, hospedeira, jogadora compulsiva
de tudo o que me livre da contabilidade.
E um bom poema? Uma banana a apodrecer numa fruteira.
E o que a comove? Uma banana a apodrecer numa fruteira.
(Não se trata de metafísica de espécie nenhuma,
as nódoas negras sempre me causaram fraqueza.)
Quiseram até saber da minha vontade
o que ficaria escrito no meu epitáfio.
E do que mandaria a um político.
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Mas agora o que penso, o que quero é largar o moribundo
é o que o predador apaixonado pela caça deve querer.
Venham brincar comigo,
para já para já
fica escrito.
(2016: s/p)

A unidade do poema explode numa multiplicidade de textos citados e desconstruídos. O ponto de partida parece ser um inquérito ou entrevista, incluindo questões
como: para que serve a poesia?, o que é um bom poema?, o que a comove? Se a leitura
da poesia fica sempre protegida pelo incontornável fingimento pessoano, os inquéritos da indústria cultural, sondando predileções e opiniões, tentam definir uma
presença imediata dos autores empíricos. Ora, este poema sugere antes uma fuga.
As respostas dadas ao inquérito são agora corrigidas; a autora afirma que na altura
“Não soube dizer” que a poesia serve “Para atrair as traças” – resposta mais certeira,
revelando a poesia no seu caráter inútil, absurdo, não-comercializável. Quanto à
pergunta sobre o horóscopo, sugere-se que a autora respondeu (ou teria querido responder) com um verso de Mário de Sá-Carneiro (2001): “Gostava tanto de mexer na
vida”. De novo, assume-se um desajuste perante o mundo, uma extemporaneidade:
gostava de mexer na vida, gostaria de mexer na vida, mas não sei, não posso mexer
na vida. Contra os inquéritos ou entrevistas como lugar de publicidade e poder, as
respostas revelam um despojamento irónico.
Quanto à pergunta “E se não fosse uma poeta [...], / seria o quê?”, a resposta
é de um improviso dadá: “Abri um livro ao calhas – / atleta, estafeta, hospedeira,
jogadora compulsiva / de tudo o que me livre da contabilidade”. Não se leva “a sério”
o inquérito, não se revela a verdade íntima da escritora empírica e mercantilizável,
responde-se à pergunta invasiva com uma resposta aleatória. Mas ressalva-se: nada
de contabilidades, mercados, o mundo das entrevistas.
Não custa imaginar que Raquel Nobre Guerra tenha mesmo respondido a um
inquérito. Mas este poema mostra o avesso desse gesto, corrige e rasura o texto através de um novo texto, deixa incerto o que aconteceu, o que deveria ter acontecido.
Inventa-se uma margem, ou seja, o orgulho de uma não-pertença.
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*
Que posso concluir deste breve corpus de quatro poetisas, corpus tão breve e
ao mesmo tempo já tão plural?
Que há margens impostas e margens desejadas, margens como forma de ostracismo e margens como solução de resistência. Por vezes, é preciso resistir à marginalização, reivindicar a pertença a um país ou o direito de habitar nele – como em
Golgona Anghel; outras vezes, é preciso construir um comportamento marginal,
recusando a indústria cultural, o mercado do livro – como em Raquel Nobre Guerra. Mais do que contraditórios, ambos os gestos permitem definir o lugar daqueles e
daquelas que se movem entre os discursos e as economias.
Assim, estas quatro poetisas inventam caminhos díspares. Para denunciarem
a mesma crise, enfrentam o prosaísmo de trocos e supermercados, recriam contos
populares, delineiam parábolas; questionam a imigração, a invenção das comunidades; satirizam, denunciam, mas também se entregam a uma lúcida autocrítica; e
convocam, ironicamente, uma galeria de figuras marginais – o animal no matadouro, os anões da Branca de Neve, precários alter-egos. Embora só algumas das autoras
refiram explicitamente a crise portuguesa após 2008, todas descrevem um mundo
fragmentado: um mundo – na expressão de Noam Chomsky – dividido “entre uma
plutonomia e um precariado – [...] segundo a imagem do movimento Occupy, entre
os 1% e os 99%” (2013: 33). Ora, embora 99% sejam uma larga maioria matemática,
não deixam de constituir uma subjugada margem económica. E contudo estes poemas lutam corajosamente contra essa marginalização.
Termino, relembrando o inquérito “Poesia e resistência”, que referi mais atrás.
A perguntas como “A poesia é uma forma de resistência?” ou “Como pode resistir a
poesia e a quê?”, José Miguel Silva responde:
um poeta não pode deixar de declarar guerra a todo o género de clichés: verbais, desde logo, mas também políticos, filosóficos, psicológicos, etc. Mas sem nunca perder
de vista que, numa era de comunicação de massas, essa sua guerra é tão desigual, e
portanto tão caricata, como a guerra que uma sardinha (zangada) decidisse mover a
um petroleiro (de aço). (2012: s/p)

O mundo é feroz, e decerto José Miguel Silva tem razão. Porém, confesso que estou
a torcer furiosamente pela sardinha.
28

Vozes, margens, resistência

REFERÊNCIAS
Anghel, Golgona (2007): Crematório Sentimental. Guia de bem-querer. Famalicão: Quasi.
–––– (2013): Como uma Flor de Plástico na Montra de um Talho. Porto: Assírio & Alvim.
–––– (2017): Nadar na Piscina dos Pequenos. Porto: Assírio & Alvim.
Araújo, Susana (2012): Dívida Soberana. Lisboa: Mariposa Azual.
Bausells, Marta, & Stefanou, Eleni (2016): “Meet the Greek writers revolutionising poetry in the age of austerity”. In: The Guardian, 11 de março de 2016. Internet. Disponível
em www.theguardian.com/books/2016/may/11/meet-the-greek-writers-revolutionising-poetry-austerity (consultado em 12 de abril de 2018).
Chomsky, Noam (2013): Occupy. Lisboa: Antígona.
Deleuze, Gillles, e Guattari, Félix (2003): Kafka. Para uma literatura menor. Lisboa: Assírio & Alvim.
Eiras, Pedro (2017): “Na cidade de Golgona Anghel”. In: Relâmpago 39/40, Fundação Luís
Miguel Nava: 65-76.
Estanque, Elísio (2013): “O desemprego é uma oportunidade?”. In: AA.VV., Não Acredite
em Tudo o que Pensa. Mitos do senso comum na era da austeridade. Lisboa: Tinta-da-China: 73-84.
Gato, Margarida Vale de (2016): Lançamento. S/l: Douda Correria.
–––– (s/d): resposta ao inquérito “Poesia e resistência”, org. Joana Matos Frias, Pedro Eiras
e Rosa Maria Martelo. Internet. Disponível em http://ilcml.com/blog/inquerito-poesia-e-resistencia-portugal/ (consultado em 22 de abril de 2018).
Guerra, Raquel Nobre (2016): Senhor Roubado. S/l, Douda Correria.
Martelo, Rosa Maria (2013): “Questões de vocabulário”. In: Cão Celeste 4: 5-13.
Sá-Carneiro, Mário de (2001): “Crise lamentável”. In: Poemas Completos. 2.ª ed. Lisboa:
Assírio & Alvim: 127-128.
Silva, José Miguel (2017): Últimos Poemas. Lisboa: Averno.
–––– (s/d): resposta ao inquérito “Poesia e resistência”, org. Joana Matos Frias, Pedro Eiras
e Rosa Maria Martelo. Internet. Disponível em http://ilcml.com/blog/inquerito-poesia-e-resistencia-portugal/ (consultado em 22 de abril de 2018).

*
Este ensaio foi desenvolvido e financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e
a Tecnologia, no âmbito do Programa Estratégico “UID/ELT/00500/2013” e por Fundos FEDER através do
Programa Operacional Fatores de Competitividade – COMPETE “POCI-01-0145-FEDER-007339”.

29

Na contracorrente do (seu) tempo: Judith Teixeira

1

Andreia Oliveira2
Universidade de Coimbra
andreia.oliveira17@gmail.com

Resumo. Envolvida em duas polémicas no início do século XX, Judith Teixeira foi
marginalizada no panorama artístico-cultural português pelo teor erótico, sensual e sáfico da sua poesia, que, de certa forma, a torna uma poetisa feminista. Os
objetivos primordiais de “Na contracorrente do (seu) tempo: Judith Teixeira” são
não só dar a conhecer e refletir acerca da sua poesia, considerando o seu enquadramento epocal, mas também explorar o seu percurso enquanto artista marginal
numa década cujo protagonismo é dado à geração de Orpheu.
Palavras-chave: margens, mulher, marginalização, erotismo.

Abstract. Involved in two controversies in the early twentieth century, Judith
Teixeira was marginalized in the Portuguese artistic-cultural panorama by the
erotic, sensual and sapphic content of her poetry, which, in a way, makes her a
feminist poet. The main purposes of “In the countercurrent of her (time): Judith
Teixeira” are not only to make known and reflect on her poetry, considering her
Trabalho apresentado na 1.ª edição das «Vozes nas Margens».
Andreia Oliveira é licenciada em Estudos Portugueses e Lusófonos pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2011), mestre em Estudos Literários, Culturais e Interartes (Literatura Portuguesa
e Expressão Portuguesa), tendo defendido a dissertação Que o desejo me desça ao corpo: Judith Teixeira
e a literatura sáfica (2013). É bolseira de Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (bolsa
SFRH/BD/129999/2017) na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sendo orientada pelo
Professor Doutor José Luís Pires Laranjeira, encontrando-se a preparar a defesa da sua tese intitulada
Secreto é o ruído dos corpos – erotismo e feminino na poesia de Judith Teixeira, Maria Teresa Horta, Yolanda Morazzo e Paula Tavares.
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epocary framework, but also to explore her career as a marginal artist in a decade
whose protagonism is given to the Orpheus generation.
Keywords: margins, woman, marginalization, eroticism.
Dizem que eu tenho amores contigo!
Deixa-os dizer!…
Eles sabem lá o que há de sublime,
nos meus sonhos de prazer…
De madrugada, logo ao despertar,
há quem me tenha ouvido gritar
pelo teu nome…
Dizem – e eu não protesto –
que seja qual for
o meu aspecto
tu estás
na minha fisionomia
e no meu gesto!
Dizem que eu me embriago toda em cores
Para te esquecer…
E que de noite pelos corredores
quando vou passando para te ir buscar,
levo risos de louca, no olhar!
Não entendem dos meus amores contigo –
não entendem deste luar de beijos…
– Há quem lhe chame a tara perversa,
dum ser destrambelhado e sensual!
Chamam-te o génio do mal o meu castigo…
E eu em sombras alheio-me dispersa…
E ninguém sabe que é de ti que eu vivo…
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Que és tu que doiras ainda,
o meu castelo em ruína…
Que fazes da hora má, a hora linda
dos meus sonhos voluptuosos –
Não faltes aos meus apelos dolorosos…
– Adormenta esta dor que me domina!
Junho – Poente
1922

“A minha Amante” (Teixeira 2015: 82-83) é o título deste poema de Judith
Teixeira e um dos «responsáveis» no desenho dos contornos da história marginal
que esta reflexão apresenta ao dar voz à sua autora3. Não é surpreendente que não
se conheça Judith Teixeira; o seu apagamento (ou esquecimento de inclusão…!) da
História da Literatura Portuguesa e a sua recente redescoberta justificam-no. Não
sendo um nome maior quando comparada com outros autores, não é um nome
menor ou sequer sem valor. Pelo contrário, o caso singular desta poetisa merece o
estudo e a atenção que tem vindo a ter nos últimos cinco anos, considerando não
só o seu percurso, a sua atitude e atuação perante as peripécias (no sentido trágico)
culturais, literárias, morais e políticas com as quais teve de lidar, mas também o interessante conjunto da sua obra e do seu pensamento, especialmente tendo em linha
de conta a época da sua produção e o meio em que se moveu. Prova disso é a edição
de Poesia e Prosa, volume que reúne toda a obra de Judith Teixeira, organizado por
Cláudia Pazos Alonso e Fabio Mário Silva, para além do colóquio internacional em
sua homenagem, em Lisboa, em outubro de 2015.
Ainda que não haja muita informação sobre a sua biografia e primeiros anos
de vida, sabe-se que Judith dos Reis Ramos nasceu em 25 de janeiro de 1880, em Viseu, cidade que trocou por Lisboa, ainda solteira, e onde casa, em primeiras núpcias,
com Jaime Levy Anzacot. Em 1913, este casamento é dissolvido devido às acusações
de adultério e abandono do lar contra a poetisa. No ano seguinte, contrai matrimónio com o advogado Álvaro Teixeira, cujo sobrenome adota, tornando-se assim
conhecida como Judith Teixeira. A sua atividade literária inicia-se cedo, não só com
3

“Perfis Decadentes” ou “A Estátua” seriam outros bons exemplos.
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a publicação de poesia sob pseudónimo (Lena de Valois é o mais conhecido) como
em seu próprio nome em publicações como o Jornal da Tarde ou a Contemporânea
(uma das revistas mais conceituadas da época), bem como ocupando o cargo de
dirigente da revista Europa, em 1925. Isto significa que Judith Teixeira se movia em
círculos culturais e sociais que lhe permitiram expandir a sua rede de contactos.
O poema “A Minha Amante”, escrito em 1922, faz parte de Decadência, que vem a
público em 1923 e que é uma das obras no cerne da polémica que ficou conhecida
como literatura de Sodoma.
Recuando no tempo até à década de 10, momento em que o Modernismo está
no seu auge na Europa e em que, em Portugal, vem a público a revista Orpheu, em
1915, e que agita o panorama cultural nacional. Consequentemente, nomes como
os de Fernando Pessoa, Almada Negreiros ou Mário de Sá-Carneiro passam a ditar
as coordenadas no meio literário, apadrinhando inclusivamente o poeta António
Botto. É a propósito de Canções, de Botto, que Fernando Pessoa escreve António
Botto e o Ideal Estético em Portugal, sublinhando a sua qualidade literária e justificando a homossexualidade explícita nos seus versos como resultado do culto pelo
belo, na sequência do ideal estético grego de valorização do corpo masculino. É a
propósito do que Fernando Pessoa comenta sobre Botto que se inicia uma acesa
troca de palavras com Álvaro Maia, que não entende a “apologia indecorosa dum
livro que só tem de especial o ser (…) uma porcaria” (1922: 34). Sodoma Divinizada
é a resposta de Raul Leal, que se junta à polémica defendendo Fernando Pessoa e
considerando o culto do erótico como equiparável à “vertiginação do culto estético” (1989: 76), ao mesmo tempo que atribui à luxúria um caráter divino. Alheia
a esta polémica masculina, Judith Teixeira publica Decadência e o conjunto destas
três obras – Decadência juntamente com Canções e Sodoma Divinizada – incomoda
profundamente os implacáveis defensores da moral e dos bons costumes de uma
sociedade altamente preconceituosa e retrógrada de um país com altos índices de
analfabetismo, pouco desenvolvido e a viver uma época política conturbada devido
à instabilidade da I República e à transição para um regime ditatorial severo que
punia quem transgredisse as normais vigentes. O porta-voz da Liga de Ação de Estudantes de Lisboa, Pedro Teotónio Pereira (simpatizante do regime fascista e mais
tarde um dos ministros de António de Oliveira Salazar), toma uma ação efetiva e
exige a retirada de circulação e destruição destas obras que, na sua ótica, corrompem
a sociedade. A este propósito refere, nas suas Memórias, que:
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Dentro do país surgiram de repente meia dúzia de livros de homens e de mulheres
já nesse tempo havido por muito estranhos, e tiveram lugar várias manifestações que
davam a impressão de se estar ensaiando terreno para mais ousados cometimentos.
(Pereira 1972: 40)

A resposta de Pessoa não se faz esperar, através do texto “Aviso por causa da
moral”, de Álvaro de Campos, desabafando:
Bolas para a gente ter que aturar isto! Ó meninos: estudem, divirtam-se e calem-se.
Estudem ciências, se estudam ciências; estudem artes, se estudam artes (…). Divirtam-se com mulheres, se gostam de mulheres, divirtam-se de outra maneira, se preferem outra. Tudo está certo, porque não passa do corpo de quem se diverte. (apud
Leal 1989: 103-104)

Mas de nada adianta, uma vez que as obras em questão foram apreendidas e
destruídas pelo Governo Civil, que acede à exigência dos estudantes e segue a lista
de obras imorais que estes elaboraram.
Sendo a receção de Decadência positiva, como atestam os comentários do jornal O Século ou a publicação de poemas do volume no Diário de Lisboa de 3 de março de 1923 ou ainda a entrevista da autora ao mesmo órgão três dias depois, na qual
declara, a propósito da apreensão da obra, que a encara “com a maior serenidade
possível, confiada em que o equívoco se vai desfazer, porque, sobre nenhum aspecto,
o meu livro merece tamanha celebridade”. (1923: 5). No mesmo ano, é editado Castelo de Sombras, que volta a ter destaque na imprensa portuguesa.
Eduardo Pitta (2010) nota que Botto foi defendido por Pessoa4 , mas que Judith Teixeira não o mereceu, considerando que a temática da homossexualidade está
presente em ambas as obras, que o grupo de intelectuais se conhecia – Botto era frequentador da casa de Judith que, por sua vez, era colaboradora da Contemporânea,
tal como Pessoa –, que ambos foram visados na mesma polémica e ambos vítimas
de insulto e perseguição. Com a exceção de Aquilino Ribeiro, não há apoio nem solidariedade intelectual para com Judith Teixeira, e Fernando Pessoa chega a afastá-la
completamente do panorama literário, quando, numa carta de 23 de abril de 1924
4
Mais tarde, José Régio seguirá a mesma orientação, sendo o grande responsável pela reabilitação da
figura de António Botto e da divulgação e estudo da sua obra.
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dirigida a Adriano Valle, refere que “não penso, de todo, na Judith Teixeira, que não
tem lugar, abstracta e absolutamente falando” (1998: 40). Conclui-se, então, que já
nesta primeira polémica, Judith Teixeira é mais penalizada e menos defendida por
ser mulher e, por esse motivo, foi vítima de preconceito. Acresce ainda a questão do
ageism, apontada por Anna Klobucka em entrevista a São José Almeida (2010) (que
faz com que posteriormente tenha sido alvo de chacota no semanário humorístico
lisboeta Sempre Fixe, por Amarelhe) e a assunção do lesbianismo através da poesia
que, no caso feminino, constitui uma transgressão maior do que no caso masculino,
considerando a rígida atribuição de papéis e funções (esposa, mãe e dona de casa) à
mulher, eliminando-se a sua dimensão sensual e sexual, vertentes que, na vida e na
obra de Judith Teixeira, são norteadoras e basilares.
E a verdade é que não tendo cedido na orientação da sua estética literária,
Judith Teixeira, em 1926, volta a estar no centro da polémica – desta vez sozinha
– devido à sua última obra de poesia, a ousada Nua. Poemas de Bizâncio, que não
esconde a essência da obra judithiana – cor, desejo, ardência, volúpia, luxúria – na
mesma linha sáfica e erótica.
Quero confessar, pois à vossa inteligência, que toda a luxúria em que ritmei certas
atitudes nos meus poemas representa sobretudo a forma mais pomposa e elegante que
poderia corresponder a uma atitude interior mais comandada pela Arte do que pelos
avisos duma moral que uma sociedade se cansa em recomendar aos outros à força de
a infringir. (Teixeira 2015: 282)

De mim. Conferência em que se explicam as minhas razões sobre a vida, sobre a
estética, sobre a moral (1926) é o manifesto estético-literário de Judith Teixeira, cujo
suporte é a máxima “La luxure est une force”, do Manifesto Futurista da Luxúria, de
1913, de Valentine de Saint-Point, uma das poucas mulheres ligadas ao Modernismo. A autora afirma que “Desta minha alta conceção dos processos morais da existência, desta minha singular lealdade de «afirmar», nasceu, pois, o desacordo entre
mim e a Maioria.” (ibidem). A transgressão de Judith Teixeira é afirmar, continuar a
afirmar e não calar a sua voz e, na verdade, ao negar-se a abdicar dela, foi silenciada
e colocada na margem. Continua a sua reflexão notando que a “compreensão vulgar”
a apontou como “imoral e dissolvente” (ibidem), numa alusão explícita aos insultos
que lhe foram dirigidos por Marcello Caetano e pela revista Revolução Nacional em
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artigo anónimo. Versos escritos por uma mulher, na década de vinte, que ousaram
aludir à relação homoerótica feminina e à contemplação do corpo feminino por outro sujeito feminino como os de “Ilusão”:
Sobre a nudez moça do teu corpo,
dois cisnes eretos
quedam-se cismando em brancas estesias,
e na seda roxa
do meu leito,
em rúbidos clarões,
nascem, maceradas,
as orquídeas vermelhas
das minhas sensações!...
És linda assim: toda nua,
no minuto doce
em que me trazes
a clara oferta do teu corpo
e reclamas firmemente
a minha posse!...
(Idem: 136-137)

Estes despoletaram a ira das mentes mais conservadoras da tradicional sociedade portuguesa. É igualmente incontornável mencionar que esta polémica ocorre
em 1926, ano da instauração da ditadura marcelista e o assinalar da transição para
um regime político que proibia e calava quem quer que o desafiasse ou contestasse.
Se em “Arte sem moral nenhuma”, Marcello Caetano alude à polémica da literatura de Sodoma, mostrando um profundo desprezo pelos autores e temas que colocam em causa os princípios orientadores da sociedade, na sua ótica, e qualificando
a poesia de Judith Teixeira e dos seus congéneres como reles, ordinária e mesquinha,
não constituindo uma forma de arte de nenhuma maneira, a revista Revolução Nacional vai mais longe, insultando a autora e recusando-se firmemente a publicar a
carta que esta escreveu como resposta, numa atitude clara de censura e hostilidade.
Judith Teixeira é totalmente aniquilada como mulher e como escritora, provando-se
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que a expressão da sexualidade não tem lugar no espaço literário, especialmente se
abordada por uma mulher, como atestam comentários como:
(…) não logrou mais de piedade de nossa parte, uma vez que, nem é mulher nem é
artista. Imagina que o é, mas na verdade, verdade, não é. Como mulher, se o fosse,
jamais teria consentido na publicação de autênticas porcarias sexuais trescalando ao
morno fatum d’alcova, boas somente para certos correcionais da Brazileira ou ara
velhos de já consabidos vícios. (…) também V. Exa. se julga artista lá porque poz em
rima os casos da sua alcova. (1926: 4)

Enxovalhada publicamente, retratada num semanário nua e gorda com a
descrição “viande de paraître” e insultada: foi este o castigo de uma poetisa que
construiu “uma imagem de um eu lírico feminino consciente do seu corpo e do
seu desejo, cuja sexualidade aflora despudoradamente” (Giavara 2016: 56) e também
consciente do seu poder de sedução (idem) que não encontra par até ao surgimento,
em 1972, de Novas Cartas Portuguesas, outra obra feminina e feminista escandalosa
no Portugal do Estado Novo, escrita por Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno
e Maria Velho da Costa.
Não se assumindo em nenhum momento como feminista – aliás, durante a
época em que produziu, o movimento feminista em Portugal começava a ganhar
forma, ainda que moderado e pacífico se comparado com o de outros países europeus, tendo sido criada a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, em 1909,
impulsionada pela escritora Ana de Castro Osório – nem como militante de alguma das associações e grupos existentes, Judith Teixeira não reflete teoricamente
sobre as grandes questões do movimento, mas o conjunto da sua obra (a poesia e
a prosa, com o volume Satânia, de 1927, as duas últimas novelas que escreveu e
publicou) é prova da exploração de temáticas que se enquadram nas preocupações
da Segunda Vaga feminista, que surge nos anos 60. No meu ponto de vista, o feminismo de Judith Teixeira é resultado de uma prática poética e coloca em primeira
linha o apelo à liberdade sexual e homossexual feminina, o direito ao prazer e à
vivência da sexualidade sem que se sofra de qualquer tipo de condenação moral.
A autora apresenta uma perspetiva pró-feminina que tem raízes não só na prática
literária pela via da poesia, como encontra um espaço para se afirmar na acima
citada conferência “De mim”, demonstrando uma profunda coesão entre as con38
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vicções que defende e a obra que produz, em grande parte construída em torno da
intimidade da mulher.
Acrescente-se que, para além da marginalização da autora, é importante
salientar que logicamente também o texto literário é marginalizado e simultaneamente encerra marginalidade. Sendo o corpus literário de Judith Teixeira original
e peculiar, impera convocar alguns dos seus poemas, perspetivando-os a partir de
um aspeto de funcionamento triádico que compreende vitalismo, excesso e sensualidade (Oliveira 2013)5, sublinhando que é o erotismo – aliado ao elemento (homos)
sexual – que estabelece a coesão discursiva, para além de ser o elo que une cada
um destes elementos que, no seu conjunto, contribuem para o desenho da esfera de
intimidade acima referida. Como consequência, o corpo, que é apresentado na sua
dimensão erótica, sensual, de objeto de prazer e de desejo, será um elemento fundamental e que contribui para a transgressão às normas vigentes operada pela poetisa.
“A Minha Colcha Encarnada”, datado de “Noite de Dezembro – Horas de Febre
1922” e integrante de Decadência, é um bom exemplo da manifestação explícita da
volúpia e do prazer de um sujeito poético fremente para se entregar ao desejo: “Em
espasmos delirantes,/ numa pose insaciada – ,/ rasgo as sedas provocantes/em que
me sinto enrolada!” (Teixeira 2015: 81). Assim, o apelo aos sentidos é intenso, materializando-se na construção hiperbólica e gradativa do poema: inicialmente o sujeito
poético, atingido pelos “perfumes estonteantes” sente-se embriagado; segue-se posteriormente o espasmo, o rasgar da seda, uma vez que salienta “Sinto latejar as veias/
na minha carne abrasada!”(ibidem), sendo o desejo tão intenso que está “mordendo
o cetim com beijos/numa ânsia desgrenhada”. O controverso “A Minha Amante”,
que inaugurou esta exposição, encerra elementos como o delírio, o excesso ou a embriaguez, constituindo, no conjunto geral dos poemas de Decadência, e se considerarmos que esta amante é outra mulher, “a revelação final e explícita do desejo, sem
qualquer pudor ou preconceito, por uma pessoa do mesmo sexo” (Oliveira 2013: 80).
Importa também aludir a “Ao Espelho”, por colocar em evidência um sujeito poético
que, ao contrário do que ocorria noutros poemas, em vez de contemplar o corpo do
outro, contempla o seu próprio corpo, o que lhe causa prazer. Assim, a introdução
desta temática na matéria poética constitui um desafio, uma novidade, especialmen5
Proposta de leitura da obra de Judith Teixeira apresentada pela primeira vez na dissertação de mestrado Que o desejo me desça ao corpo: Judith Teixeira e a literatura sáfica, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013.
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te tendo em linha de conta todas as circunstâncias que envolvem a autora. Mais uma
vez se dá destaque aos órgãos dos sentidos, sendo a visão aquele a que mais se apela, estando em evidência um olhar narcísico que se foca em algumas partes do seu
corpo, ardendo em desejo (idem: 83) – “Suavemente, as mãos na seda,/ vão soltando
o leve manto…/ Meu lindo corpo de Leda,/fascina-me, enamorada/de todo o meu
próprio encanto…” (Teixeira 2015: 73).
O elemento erótico e sexual está na base de construção de grande parte dos
poemas de Nua. Poemas de Bizâncio, cujas imagens já exploradas em Decadência se
repetem, como é o caso da descrição da estátua e a metáfora do cisne em alusão aos
seios. Em “Ilusão” é precisamente a nudez branca da estátua de Bizâncio que ocupa o
espaço do poema, em contraponto com as cores fortes e rúbidas que caracterizam o
sujeito poético, que se mostra extasiado ao observá-la: “És linda assim: toda nua,/ no
minuto doce/em que me trazes/ a clara oferta do teu corpo/e reclamas firmemente/a
minha posse…!” (idem: 137). Por fim, em “Sinfonia Hibernal”, a euforia toma conta
do sujeito poético, uma vez que encontra correspondência no outro, sendo o seu
apelo à fusão dos amantes, sendo a metáfora do fogo como símbolo do desejo a que
orienta a construção discursiva em versos como “vai fundir-se na taça ardente,/rubra
e original,/na qual eu bebo os teus beijos em fogo!” ou “Que importa o seu clamor,/
se me abrasa o teu olhar/vivíssimo?!..../Ateia, meu amor, o fogo em que me exalto…”
(idem: 153). Assim, o tempo frio e a neve típicos do inverno fazem o contraponto
ao calor que o desejo dos amantes exala e, desta vez, a Natureza está em oposição ao
espírito anímico do sujeito poético. De notar o papel fundamental, no conjunto das
obras de Teixeira, quer na poesia, quer nas novelas de Satânia, da Natureza como
elemento em consonância ou contraste com o sujeito poético ou personagem, sendo
vital para a coesão do imaginário literário da autora.
Considerando que a palavra foi a causa para o apagamento de Judith Teixeira,
cito a “Terceira Carta V”, de Novas Cartas Portuguesas, que sintetiza esta exposição:
“Minhas irmãs: Mas o que pode a literatura? Ou antes: o que podem as palavras?”
(Barreno et al 2010: 197)
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Resumo. O corpo gay é um corpo político que se vale da linguagem contra diversas formas de repressão. Assim, a desmistificação da HIV/AIDS como uma
ameaça homossexual é uma pauta real, mas marginalizada. Parto, então, da poesia
de Ramon Nunes Mello para discutir a “linguagem como vírus” e, ao mesmo tempo, avaliar como há uma literatura brasileira na era pós-coquetel que vem, cada
vez mais, realinhando o discurso dos sujeitos que vivem e convivem com HIV/
AIDS. Dessa forma, busco tencionar a ameaça inerente aos discursos que incidem
sobre o corpo gay para discutir a desmesura com que as artes tratam o vírus e a
doença, que metaforizam, pela linguagem, corpos dissidentes enquanto uma arma
biológica.
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Abstract. A gay body is a political body that uses language against different
types of repression. In this way, the demystification of HIV/AIDS as a homosexual threat is a real ruling, even more marginalized. I start with Ramon Nunes
Mello’s poems to discuss the «language as a virus» and, at the same time, proving
the existence of a Brazilian literature in the Post-Haart era that lately realigns
the speech of people who live together with HIV/AIDS. Exactly like this, I want
to tense the inherent threat within the discourses that focuses on gay bodies in
order to discuss the kind of excess in which art treats the virus or the illness, sometimes using metaphors in language, allocated to all of these dissident bodies
as a biological weapon.
Keywords: post-haart literature, HIV/AIDS in the Brazilian literature, HIV/AIDS
contemporary narratives.
– Todos aspiram a lei – diz o homem. – Como se explica que em tantos anos ninguém além de
mim pediu para entrar? O porteiro percebe que o homem já está no fim e para audição em declínio ele
berra:
– Aqui ninguém mais podia ser admitido, pois esta entrada estava destinada a você.
Agora eu vou embora e fecho-a.
(Kafka, Franz. Diante da lei)

A parábola kafkiana é um exemplar de como a literatura é um espaço fértil
para a reflexão. Porém, o que, para além da construção semântica – a lei não é a
mesma para todos–, o fator de suspensão desse texto – somos, em certa medida,
tocados pela conclusão de que os humanos, ao contrário do que dizem as constituições, não são iguais diante da lei – ressalta que o leitor é um sujeito passivo
diante da narrativa. Ainda que Ricardo Piglia, em seu aclamo livro O último leitor, mencione a existência de leitores-detetives, que são, junto do texto, agente das
ações, ainda assim centramos em ler o mundo pela visão de sujeitos que gozam de
privilégios sociais (sobretudo pelas cadeias que representam o mercado editorial e
a inserção dos escritores nesse meio), quando ainda há a limitação de pensar a literatura dentro da noção institucionalizada e, com ela, um mecanismo de registro
das atividades humanas. Portanto, ainda temos na literatura um papel de registro
e documento.
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Foi diante de uma lei específica, também, que grande parte da criação literária
que a epidemia do HIV/AIDS gerou, colocou essa agenda, corroborando, mais uma
vez, com a epidemia discursiva3 que, assim como outras grandes epidemias – peste
negra e bubônica, gripe espanhola, sífilis, tuberculose dentre outras –, foram relatadas como uma guerra contra sociedade, retirando os sujeitos dos seus papéis de
protagonistas e colocando a enfermidade como personagem principal do debate. A
pulsão homicida foi um valor implicado na literatura da AIDS/HIV, apoiado com os
discursos bélicos que, fora do mundo da ficção – imprensa, ciência, saúde, política e
sociedade –, construíam um cenário militar para a epidemia4 cujas armas apontavam
e ainda apontam para um único alvo: o corpo gay. Mesmo depois de 1996, quando
já se despertavam indícios de esperança, e a doença e o vírus passam a perder o antagonismo na sociedade, a literatura ainda não pode dar conta do discurso de ódio
e intolerância construído pela linguagem (Faria 2016)5. Mudar o cenário produtivo
necessitava, então, câmbios radicais que não logravam tanto êxito, pois o imaginário
criado, sobretudo o de perseguição que vem da violência da letra, dos sujeitos que
encabeçam tanto a produção quanto as personagens literárias, não configuravam a
história de revolução da AIDS/HIV enquanto temática, que ainda permanece como
um assunto marginal e de interesse da alteridade.
No que é considerado tempo de pós-coquetel, a principal mudança que se
percebe é que o que, anteriormente seria um perigo social, mascarado de opressões e
etiquetas como, por exemplo “aidético”, dentre outros, é substituído por pessoas que
“vivem e convivem com HIV/AIDS”. Se a literatura começa a encontrar escritores
sensíveis à importância da mudança de protagonismos, em que a AIDS/HIV são
postos à qualidade de personagens secundárias, e voltam o olhar para o sujeito e não
para sua condição, deixando de representar, moralmente, um potencial criminoso
social para ser sujeito, cria-se, também, mais um lugar para ressignificar o forte imaginário belicoso que há em relação aos sujeitos e sua inserção na sociedade.
3
Marcelo Secron Bessa, em História Positivas: a literatura desconstruindo a AIDS, de 1997, introduz o
conceito mencionado, de maneira a explanar o poder que a ficção teve para gerar discursos discordantes aos que se proliferaram a respeito da epidemia nas primeiras décadas de seu aparecimento.
4
O ensaio seminal de Susan Sontag, “AIDS e suas metáforas”, de 1988, mostra como o uso de metáforas
militares para remeter à epidemia contribuía para a crescente manipulação, bem como perseguição aos
homossexuais.
5
Neste ensaio, de caráter panorâmico, faço um breve levantamento de textos em que HIV/AIDS são
apresentados por uma perspectiva bastante negativa e que, por sua vez, colaboram com as criações
mistificadas sobre o vírus e a doença em sociedade.
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Por trás da epidemia discursiva, há, ainda, uma relação de forte opressão sobre o sexo, em que se torna uma tecnologia de destruição massificada, cuja estrutura
de terror é prostética ao sangue do sujeito que vive e convive com HIV/AIDS.
Marcelo Secron Bessa, um dos primeiros a pensar a AIDS e a literatura no
Brasil, afirma que houve uma resposta literária à proliferação de discursos de ódios,
sobretudo aos homossexuais, no final da década de 1980 que buscavam rebater a
agitação midiática que instaurava distorções de diagnósticos médicos e científicos,
o que, para Bessa, configurariam quase um movimento literário, que ele intitula de
“Literatura da Aids” (Bessa 2002: 9). Uma literatura marcada pela enorme desesperança e, também, procurando desenhar uma crítica incisiva sobre os aspectos
dos problemas discursivos. Viver com HIV/AIDS era uma sentença de morte, bem
como uma ameaça biológico-discursiva social cuja pedra de toque era o preconceito
e desconhecimento. É também nesse universo que as relações de passividade diante
da lei que, outra vez, reverbera as relações de privilégios, buscavam mecanismos
tecnológicos de punição aos sujeitos que viviam com HIV/AIDS e, mais uma vez, se
instaurava, como em tantas outras epidemias históricas, o saudável como máquina
ontológica performativa do sujeito ideal que é fruto da heteronormatividade compulsória da qual nem mesmo a literatura, em seu papel supostamente transgressor,
pôde dar conta6 . Ainda hoje, o corpo gay é visto como uma máquina de proliferação
de um mal, cuja origem remete à fakenews do câncer gay ainda da década de 1980.
Por isso, outras formas de narrar o HIV/AIDS precisavam vir à tona.
O conceito de Literatura Pós-coquetel, cunhado por Alexandre Nunes de Souza, vem para exemplificar, sobretudo na produção literária norte-americana, o ponto
de viragem das narrativas sobre HIV/AIDS, que se dá com a publicação do livro As
horas, de Michael Cunningham, em 1999 (Souza 2006: [s.p.]). Para Souza, os adventos da indústria farmacêutica, sobretudo no ano de 1996, com a descoberta das
terapias antirretrovirais (que combatem o retrovírus7 HIV e que são conhecidos, poAinda que o trabalho realizado por Marcelo Secron Bessa seja bastante relevante, não se pode, dentro
da esfera de produção, sobretudo pela leitura sociocultural a que as décadas de 1980 e 1990 que se fazia
do HIV/AIDS na época, retirar o tom pedagógico, moral e, muitas vezes penitente, dos textos literários
que abordavam o assunto
7
Francisco Inácio Bastos, em Aids na terceira década, 2006, explica, didaticamente, o processo de um
retrovírus, como se lê: “O vírus da Aids, o HIV, é uma máquina composta por um punhado de proteínas
(como dissemos, apenas as essenciais, pois ele rouba de nós tudo mais de que necessita); uma unidade
de informação, denominada RNA viral[...] que necessita de recipientes e/ou líquidos que o suportem e
transportem, que são nossas células e os líquidos que trocamos quando interagimos com outros seres
6
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pularmente, como coquetéis) por David Ho e sua equipe, modificaram a expectativa
e qualidade de vida, além de derrubar diversos mitos acerca do vírus e da doença,
e a literatura, em certa medida, vai entender esse ponto de virada e, então, absorver
outras possibilidades do tema como mote criativo.
Com isso, erigem-se novas leituras sobre o papel da literatura para pensar o
problema que, mesmo que não cessado, pois a cura da doença ainda tramita no âmbito de uma ficção científica (como o caso do paciente Berlin), aponta para a falência
de um protagonismo do vírus e da doença nas criações artísticas. Acreditar nessa
concepção não deixa de ser uma maquinaria de trabalho propositalmente reversa e
induzida, objetivando o desejo próprio de leitura que se quer produzir (afinal, como
já apresentado anteriormente, ainda há resquícios e ruínas do HIV/AIDS como mal,
tanto na literatura, como no senso comum), mas, ainda assim, uma engrenagem
molecular que, ainda que disposta a mudar os pressupostos históricos, trabalha para
a contenção de uma verdade inconvenientemente implantada por diversos mecanismos de poder – religião, mídia e, até mesmo, certas estruturas de biopoder (indústria
farmacêuticas, potências econômicas e serviçais do neoliberalismo).
No caso do Brasil, parto do pressuposto de que ainda estamos caminhando
para a ressignificação do HIV/AIDS, embora seja o país em desenvolvimento com
maior acesso democrático às terapias (Bastos 2006: 65), ainda assim, são poucos
os textos que se voltam para uma abordagem mais humana e menos preconceituosa para o tema. O destaque do país em relação a outros com o mesmo ou similar
desenvolvimento pode ser marcado pelas políticas avançadas de saúde pública de
combate, prevenção e conscientização, direcionado a todos, cidadãos brasileiros ou
não8 – embora seja evidente que haja um despreparo dos profissionais para lidahumanos: no caso específico do HIV – sangue, líquido seminal e vaginal.O HIV é um retrovírus, ou
seja, um vírus que trafega ao contrário (de frente para trás – ‘retro’). [...]E quem aparece em cena são
exatamente os retrovírus, capazes de trafegar a via de informação na contramão, ou seja, transmitir
informações ao contrário, do RNA para o DNA.” (Bastos 2006: 18-20).
8
Em conversa com o ativista político pelos direitos dos trabalhadores do sexo em Amsterdã, Lyle
Muns, em dezembro de 2017, ele me explicou que considerava o tratamento para pessoas que vivem
com HIV no Brasil mais democrático e, também, acessível para todas as classes de pessoas, além de
mais eficiente, inclusive, que o holandês. Sua opinião foi motivada pela comparação de que ele, sendo
cidadão europeu, teve acesso imediato ao tratamento na Holanda no ano de 2016, já seu parceiro na
época, por ser latino-americano, precisou entrar em um fila de espera para ter acesso à terapia e que, ao
longo de cinco meses de espera sem sucesso, precisou imigrar para França para, então, entrar mais uma
vez na fila de espera com a promessa de obter sucesso em menor tempo. Conta, também, que em uma
viagem ao Brasil junto desse mesmo parceiro, precisou com urgência, devido a algumas intempéries da
vivencia com o vírus, reiniciar o tratamento. Em seu relato, informa a surpresa quanto ao acolhimento,
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rem com sujeitos marginalizados, como pessoas transgêneras e, devido ao racismo e
classismos institucionalizados, pessoas negras e periféricas. Além disso, as recentes
mudanças políticas, que são marcadas por conservadorismo em todo o estado nacional, vem dando suporte para a marginalização dos sujeitos que vivem e convivem
com HIV/AIDS no Brasil inclusive com ameaças de acabar com os programas de
tratamento.
Sobre a literatura9 pós-coquetel brasileira, destaco quatro obras que podem
ser inscritas nessa nomenclatura, como: o romance O voo da guará vermelha, de
Maria Valéria Rezende, de 2005, o qual considero a primeira obra “pós-coquetel”
nacional; Há um mar no fundo de cada sonho, livro de poesias de Ramon Nunes
Mello, de 2016, do qual retiro o argumento de que “a linguagem/o verdadeiro/vírus”
(Mello 2016: 68); a dramaturgia Desmesura: delírio em um ato, de Ronaldo Serruya,
encenado pelo Teatro Kunyn de São Paulo; e a canção “Olhos amarelos”10 , da artista
não binária Sil. A forma que cada uma dessas produções se insere dentro da virada
semântica da literatura da Aids aponta para um outro olhar que, por sua vez, determinam a falência do protagonismo maléfico do vírus e da doença nas produções
artística. Mesmo assim, cotidianamente, há uma luta para mudar o senso comum,
cujo embasamento se dá por uma construção biopolítica de manipulação de massas
para a construção de mitologias sobre o HIV/AIDS, sobretudo relativo à permanência de preconceitos como, por exemplo, a noção de grupos de risco – homossexuais,
profissionais do sexo, dependentes químicos, etc.
A miséria humana recebe uma lupa com o romance O voo da guará vermelha,
de Maria Valéria Rezende, em que a estética é uma atuante, uma ativista contra um
mundo enfermo e que vive, em seus instantes de aclamação do indivíduo, sobre o
sem demasiadas burocracias, por parte do sistema de saúde – Sistema Único de Saúde, SUS –, tanto
para ele, quanto para o seu parceiro, algo, segundo relata, inimaginável na Holanda, bem como em
outros países europeus.
9
Aqui, entendo de maneira ampla, o sentido de literatura, de maneira que, desde o teatro, passando
pelo romance e poesia, até à letra de canções. Acredito que, dessa maneira, tenho matéria suficiente
para exemplificar minha argumentação.
10
A canção “Olhos amarelos”, cuja letra é da Artista Maria Sil e com arranjo de Theo Cancello canção
“Olhos amarelos”, foi lançada em 26/10/2016 e depois relançada junto a um vídeo manifesto no dia
25/04/2017, em que teve, como diretora de arte, a artista pós-coquetel Micaela Ciryno. Todo o trabalho
foi realizado de maneira independente e sem gravadora. Trata-se de uma faixa do EP Húmus, com
distribuição da Tratore. Maria Sil é estudante de música da Escola Técnica de Música e Dança Ivanildo
Rebouças da Silva, em Cubatão, São Paulo. A canção está disponível em:< https://www.youtube.com/
watch?v=6R3-7iWYlQc>.
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constante medo da contaminação. Neste caso, a estrutura normativa perde seu lugar
e o protagonismo é dado a sujeitos que, dentro da perspectiva moralizante, são amorais, sem história e com uma memória distante do processo ideal de civilidade que,
então, recebem outra leitura das que são correntes, ou seja, tem seus traços de humanidade ressaltados. A sociedade que se constrói sobre uma superioridade moral,
paga pelo dinheiro e o privilégio do bem estar social, gera sobrevidas, sujeitos que
são postos como refugos, adoentados e infeciosos da pobreza, que, comummente na
história literária, ou são romantizadas pela resiliência, ou enxotadas pela realidade e
que, em ambos os casos, a sobrevivência passa a ser a única chave de leitura na maiorias das representações, mas que, em Rezende, encontra o exato contrário.
Também, em contracorrente do período de sua publicação, em 2005, O voo da
guará vermelha reloca as narrativas convencionais sobre o HIV/AIDS, em diversos
pontos. Primeiro, o vírus e a enfermidade são postos como coadjuvantes, dando
lugar para uma análise da vida como excelência, sem que haja o típico fantasma
da morte, ou mesmo a sentença anunciada que paira nas narrativas anteriores que,
mesmo diante de uma perspectiva de resistência, uma síndrome é ressaltada escandalosamente como uma doença. Em segundo, a perspectiva do corpo gay como vetor de um mal social perde sustentação, e essa relação prostética da corporeidade
embaralha as produções de verdades discursivas no romance. Assim, a história de
Irene, personagem do livro que vive e convive com HIV/AIDS coloca em cena outros sujeitos e, então, cria uma tensão contra os aparatos publicitários que incidiam
um discurso unilateral, e que permaneceu por mais de uma década, da periculosidade, moldada como verdade pública e mercantilizada, da toxicidade do corpo gay
diante da primeira epidemia do HIV/AIDS.
O livro centra-se na narrativa de Rosálio, um servente de pedreiro e analfabeto, e Irene, uma prostituta já decadente física e emocionalmente por, além da vida
dura do ofício, ser uma pessoa que vive e convive com HIV/AIDS. Ele tem diversas
histórias de vida marcadas pela experiência da pobreza e do abandono em diversos
graus, desde o familiar até os diversos tipos de afetos; ela precisa seguir trabalhando, para além das forças de seu corpo e da síndrome que a acomete, em um vida de
exploração para alimentar o seu filho. Trata-se, não de uma literatura da AIDS, no
sentido exposto por Secron Bessa, mas de uma literatura sobre as diversas fomes,
como anunciam suas primeiras linhas – “Das fomes e vontades do corpo há muitos
jeitos de se cuidar porque, desde sempre, quase todo viver é isso” (Rezende 2005: 11)
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– e, que, por sua vez, a síndrome perpassa o romance não sendo o objeto de reflexão
do sujeito que, mesmo após todas as tecnologias de tratamento, é posto socialmente
como condenado à morte, mas para contrastar e, também, adicionar como as diferenças sociais são fundamentais para tanto compreender o HIV/AIDS, quanto para
manter ou eliminar as mitologias urbanas11 que se criaram em volta da doença ao
longo de três décadas.
O convívio com a síndrome, em estágio já avançado no caso da personagem12,
a faz entrar em uma crise de vida e, consequentemente de seu ofício – “desde que
pegou a doença e foi perdendo a esperança, pinta-se, não como sempre, para enganar os fregueses, mas de leve, cores claras como da primeira vez, no dia em que ficou
moça” (Rezende 2005: 50) –, de onde o amor se torna uma cura para a alma e, no
lugar de seu intenso apagamento social, Rosálio adiciona a luz da visibilidade, em
que a desesperança é preenchida pela sua percepção enquanto sujeito no mundo,
como mostra o trecho a seguir:
Rosálio pega-lhe o queixo e a faz olhar para ele, bem lá no fundo dos olhos, e lhe diz
que encontra nela tanta força como nunca tinha visto em mais ninguém, tem a força
de lutar para dar vida ao menino, tem a força contra a doença que já venceu tanta
gente, tem a força do saber e a bondade de ensinar, que sua vida ainda vale muito
mais do que ela pensa, que ele, Rosálio, era cego, porque não sabia ler, e ela operou
um milagre, igualzinho a Jesus Cristo, curando a sua cegueira, quase de todo vencida.
(Rezende 2005: 95)

De acordo com as perspectivas da literatura pós-coquetel, O voo da guará vermelha traz uma narrativa inédita no que se refere ao HIV/AIDS, já que se vale do
conhecimento popular acerca da síndrome para fazer menções a ela. Não há, ao longo
do romance, a aparição direta do nome da enfermidade, que sempre é tratada por
Segundo explica Ugo Volly em seu Manual de semiótica, o fantasma do HIV/AIDS, ao longo dos
anos, fez criar, popularmente, histórias que se configuram como mecanismos semióticos da mentira.
Em, “AIDS, uma vila na literatura”, de 2016, faço uma reflexão mais aprofundada sobre o tema, inclusive
com exemplos literários e do cinema (cf. Faria 2016).
12
Em uma passagem do romance, é possível localizar-se, narrativamente, sobre o estágio da síndrome
em Irene: “Irene esquece os avisos do médico que lhe disse que veio tarde demais procurar o tratamento
para essa doença traiçoeira, que milagre ele não faz, esquece o presente pensando no que virá, como
quando se sentava à beira do rio da infância, ouro e azul refletindo o céu e o sol da manhã, bem cedo
ou do fim do dia [...]”. (Rezende 2005: 77).
11
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“a doença”. Há, então, uma virada no protagonismo que tanto o HIV, quanto a AIDS,
apresentam nas narrativas em que são relatadas de forma recorrente. Ademais, quando o foco se dá sobre a perspectiva sociológica, o romance vai à contracorrente, já
que a lei que permanece nele é a da sobrevivência dos subalternos, relegados ao julgamento moral elitizado, que retira, desses sujeitos, sua condição de humanos dentro
de um sistema econômico que explora todos os limites de humanidades a favor do
desenvolvimento financeiro. Não por acaso, a crise do HIV/AIDS é, segundo explica
Francisco Inácio Bastos, emergente em países hegemonicamente conservadores, que
consolidam a vivência exploratória relegando sujeitos comuns à objetificação de seus
corpos, sem capacidade de montar respostas efetivas sobre a epidemia.
Tais respostas seriam, sobretudo, uma ressignificação do sentido de viver
e conviver com HIV/AIDS, bem como das leis específicas e, à revelia dos marcos
legais que protegem os sujeitos em sociedade, de responder, como faz Rezende
em seu romance, a outras necessidades, que não o protagonismo maléfico que a
síndrome assume comumente. O conservadorismos encontrou na síndrome uma
aliada que compõe, também, um terror, juntamente com a ascensão do neoliberalismo e suas políticas de repressão das identidades e liberdades coletivas, de colocar o sexo como uma arma letal, tendo, então, a mesma função que, em outros
momentos, teve o pecado como um freio para as liberdades dos corpos, sobretudo
dos corpos dissidentes. O voo da guará vermelha é, então, uma resposta contra
uma ebulição discursiva que desenha, sobretudo ao trazer uma construção romântica heterossexual que é perpassada pelo HIV/AIDS, uma realidade à qual se tapa
os olhos, de que há uma mudança substancial no que se refere às mitologias sociais
criada para a síndrome.
Nesse caminho, vou ao encontro do poeta Ramon Nunes Mello e sua poética
da esperança em Há um mar no fundo de cada sonho, de 2016. Mello, em um texto de
2015, “O sentido de urgência: a necessidade de se conversar sobre o HIV”, nos chama
para uma conversa essencial para as mudanças dos paradigmas que estão envoltos
à respeito das desinformações e os diversos preconceitos que colocam quem vive e
convive com HIV/AIDS em uma situação social limite. É com o poeta que aclaro minhas próprias posturas: via a linguagem, de que temos um vírus letal em nossos corpo que se propaga pela linguagem e seus uso capcioso. Ainda no texto de 2015, vejo
nele uma chave de leitura para o livro que, logo depois, seria publicado pelo autor:
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Sou Ramon Nunes Mello, 31 anos, poeta, escritor e jornalista. Estou soropositivo.
Reagente. Essa é a palavra que consta no resultado de um exame positivo de HIV,
metáfora para um despertar da vida. Reagente. No mesmo sangue em que hospedo o
vírus HIV, carrego (além de muitos sonhos) o senso de integridade e convicção de que
a grande cura da AIDS é o combate ao preconceito. (Mello 2015: [s.p.])

Seu trabalho em Há um mar no fundo de cada sonho aponta para o despertar para uma vida, em que a palavra positiva, a mesma que consta no exame,
é construída por outra perspectiva semântica, em que o reagente, nesse caso, está
não para as relações bioquímicas que reagem ao Ensaio Imunoenzimático, ou
ELISA, mas posta em seu sentido de otimismo, e não o que foi sequestrado com
a história da síndrome. Carregar, para além do HIV hospedado no sangue, uma
reação para a vida que, como está em seu poema “Leme” (uma metáfora para tornar a vida, no seu caso uma vida ativista pelos direitos humanos, um espaço de
esperança e solidariedade), uma estada no mundo onde “há (sempre) uma mar/
no fundo/de cada/sonho” (Mello 2016: 46), é, também, uma chamada para o diálogo de uma vida positiva, no sentido estrito da palavra, diante de uma horda de
preconceitos que estão inscritas desde a chuva midiática da década de 1980 contra
Gaëtan Dugas, o suposto paciente zero13 .
Diante da lei popularmente massacrante, cujo preconceito é a pedra de toque,
Mello cria uma poética que busca instaurar outros sonhos para viver e conviver
com HIV/AIDS. O maior desafio é fazer com que a linguagem do mal, aquela que é
propriamente desencadeadora de uma pandemia discursiva, venha a ser um evento-sentinela14 , e a sua ocorrência não será propulsora de preconceitos. Para isso, as
mudanças propostas, em consonância com a literatura pós-coquetel, são de colocar,
sobretudo, o humano em primeiro plano e não em condição de objeto, em relação à
A respeito desse tema, cf. o romance investigativo, O prazer com risco de vida, de Randy Shilts, na
publicação brasileira de 1990.
14
Efeito sentinela, é, como explica Francisco Inácio Bastos, uma a redução de certa pandemia a níveis
tão baixos que cheguem a ser praticamente nulos. No texto que segue, ele faz referência a países cujas
diferenças sociais são homogêneas: “Em um grupo, estão os países desenvolvidos, em que a epidemia
se estabilizou ou foi revertida [...]. Nesses países, a epidemia arrefeceu e, a não ser que ocorra algo totalmente inesperado, deverá ter sua velocidade de disseminação paulatinamente reduzida, até que a Aids
se torne um problema eventual, quase um ‘evento-sentinela’, termo com o qual a vigilância sanitária
designa eventos raros, que pela sua própria ocorrência denotam alguma falha ou anomalia das medidas
de saúde pública” (Bastos 2006: 83).
13
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sua determinação linguística de um simples resultado de testagem, como se observa
no poema “diálogos com william s. burroughs”, como o eu-lírico do poema afirma:
“transformo/objeto em sujeito/a linguagem/o verdadeiro/vírus” (Mello 2016: 68).
O equilíbrio diante de uma esfera que se vale da linguagem para criar leis de
vigilância e opressão, sobretudo baseadas em um escasso interesse social em aprender mais sobre HIV/AIDS, a obra de Ramon Nunes Mello, encara, então, uma batalha não só a favor da vida, mas contra a intolerância, de maneira que a vida é o
imperativo. Em seu poema “luz”, ele coloca em xeque discursos que apontam para
a viciada ideia de que viver e conviver com HIV/AIDS seja uma sentença de morte,
mas o contrário:
quando a saúde é um grito ao sol
tudo é possível
até mesmo vencer o medo que silenciosamente destrói minhas
defesas
enxergar apenas um filete colorido
guia de passos
tortuosos
existir é um grito mudo e constante
aprende-se aos tombos
a ser grato por tudo
o que dói
(Mello 2016: 58)

Acredito que a obra de Ramon Nunes Mello responde a uma reelaboração das
formas de colocar o HIV/AIDS como um luto pré-determinado. Há uma incitação
da luta pela vida, empenhada já no âmago das iniciativas pacíficas de estar diante da
forma como os governos decidem os sujeitos que morrem ou não e, pela moralidade
imbricada no aparecimento da síndrome, o sentimento de abandono de toda uma
comunidade, no caso a LGBTIQ+, em constante reelaboração, encontra uma resposta canalizada por uma reelaboração linguística. Todo o universo de intensa batalha,
reconstruído diante do medo da morte e de sua sentença, é chamado para uma relo53
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cação do protagonismo que elas desempenharam ao longo de três décadas, que, se de
um lado, dentro da comunidade homoafetiva, já estava em constante autorreflexão,
perdia espaço para as conflitivas relações midiáticas e imperante que colocavam um
sentido de perda generalizada na convivência com HIV/AIDS15.
Já no que se refere à literatura dramática, são variados os títulos que se voltaram para pensar o HIV/AIDS por uma perspectiva dramática, como as obras Mancha Roxa, de Plínio Marcos, de 1988, Adeus Irmão, Durma Sossegado, de Vagner de
Almeida, de 1989, e a coletânea Aids e teatro: 15 dramaturgias de prevenção, organizado por Daniel Souza e Marta Porto, de 2004, todas brasileiras. Temos, como maiores
representantes do teatro sobre o tema, as norte americanas: The normal heart, 1985,
de Larry Kramer; Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes, 1991, de
Tony Kushner; e Rent, 1994, de Jonathan Larso. Com exceção da coletânea de Souza
e Porto, todos os textos mencionados se voltam para a perspectiva já conhecida e
disseminada, em que a síndrome é posta em evidência e assume um protagonismo
maléfico, um metáfora altamente carregada de preconceitos. No caso das obras produzidas nos Estados Unidos, além de manterem essa condição, tratam-se de textos
que seguem sendo produzidos e, também, adaptados para o cinema, gerando grande
influência no público que a acessa ainda agora nas décadas entre 2000 e 2020.
Já a obra Desmesura: delírio em um ato, de Ronaldo Serruya, de 2017, é uma
reflexão artística que, ao mesmo tempo, faz com que o público se ponha em uma
situação de desconforto, já que o que está em jogo, já no prólogo da peça, são as
relações preconceituosas como, por exemplo, as narrativas dominantes herdades do
período mais caótico do HIV/AIDS, ou seja as pistas corporais que induzem ao preEnzo Traverso, em Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória, de 2018, chama a atenção
para as movimentações da comunidade LGBTIQ+ a respeito da reelaboração de uma nova forma de
viver diante do aparecimento da síndrome, de forma que, ao contrário das diversas camadas que inviabilizaram essas lutas, houve uma grande esforço da comunidade em se apartar de um estigma de morte,
inclusive, transformando o conceito de luto em luta: “Um dos exemplos mais significativos de elaboração do luto que, em vez de paralisar a ação, a estimula à autorreflexão e à conscientização, são as reações
dos ativistas gays às consequências disruptivas da aids, uma pandemia cuja eclosão coincide com o fim
do comunismo. Em 1989, Douglas Crimp observou que, longe de espalhar passividade e favorecer o
recolhimento numa esfera privada de dor, esse trauma inspirou uma nova forma de militância, nascida
do luto, um ativismo que extraía sua força da melancolia e da perda. Para muitos ativistas gays que viviam com um permanente sentimento de abandono, sabendo que em breve morreriam compartilhando o mesmo destino daqueles pelos quais então sofriam, essa melancolia incitava o empenho civil e a
ação. Muitas vítimas eram jovens, e os sobreviventes se sentiam sozinhos, impotentes, privados de seus
amigos mais caros e de seus amados. A vida deles mudou. Eles tiveram que reconstruir uma comunidade destruída, reinventar a amizade, os prazeres e as práticas sexuais, enquanto se sentiam esmagados
por ameaças e rodeados por um ambiente hostil que os estigmatizava.” (Traverso 2018: 66-67).
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conceito contra o sujeito que vive e convive com HIV/AIDS. Isto pois, em seu início,
a peça faz o público escolher, via as aparências corporais, mas, ao mesmo tempo,
munidos da desinformação, qual dos três atores que compõem o elenco (Luiz Gustavo Jahjah, Paulo Arcuri e Ronaldo Serruya) viverá Copi (Raul Taborda), dramaturgo
argentino que foi morto pelas complicações do HIV no ano de 1987.
Esse prólogo, que também é uma cena completamente desconfortável ao levar
o público a movimentar os seus preconceitos em relação à temática do HIV/AIDS,
apresenta os três atores com uma numeração/identificação. Não só escolher quem,
aparentemente, viverá Copi, mas a situação de pensar sujeitos por números já se trata, então, de uma situação cênica reflexiva, pois o lugar do entretenimento é tomado
pela classificação dos corpos em cena, assim como são os aparelhos de vigilância
biopolíticos. Dessa maneira, o público se depara com o seguinte questionamento:
Para que a história aconteça você precisa votar.
O seu voto é a bola vermelha que você recebeu na entrada do teatro.
Sim, isso é um teatro. Mas também é a vida.
Na frente de cada um dos atores há uma urna.
O seu voto irá definir o jogo.
Você irá escolher um dos atores.
Você precisa levantar ir em direção à urna e depositar seu voto a partir da sua resposta a esta pergunta:
Para você, qual desses três atores é portador do vírus HIV? (Serruya 2017: [s.p.]).

O teatro e, consequentemente a literatura dramática, permite um alcance bastante real no que se refere a levar o público à reflexão, uma vez que, pela condução,
é possível e de forma coletiva, colocar temas em debate, sobretudo temas tabus. Desmesura: delírio em um ato, utilizando dessa possibilidade da cena e se demarcando
como uma literatura pós-coquetel, faz da lei discursiva que impera no debate um
repensar sobre as perspectivas da vida e da morte, bem como da memória construída por uma perspectiva imaginativa. Mais que protagonizar a síndrome, que só
é mencionada três vezes no texto (uma, se referindo ao HIV, e outras duas falas em
que se tem a palavra Aids – “Copi: (sarcástico) Estou tentando fazer isso agora que
tenho AIDS, mas confesso que não estou tendo muito sucesso” (Serruya 2017: [s.p.])
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e “Copi: Eu estou me lixando pro futuro. Eu não estarei nele. Eu tenho AIDS, nós
estamos em 1987, ‘futuro’ não é exatamente uma palavra que me pertença agora. E
além do mais a ‘finitude’, em si, nunca me incomodou” (Serruya 2017: [s.p.]) –, trata-se de uma obra que, moldando um novo discurso para as palavras, insere-se numa
introspecção imaginativa para diferenciar os esquemas instaurados para o viver e
conviver com HIV/AIDS.
Essa perspectiva, da mácula que a síndrome obteve na década de 1980, revela,
na peça, que se trata de uma imaginário viciado e que, mesmo naquela época, em
que se teve uma reinvenção das condições dos sujeitos, transformando a melancolia
do luto, em uma maneira de manter a vida. Como analisa Enzo Traverso ao afirmar
que a comunidade LGBTIQ+, ao contrário de fugir da melancolia instaurada pela
pandemia, “o movimento a canalizou na direção de um trabalho fecundo de reconstrução, criando centros médicos, garantindo cuidados psicológicos, defendendo direitos recém-conquistados e estruturando toda uma rede de associações” (Traverso
2018: 67), Serruya volta no tempo e reconstrói a lei da história, ressaltando a letalidade da linguagem diante do HIV/AIDS.
A soropositividade é, então, lida por uma perspectiva contemporânea, pela
perspectiva da sobrevivência à morte anunciada, da morte inscrita em um teste que,
ironicamente, se escreve positivo. A vida e a morte entra em um debate propiciado
pela sobrevivência em relação à sobrevida:
Copi: E tem diferença? Ser um sobrevivente é ser o cadáver que permanece no tempo.
Eu não imagino que me vão embalsamar, como uma Eva Péron santificada... de modo
que vou ser só a porção cadáver no tempo mesmo, talvez eu dure como uma longa
risada incômoda...
Anjo: Ser um sobrevivente é necessário. Exatamente para que o horror seja testemunhado pelos que ainda virão.... (Serruya 2017: [s.p.])

Mas o que é essa ação, esse verbo presente na história reinventada de um personagem que, justamente, morre por complicações de uma síndrome que causou
pânico e medo em todo o mundo no período de seu aparecimento? E esse embate
entre a sobrevivência da ficção e a morte na realidade? A sobrevivência, aqui, está
em tensão enquanto o significado, pois, ao contrário do que se é corrente, Copi não
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morreu pela sua soropositividade, ninguém morre, de fato, por viver e conviver com
HIV/AIDS, mas por doenças oportunista que aproveitam a baixa imunidade para se
proliferarem. E isso é o contrário do que se divulga nas leis criada pela razão popular
e assegurada pelos meios de vigilância biopolítica.
A música, assim como o teatro, são meios de difusão mais massivos de comunicação literária e, assim como as outras artes da escrita, a música também apresenta
uma grande contribuição para proliferar ideias a respeito do HIV/AIDS. Não por
acaso, vem de uma música de Cazuza o título que é dado, no Brasil, ao primeiro
romance a tratar da temática. São os versos “O meu prazer / Agora é risco de vida/
Meu sex and drugs não tem nenhum rock’n’roll, que dará o título do livro O prazer
com risco de vida. A desilusão apresentada por Cazuza e o jargão sexo, drogas e
rock’n’roll, sofre, em sua canção, com o fantasma tão contemporâneo a ele e, inclusive
à sua soropositividade.
Já Maria Sil, em sua canção “Olhos amarelos”, presente no Ep Humus, se vale
da metáfora da matéria que apodrece e gera vida para, em seu trabalho, ressignificar
a vivencia com HIV16 . Sobre o seu trabalho, Maria Sil afirma que “O projeto se chama
Húmus. Húmus é um reduto orgânico. Adubo. Resíduo que apodrece, mas alimenta,
ao tornar o solo mais fértil.” (Sil 2016: [s.p.]), ou seja, ele se vale de uma perspectiva
preconceituosa da sociedade para dar vida às suas investigações na escrita. Assim, o
HIV tem uma pegada crítica entre a escolha pela vida e por remontar à condição de
viver e conviver com o vírus. Em “Olhos amarelos”, o título provocador, já que, popularmente, trata-se de uma menção à existência de uma enfermidade, conta outra
história:
Dos meus olhos amarelos eu que sei
Não há vergonha em tudo isso que sou
Agora ainda há sonhos
Nessa estrada eu vou pisar toda a história que calaram
Nesse velho armário “novo” eu não vou entrar
Parcelado em dias de aflição
Nesse caso, diferentemente dos anteriores, menciono somente o vírus e não mais a evolução sindrô-mica, já que, para a autora, que vive e convive com o retrovírus, seu trabalho é drasticamente demarcado pela geração pós-coquetel.
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Não me perguntaram se eu queria ir
Só me apontaram a direção
Do segredo, da vergonha e do medo de ser assim; positivo
Dos meus sonhos reescritos eu que sei
Trago na boca cada canção que mudou
Quem luta mostra os dentes/minha alma eu vou lavar
Com a força do meu canto. (Sil 2016: [s.p.])

Confrontar a sociedade e suas leis culturais, rompendo com o silêncio e as
relações de poder que impõem tal silêncio é, aqui, uma alternativa em que a virada
discursiva está, justamente, em colocar em xeque qual seria a matéria apodrecida,
a sociedade ou o sujeito que vive e convive com HIV? Essa tensão é, então, o adubo
que faz renascer as perspectivas para a vida digna, trocando o cultivo do ódio, um
discurso sempre mascarado de novo, mas persistente, pela reescrita do sujeito em
sua condição de estar positivo.
O discurso da canção ressalta que a rua de mão única não é uma solução e que
é a música o caminho para reescrever sonhos, os mesmo que se tornaram, numa lei
desproporcional, indignos de serem sonhados. Atravessar a porta, romper o armário, não seguir as direções apontadas para uma vida que não está baixo luto constante, mas encontrar uma possibilidade distinta ao pré-estabelecido nos esquema de
vigilância dos corpos. A obra de Maria Sil segue na construção de outro olhar para
a vivencia e convivência com HIV, cuja reelaboração se dá uma forma de estabelecer
outra construção para a positividade e não apontando para a morte e desespero,
temáticas muito comuns nas obras musicais que voltaram ao tema, como em Cazuza
ou Renato Russo na canção “A via láctea”, sobretudo nos versos: “Hoje a tristeza não
é passageira/ Hoje fiquei com febre a tarde inteira”.
A literatura pós-coquetel, de acordo com as perspectivas de Alexandre Nunes,
estão diretamente ligadas às tecnologias farmacológicas e sociais que mudaram as
relações de expectativa de vida do sujeito que vive e convive com HIV/AIDS, como
Profilaxia pré-exposição (PreP), Profilaxia pós-exposição (PeP), tratamento como
prevenção (TasP) e, sobretudo, os tratamentos antirretrovirais gera a criação de diálogo sobre a realidade de viver e conviver, em que se retirado obscurantismo e sela
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as informações estigmatizadas e preconceituosas. A absorção por parte da literatura
dessas novas perspectivas vem colocando, cada vez mais, as antigas narrativas, fundadas em leis populares de divisão de sujeitos em sociedade, mas, segundo Francisco
Inácio Bastos, “o desafio maior da era pós-Haart [sigla inglesa para o popularmente
conhecido coquetel] é transformar a terapia em uma medida de saúde pública”, e,
com isso, implicar no diálogo e eliminar os conhecimentos popularmente nocivo.
O antigo debate, mais ainda persistente na terceira década do HIV/AIDS, que
foi absorvido pelas formas de fazer artístico, em que viver e conviver com o vírus
ou a síndrome clínica seja proporcionalmente igual à pulsão suicida ou, até mesmo,
homicida, vem mudando de acordo com as aberturas discursivas sobre o debate. O
controle da saúde, sobretudo pelo acesso público, além das narrativas pós-coquetel,
implica não só na facilitação para criar uma lei popular, em que que todos podem
entrar e, consequentemente, compreender que a diminuição da carga viral, inclusive
zerando-a, tem sido uma realidade na mudança cultura. A era pós-coquetel vem,
sobretudo, eliminando preconceitos, como os que determinaram um falso uso propositado do corpo como arma de vingança e, ainda, a constituição do imaginário
letalizante do corpo que vive e convive do vírus e da síndrome. Os exemplos trazidos
neste texto mostram como a arte vem se constituindo como uma esfera contra discursiva no que tange a reconfigurar os sistemas de vigilância ao corpo, bem como
criando outras jurisprudências no que tange às falácias, bem como ao imaginário
pré-estabelecido para um problema que não é apenas de saúde pública, mas também
da vida digna em sociedade.
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Resumo. O artigo visa apresentar o tema da presença da linguagem e dos motivos
procedentes da Bíblia no romance O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. O núcleo da reflexão é constituído por uma análise de transformações e
reinterpretações no tratamento de citações e cenas bíblicas, concebidas pelo autor
com o intuito de apresentar uma visão crítica da religião católica e, por extensão,
de outros discursos hegemónicos. Em busca dum quadro abrangente que permita
captar o projeto ético subjacente à estratégia saramaguiana de confrontação com
as Escrituras, exploramos a possibilidade de perceber aquele romance como um
exemplo de narrativa gnóstica. Assim, tentaremos manifestar que o gesto transgressor de Saramago quanto às ilusões – e desilusões – da fé deriva da força dramática da fusão da sensibilidade moderna com elementos do vocabulário e da
imagética cristã.
Palavras-chave: José Saramago, motivos bíblicos, paródia, gnosticismo
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Abstract. The article explores the topic of the presence of biblical language and
motives in the novel The Gospel According to Jesus Christ by José Saramago. The
core of the following study is constituted by an analysis of transformations and
reinterpretations of the quotations and scenes derived from the Bible, conceived
by the author as a critique of Catholicism and, by extension, of other hegemonic
discourses. Seeking a comprehensive framework, which would allow capturing
the ethical project that underlies the Saramaguian strategy of confrontation with
the Scriptures, I propose to conceptualize this text as an example of a Gnostic narrative. Thus, I intend to prove that Saramago’s transgressive gesture regarding the
illusions - and disillusions - of faith derives its dramatic strength from the fusion
of modern sensibility with elements of Christian vocabulary and imagery.
Keywords: José Saramago, biblical motives, parody, gnosticism

José Saramago, embora declarasse o seu ateísmo em muitas ocasiões, foi
um escritor saturado de espiritualidade. Conforme as suas próprias palavras:
“para ser um ateu perfeito é necessário um altíssimo grau de religiosidade” (Saramago 1991: 42-43). Dedicada à exploração da condição espiritual do homem
contemporâneo, a obra de Saramago amiúde entra em diálogo com a tradição
judaico-cristã. Basta mencionarmos o romance Caim ou a peça teatral A segunda
vida de Francisco de Assis. Dentro do corpus saramaguiano, O Evangelho segundo Jesus Cristo constitui, sem dúvida, a tentativa mais ousada de apropriação da
linguagem e dos motivos pertencentes aos textos sagrados do cristianismo, com
o objetivo de falar sobre as necessidades espirituais frustradas e os deveres éticos
da humanidade.
Publicado em 1991, o livro tornou-se um dos mais polémicos da carreira do
escritor. Lembremos só que o então subsecretário de Estado da Cultura, António
Sousa Lara, considerou o romance tão ofensivo para a tradição católica portuguesa
que o retirou da lista do Prémio Europeu de Literatura (cf. Sá 2010: s.p.). Esta e outras controvérsias sobre o suposto sacrilégio cometido por Saramago levaram-no a
sair de Portugal e a refugiar-se na ilha espanhola de Lanzarote.
O evangelho saramaguiano está ancorado na tradição cristã duma maneira
muito consciente, mantendo um diálogo com o discurso religioso através de inúmeras referências. Na maioria dos casos, o sentido da narração original acaba por
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ser invertido, abrindo-se às acusações de heresia cometida pelo autor. Em geral,
no apócrifo de Saramago, pode observar-se uma reorientação da figura heroica de
Jesus, para análise de processos históricos, mais especificamente das relações entre a
construção de sistemas religiosos e a condição do homem.
Logo no início do romance, Saramago desafia a ideia de que o seu relato da
vida e paixão de Cristo deve ser considerado menos credível do que os textos canónicos. Assim sugere o facto de o autor ter colocado uma citação direta do Evangelho
segundo S. Lucas como introdução à sua versão da história:
Já que muitos empreenderam compor uma narração dos factos que entre nós se consumaram, como no-los transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas
oculares e se tornaram servidores da Palavra, resolvi eu também, depois de tudo ter
investigado cuidadosamente desde a origem, expor-tos por escrito e pela sua ordem,
ilustre Teófilo, a fim de que reconheças a solidez da doutrina em que foste instruído.
(Lucas 1, 1-4)

Deste modo, Saramago assume perante os leitores o papel de mais um dos
“servidores da Palavra”. Porém, o seu intuito não é criar uma ilusão de verosimilhança procedente da autoridade divina que legitime os textos canónicos. Bem pelo
contrário, parece que o autor pretende questionar a tradicional abordagem relativa
à escrita dos quatro evangelistas, que os apresenta como porta-vozes de verdades
absolutas. A confirmação desta intuição aparece logo na abertura do primeiro capítulo, onde a écfrase do quadro de Dürer é complementada com uma reflexão de
teor metaficcional: “nenhuma destas coisas é real, o que temos diante de nós é papel
e tinta, mais nada” (Saramago 2018: 11).
Em termos gerais, a obra O Evangelho segundo Jesus Cristo apresenta uma
abordagem paródica em relação à Bíblia, retomando alguns episódios dos textos canónicos, de modo que a organização dos eventos mais marcantes na vida de Jesus
segue o modelo tradicional, mas a sua interpretação diverge significativamente. Dito
de outro modo, Saramago apropria-se da estrutura dos relatos bíblicos e aplica-a no
seu romance apócrifo, a fim de subverter a mensagem doutrinária das Escrituras
Sagradas.
Nesta altura convém mencionar dois conceitos que derivam da reflexão teórica de Mikhail Bakhtin: a heteroglossia e a carnavalização. O termo “heteroglossia”
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denomina a simultaneidade de vozes, ou seja, de intertextos evocados, que juntos
formam um diálogo; é deste diálogo que surgem os sentidos do texto final. O conceito de carnavalização está relacionado com as inversões paródicas das hierarquias e
categorias do sagrado e do profano, com o intuito de contestar a ordem estabelecida
e abrir caminho para modelos alternativos. O próprio Bakhtin define, assim, o papel
desempenhado pela carnavalização:
[…] iluminar a ousadia da invenção, […] ajudar a liberar-se do ponto de vista dominante sobre o mundo, de todas as convenções e de elementos banais e habituais
comummente admitidos; permitir olhar o universo com novos olhos, compreender
até que ponto é relativo tudo o que existe e, portanto, permitir compreender a possibilidade de uma ordem totalmente diferente do mundo. (Bakhtin 1993: 30)

A posição do narrador de O Evangelho segundo Jesus Cristo, quanto ao corpus de textos bíblicos, varia desde a repetição, amiúde ironicamente recontextualizada, até à inversão completa. A importância dos
fragmentos que contêm citações diretas ou reconstruções de episódios provenientes das Escrituras reside precisamente na sua função de rutura com
a interpretação doutrinária cristã. Como observa Teresa Cristina Cerdeira, no caso
do apócrifo saramaguiano trata-se de:
uma voluntária apropriação da enunciação anterior que vem transformada, travestida, violada quer pela inversão da fórmula sagrada, quer pelo humor que corrói a citação literal, quer pelo deslocamento que impõe ao discurso anterior uma relação outra
com o seu novo contexto. (Cerdeira 1999: 51)

Mais adiante, a investigadora insiste em que “é pelo trabalho da linguagem,
pelo trabalho na linguagem, que este novo evangelista corrói o modelo bíblico” (51).
Concordamos com a observação anterior e, por extensão, consideramos que, precisamente, aqueles trechos do romance que contêm citações e alusões ao discurso
religioso são os momentos de maior potencial subversivo.
***
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Posto isto, vamos atentar em vários exemplos de referências ao discurso religioso que constituem o tecido textual de O Evangelho segundo Jesus Cristo, com o
intuito de revelar a motivação subjacente à visão distorcida da boa nova evangélica.
Em primeiro lugar, concentremo-nos no uso que o romance faz dos motivos e das
fórmulas linguísticas características da Bíblia. Não surpreende que as referências ao
Novo Testamento sejam as mais abundantes, já que os eventos relatados nos evangelhos canónicos sustentam o esquema narrativo do texto de Saramago. Conforme os
princípios da carnavalização bakhtiniana, o autor opera as inversões paródicas de
citações e episódios bíblicos, substituindo o divino pelo humano num gesto dessacralizador.
Reparemos, primeiro, no fragmento que surge no romance após o ato sexual
entre Maria e o seu marido José. No momento da possível conceição de Jesus, aparece a célebre passagem do Evangelho segundo S. Lucas: “Eis a escrava do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38). No entanto, dentro do universo
saramaguiano, esta referência é feita pelo narrador e não expressada por Maria, tal
como assevera a tradição católica:
Apenas, pela primeira vez, se ouviu Maria, e humildemente dizia, como de mulheres
se espera que seja sempre a voz, Louvado sejas tu, Senhor, que me fizeste conforme
a tua vontade, ora, entre estas palavras e as outras, conhecidas e aclamadas, não há
diferença nenhuma, repare-se, Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a
tua palavra, está patente que quem disse isto podia, afinal, ter dito aquilo. (Saramago
2018: 25-26)

O que se pretende neste trecho é – além de contrariar os dogmas da imaculada
conceição, da virgindade perpétua de Maria e da natureza divina de Jesus – dirigir a atenção do leitor para o facto de os relatos canónicos só oferecerem uma das
possíveis versões dos acontecimentos que descrevem. Porém, a história exposta nos
quatro evangelhos goza de um estatuto de privilégio, devido ao recurso à autoridade
divina. Desta forma, Saramago aponta para o aspeto tipicamente ocultado através
da sacralização dos relatos bíblicos, revelando que as Escrituras são apenas outros
exemplos da criação humana. Ou seja, não difeririam de outras obras literárias ou
artísticas, se não fosse resultado da decisão do grupo dominante, cujo interesse tem
sido estabelecer aquela versão como a única verdadeira.
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Um outro trecho do romance em que se manifestam diretamente as palavras
neotestamentárias é o dedicado à descrição dos milhares de vítimas que iriam perder
a vida ao longo da evolução do cristianismo. Jesus, cujo sacrifício apenas iniciaria
uma longa cadeia de mortes in nomine Dei, interrompe a ladainha de atrocidades
com um desesperado pedido “Pai, afasta de mim este cálice” (2018: 391). No contexto bíblico original, nomeadamente nos três evangelhos sinóticos, Cristo faz essa
exclamação durante a oração no jardim de Getsémani, na noite que precede a crucifixão. Em contrapartida, nas páginas do romance, aquelas palavras aparecem antes
de Jesus começar a pregar a “boa nova” que, a seu ver, se tornaria numa maldição
para a humanidade. A deslocação desta citação particular muda a ênfase do temor
pela própria vida, exibido pelo Jesus canónico, para o imperativo moral do Jesus
saramaguiano, que pretende sobretudo evitar séculos de carnificina e de sofrimento
alheio. Paradoxalmente é o protagonista do romance que se distingue pela bondade
e capacidade de compaixão, superando o Cristo prototípico, apesar de ser “apenas”
um homem. Aliás, graças à recontextualização do trecho das Escrituras, um ser humano acaba por ser elevado acima das divindades, o que é característico da ótica de
Saramago.
O fragmento dedicado à ressurreição de Lázaro constitui um caso de retoma
dum episódio neotestamentário que ficou distorcido até ao ponto da frustração. Assim reconta este episódio o narrador saramaguiano:
Marta disse a Jesus, Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei
que tudo quanto pedires a Deus, ele to concederá, como te tem concedido a vista dos
cegos, a limpeza dos leprosos, a voz dos mudos, e todos os mais prodígios que moram na tua vontade e esperam a tua palavra. […] Jesus levantou-se, sentiu que uma
força infinita arrebatava o seu espírito, podia, nesta suprema hora, […] dizer, Eu sou
a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá […] só falta
que Jesus, olhando o corpo abandonado pela alma, estenda para ele os braços como
o caminho por onde ela há de regressar, e diga, Lázaro, levanta-te, e Lázaro levantar-se-á porque Deus o quis, mas é neste instante, em verdade último e derradeiro,
que Maria de Magdala põe uma mão no ombro de Jesus e diz, Ninguém na vida teve
tantos pecados que mereça morrer duas vezes, então Jesus deixou cair os braços e saiu
para chorar. (2018: 428-429)
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Na altura da conversa com Marta, o romance permanece fiel ao texto do
Evangelho segundo S. João, preservando o diálogo de forma quase intacta. Contudo, quando Jesus se prepara para ressuscitar Lázaro, os enunciados e as ações do
protagonista passam para o âmbito das hipóteses irrealizadas, pois a intervenção de
Maria de Magdala não deixa que o milagre se realize. Essa distorção vira do avesso a
interpretação doutrinária do episódio evangélico original, fazendo que a ressurreição seja vista como um ato de crueldade e não uma bênção. Mais uma vez, o sinal
de graça divina é apresentado como uma ameaça, de acordo com a lógica geral do
evangelho de Saramago, que considera perigoso e nefasto qualquer contacto entre
Deus e a humanidade.
No que respeita às referências ao Antigo Testamento presentes n’O
Evangelho segundo Jesus Cristo, limitar-nos-emos a comentar as citações
do “Cântico dos Cânticos”, introduzidas nas cenas de amor de Jesus e Maria de Magdala. Neste contexto, as alusões bíblicas assumem a forma de citações diretas, inscritas no diálogo entre as personagens, tal como evidencia
o trecho seguinte:
Hesitando, Jesus abriu os olhos, imediatamente os fechou, deslumbrado, tornou a
abri-los e nesse instante soube o que em verdade queriam dizer aquelas palavras do
rei Salomão, As curvas dos teus quadris são como jóias, o teu umbigo é uma taça arredondada, cheia de vinho perfumado, o teu ventre é um monte de trigo cercado de
lírios, os teus dois seios são como dois filhinhos gémeos de uma gazela, mas soube-o
ainda melhor, e definitivamente, quando Maria se deitou ao lado dele, e, tomando-lhe
as mãos, puxando-as para si, as fez passar, lentamente, por todo o seu corpo. (282)

Ao longo do livro, estes fragmentos parecem exemplos extraordinários de
rutura com a estratégia de inversões paródicas, geralmente adotada por Saramago
em relação ao discurso bíblico. Com efeito, as passagens que narram os encontros
amorosos entre Jesus e Maria de Magdala constituem provavelmente o último resquício do sagrado no evangelho saramaguiano. No entanto, a maneira como o autor
usa o “Cântico dos Cânticos” não é nada menos sacrílega do que o tratamento de
outros trechos bíblicos, uma vez que Saramago explora o sentido literal, quer dizer
erótico, do livro poético do Antigo Testamento, indo assim contra a tradição exegética judaico-cristã. Lembremos que, segundo as interpretações canónicas, o encontro
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amoroso do “Cântico” deve ser lido como uma alegoria, ora de amor entre Javé e o
povo de Israel, ora da relação entre Cristo e a sua Igreja. Saramago, porém, opta por
citar o poema sem qualquer alusão à transcendência divina, só para complementar a
descrição dum amor puramente passional, carnal. Os versos do “Cântico dos Cânticos” servem-lhe para elogiar este amor sensual e humano, exemplificado pela união
de Jesus e Madalena. O autor utiliza novamente os fragmentos do livro sagrado do
cristianismo com o intuito de contestar a mensagem doutrinária cristã, que obriga os fiéis a repudiarem a dimensão carnal por completo. Deste modo, Saramago
reabilita ou até sacrifica tudo o que é humano, ao mesmo tempo que desacredita o
divino, criando uma espécie de imagem de espelho dos ensinamentos religiosos do
catolicismo romano.
Adicionalmente, é preciso termos consciência de que o diálogo intertextual
que decorre no romance vai muito além dos livros canónicos da Bíblia, que lhe servem de base (cf. Ferraz 1996). Entre outras, há também referências que se afastam
das Escrituras Sagradas e apontam para apócrifos. Por exemplo, a introdução de personagens como a parteira Zelomi ou os irmãos de Jesus tem clara proveniência apócrifa. Aliás, Saramago, inclusive, retoma uma das passagens narradas no Evangelho
Pseudo-Tomé, na qual o jovem Jesus molda uns passarinhos de barro e ordena-lhes
que voem. Este motivo é readaptado, no romance, no episódio da incredulidade de
Tomé, onde surge como a prova que convence o cético de que Jesus é o filho de
Deus (o que, como sabemos desde as primeiras páginas do livro, é pura mentira).
O gesto saramaguiano de não fazer nenhuma distinção entre os textos canonizados,
supostamente inspirados por Deus, e as criações duvidosas, que balançam à beira da
heresia, é mais uma estratégia para desafiar a ideia de que existem relatos e interpretações mais fiáveis do que outros. Ou seja, ao eliminar a fronteira entre os dogmas
e as visões alternativas da história, Saramago questiona a autoridade das Escrituras
Sagradas, insistindo no seu caráter ficcional. Tal sugestão compreende uma ideia
mais ofensiva para os crentes: a insinuação de que Deus foi criado pelos homens.
***
Para finalizar, mas ainda em busca dum quadro abrangente que nos permita
captar a estratégia saramaguiana de confrontação com a Bíblia, convém mencionar
a via interpretativa aberta por aqueles investigadores que procuram ligações entre
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O Evangelho segundo Jesus Cristo e o pensamento gnóstico. De acordo com o modelo
do universo concebido pelos gnósticos, o mundo assemelha-se a uma prisão enorme, criada para os homens pelo Demiurgo – um deus cruel e despótico, que reina
sobre a matéria, tradicionalmente associado com Javé (p. ex. nos ensinamentos de
Marcião de Sinope). O núcleo da doutrina gnóstica consiste, pois, em acreditar que
o conhecimento desta estrutura oculta do universo é um instrumento de rebeldia
contra a divindade tirânica. Ao mesmo tempo, a capacidade de reconhecer a natureza opressiva do mundo material e as suas leis aproxima os discípulos iniciados do
Deus Supremo, transcendente e infinitamente bom. Daí que as narrações gnósticas
frequentemente se apropriem de símbolos derivados da tradição judaico-cristã a fim
de subvertê-los e de desafiar o discurso religioso predominante. De facto, seguindo
as observações de Katarzyna Chruszczewska, o apócrifo saramaguiano comparte
com os textos gnósticos este instinto rebelde que faz questionar a ordem existente
(cf. Chruszczewska 2013). Para mais, exibe o mesmo enfoque numa personagem encarcerada num universo hostil, condenada ao destino trágico por um deus soberbo
e violento. Com efeito, o Deus de Saramago desempenha sobretudo o papel de vilão,
de perseguidor de toda a humanidade, enquanto Jesus tenta salvar os homens por
via de uma sabotagem do desígnio divino.
Porém, há quem ressalte, e não sem razão, que a postura de Saramago perante a
existência orgânica diverge fundamentalmente da doutrina gnóstica. Nomeadamente, em consequência do reconhecimento da maldade do Deus Criador, o seguidor da
gnose tipicamente repudia a criação, entendida como o mundo material e sensual.
Contudo, como já o constatámos, dentro do universo narrativo de Saramago, o amor
carnal, assim como outros prazeres de caráter sensual, acaba por ser elogiado. Felizmente, inclusive entre os pensadores gnósticos, houve uma fração que combinava
uma abordagem crítica em relação à tirania do Demiurgo com simpatia e compaixão
pela matéria. Conforme as análises de Agata Bielik-Robson, um dos principais representantes desta corrente, Basílides de Alexandria, acreditava que, no ato da criação, a
matéria foi conquistada pelo espírito e sofreu torturas enquanto permanecia impregnada, pois não sabia lidar com a consciência de impossibilidade da sua salvação e
imortalidade. Nesta perspetiva, a única forma em que a natureza é capaz de recuperar
a paz e a felicidade reside na separação radical dos elementos espiritual e material
(Bielik-Robson 2008: 406-407). Quer dizer, a matéria deveria rejeitar as grandiosas
ambições do espírito inimigo, encontrando contentamento na aceitação do seu cará69
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ter defeituoso, passageiro e limitado. Tendo em questão as especificidades da doutrina
basilidiana, é portanto possível perceber O Evangelho segundo Jesus Cristo como um
exemplo de narrativa gnóstica. Com efeito, a finalidade das distorções dos episódios
bíblicos que formam a base do romance é transmitir a convicção sobre a hostilidade
das divindades para com a humanidade, e procurar a salvação fora de qualquer religião, numa existência simples, numa união carnal e numa solidariedade com os seres
mais desafortunados. Isto é, numa existência afastada do Absoluto.
Aquele projeto ético estaria incompleto se não mencionássemos ainda a importância do trabalho literário para a sua realização, aspeto também pronunciado no
apócrifo saramaguiano. Aliás, uma das passagens mais misteriosas do romance, que,
por seu lado, exibe muito potencial para a leitura gnóstica, é a seguinte:
Mas então, perguntou Pastor, quem vai criar o Deus inimigo. Jesus não sabia responder, Deus, se calado estava, calado ficou, porém do nevoeiro desceu uma voz que disse, Talvez este Deus e o que há de vir não sejam mais do que heterónimos, De quem,
de quê, perguntou, curiosa, outra voz, De Pessoa, foi o que se percebeu, mas também
podia ter sido, Da Pessoa. (Saramago 2018: 390)

Segundo as nossas intuições prévias, uma das possíveis interpretações seria
simplesmente identificar aquela voz como uma intervenção do Deus Supremo dos
gnósticos. No entanto, a alusão direta a Fernando Pessoa dirige o nosso pensamento rumo ao âmbito da literatura (cf. Pereira Schmidt 1994: 72-73). Neste contexto,
podemos notar no trecho citado uma interferência direta do autor, que revela assim
a natureza ficcional do universo em que decorre a conversa entre Deus, Diabo e Jesus. Assim como Pessoa deu origem aos seus heterónimos, Saramago, por analogia,
inventa o seu próprio evangelho e, por extensão, recorda de novo que os autores das
Escrituras, que a tradição fez denominar sagradas, também foram criadores.
Assim sendo, O Evangelho segundo Jesus Cristo deveria ser visto como uma
ferramenta de libertação das crenças fundadas na Palavra e que, na realidade, não
foram inspiradas por nenhum deus, mas criadas por homens e consagradas pela tradição. Eis o verdadeiro dever da literatura segundo Saramago: desafiar os discursos
que formam a ordem mundial e, assim, libertar a humanidade através de um ato de
criação ousada. Enfim, devolver a Palavra aos homens.
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Resumo. O objetivo deste trabalho é analisar o romance do autor brasileiro
contemporâneo Bernardo Carvalho, O sol se põe em São Paulo, e tentar destacar os
marcos, momentos e outros aspetos que marcam a complexidade das identidades
das personagens neste romance. A identificação destes elementos será feita através
da leitura analítica e crítica do romance. Esta análise visa compreender como as
personagens do romance — os brasileiros descendentes dos imigrantes do Japão
— se identificam e como marcam a sua presença nos dois espaços: na sociedade
brasileira, bem como na terra dos seus antepassados — o Japão. O estudo
mostrará, no exemplo da cultura japonesa, como as heranças culturais levadas
pelos imigrantes nos séculos XIX e XX participaram na formação da cultura
brasileira e na formação das identidades dos brasileiros hoje em dia. O estudo
não abarca outras matrizes e heranças culturais que participaram na formação da
cultura brasileira e das identidades dos brasileiros.
Palavras-chave: romance brasileiro, diáspora japonesa no Brasil, cultura brasileira, identidade brasileira, imigrantes.
Trabalho apresentado na 3.ª edição das «Vozes nas Margens».
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Abstract. The purpose of this paper is to analyze the novel by the contemporary Brazilian author Bernardo Carvalho O sol se põe em São Paulo, by trying to highlight
the traces, moments and other aspects that mark the complexity of the identities of
the characters of this novel. The identification of these elements is done through the
analytical and critical reading of the novel. This analysis aims to understand how the
characters of the novel - Brazilians, descendants of immigrants from Japan - identify
themselves and how they mark their presence in the two spaces: in the Brazilian
society, as well as in the land of their ancestors - Japan. The study shows the Japanese
culture brought and the cultural inheritances brought by immigrants in the 19th
and 20th centuries, as an example of the participation of migrants’ cultures in the
formation of Brazilian culture and in the formation of the identities of Brazilians today. The study does not cover other matrices and cultural heritage that participated
in the formation of Brazilian culture and the identities of Brazilians.
Keywords: Brazilian novel, Japanese diaspora in Brazil, Brazilian culture, Brazilian identity, immigrants.

INTRODUÇÃO
A cultura brasileira e a sua sociedade formou-se ao longo dos séculos com
base em três matrizes principais: a matriz portuguesa, ou seja, a matriz que vinha
da velha metrópole – Portugal; a matriz indígena, isto é a mistura das culturas dos
vários povos originários das terras do Brasil de hoje, tanto como do Brasil como a
colónia no passado, e a matriz africana. Esta especificidade da cultura deste país
não se manteve inalterada. Na viragem dos séculos XIX e XX, no Brasil, começaram a misturar-se mais e mais culturas que chegaram ao Brasil dos vários cantos do
mundo pelos imigrantes de países diferentes. Este fluxo de novas pessoas, culturas
e pontos de vista resultou logo, mais ou menos a partir dos anos 70 do século XX,
no surgimento de obras literárias escritas por autores brasileiros «descendentes dos
mais de 3,5 milhões de imigrantes» (Rufatto 2013: s.p.). Perante este fato, a cultura e
a identidade brasileira na modernidade já não pode ser definida pelas «três grandes
matrizes» dos séculos anteriores. Estas obras resultaram duma diversidade cultural
não somente nos autores mas também nos protagonistas das obras literárias contemporâneas brasileiras.
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A partir deste momento, ou seja da publicações das primeiras obras literárias
dos autores da descendência não-portuguesa, não indígena e não africana, ou seja,
dos «novos imigrantes», assistimos a uma reinvenção da «brasilianidade» na literatura do Brasil.
O que significa ser brasileiro no século XX ou XXI? Autores como Milton Hatoum, Alberto Mussa, Michael Laub, Elisa e Clarice Lispector, Moacyr Scliar, entre
outros, pretendem responder a esta pergunta introduzindo nas suas narrativas personagens provenientes dos imigrantes da viragem dos séculos XIX e XX, que muitas
vezes têm problemas na sua autoidentificação tanto nacional como cultural.
Neste trabalho tentarei apresentar como as personagens literárias dos brasileiros descendentes dos imigrantes marcaram a sua presença nos dois espaços: na
sociedade brasileira como na terra dos seus antepassados. Como exemplo irei servir-me da obra de Bernardo Carvalho O sol se põe em São Paulo.
A TRAMA DO ROMANCE
O romance O sol se põe em São Paulo conta a história de um escritor que, na
verdade, nunca escreveu nada (Carvalho 2007: 14), descendente de imigrantes japoneses. Ele mora em São Paulo e não tem nenhuma curiosidade sobre as suas raízes.
Como ele próprio diz: «Durante muito tempo, eu tentei fugir como o diabo da cruz
de tudo o que fosse japonês (vinha daí a minha ignorância da literatura japonesa)»
(Carvalho 2007: 30). Ele frequenta um restaurante sushi no bairro da Liberdade em
São Paulo. Uma vez a dona do restaurante sushi pede-lhe que ele escreva a história
da vida dela. Depois de alguns encontros com o protagonista do livro, a dona do
restaurante desaparece. O protagonista obtém uma informação que ela talvez tivesse
voltado para o Japão. Com esta informação ele toma a decisão de voltar aonde ele
nunca tinha estado. (Carvalho 2007: 106)
A ESTRUTURA DO ROMANCE
O romance está dividido em dezoito capítulos enumerados. Podemos dividir
este romance em três partes. A primeira parte — a vida do protagonista antes de descrever a vida da Setsuko (a dona do restaurante) narrada no Brasil; a segunda parte
— a história da vida da Setsuko (quase toda narrada antes da chegada da Setsuko ao
75

Alicja Jancelewicz

Brasil); e a parte final — a experiência do protagonista no Japão (narrada em vários
locais no Brasil). As primeira e a terceira partes são narradas na primeira pessoa. Na
segunda parte do romance:
O narrador continua a narrar, mas sua história pessoal já não mais está em cena, mas
sim a do outro. Nesse sentido, é possível ver um deslocamento da identidade da narração, pois há, no mínimo, o entrelaçamento de duas vozes: a de Setsuko que conta,
oralmente; e a do narrador, que reconta por meio da escrita, do romance. (Alves 2011,
s.p.)

Encontramos aqui uma narração dentro de uma narração, uma história dentro
de uma história. Além disso, graças à estrutura podemos identificar as identidades
das dois protagonistas do romance.
AS IDENTIDADES DAS PERSONAGENS
a identidade do narrador-protagonista
Como já tinha dito, o protagonista renuncia à sua identidade de ser um nipo-brasileiro, o que é apresentado na trama do romance várias vezes. Por exemplo:
Durante muito tempo, eu tentei de fugir como o diabo da cruz de tudo o que fosse
japonês (vinha daí a minha ignorância da literatura japonesa). Eu podia nunca ter
pisado no Japão, mas por muito tempo tentei acreditar que era onde ficava o inferno.
(Carvalho 2007: 30)

O protagonista tenta convencer o leitor que ele não tem interesse na cultura
dos seus antepassados, ele identifica-se como brasileiro e não quer aceitar que os
antepassados dele foram japoneses. Este fato pode parecer quase irónico por duas
razões.
Primeiro, como já mencionei na introdução da minha comunicação, porque
a cultura e a identidade brasileiras estão construídas com base nas heranças levadas
pelas pessoas que povoaram o território do Brasil. Isto significa que identificar-se
como nipo-brasileiro, ou no caso do nosso protagonista, como um younsei (quarta
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geração descendente de japoneses), é tão brasileiro como identificar-se como afro-brasileiro, luso-brasileiro, etc. O interessante é que a palavra younsei não aparece no
corpo do livro, como se a falta do uso desta palavra mostrasse a recusa da nipo-brasilianidade do protagonista.
A ironia do segundo motivo surge porque embora ele diga que tenta «fugir
como o diabo da cruz de tudo o que fosse japonês» (Carvalho 2007: 30), os únicos
espaços em que podemos encontrá-lo são os espaços culturalmente ou atualmente
japoneses. Por exemplo, o bairro da Liberdade em São Paulo é caracterizado pelo
narrador-protagonista com as seguintes palavras: «Na Liberdade, nem mesmo o bêbado, ao sair trôpego de um restaurante, acreditando que é escritor, pode achar que
nesta viela tranquila dos subúrbios de Tóquio e não numa megalópole violenta do
Terceiro Mundo» (Carvalho 2007: 16) Outros espaços onde podemos encontrar o
narrador-protagonista são: Promissão (o núcleo da imigração japonesa no Brasil) e
em várias localizações no Japão, entre outros em Osaka.
Sendo assim, como aponta Allysson Cassais, este romance retrata os descendentes dos estrangeiros emigrantes e mostra a sua exclusão da narrativa da nação
brasileira, porque representam sinais desfavoráveis contra a conceção homogénea
da identidade brasileira (Casais 2019: 3). O que significa tudo isto? Embora o protagonista sublinhe várias vezes na narração que não tem qualquer interesse na sua
proveniência japonesa, os únicos espaços onde podemos encontrá-lo são os espaços
japoneses. Devido à sua descendência ele não aparece em espaços «típicos brasileiros», e embora recuse a sua japoneidade participa nela existindo nos espaços subcarregados com a cultura do nipónica.
O narrador-protagonista, nota que não pertence ao mundo que ele encontra
na terra natal dos seus bisavós, afirmando:
Eu estava perdido. Resolvi pedir informação a alguém — não havia um único occidental nas ruas. Me dirigi a um homem de terno, em inglês. Esse num primeiro instante ele chegou a mostrar alguma boa vontade, fugiu de mim assim que percebeu que
eu era estrangeiro. Eu tentava me aproximar das pessoas, em inglês e todas fugiam de
mim. (Carvalho 2007: 108)

Porque o protagonista-autor é descendente de japoneses, ao princípio pode passar como um nativo no Japão, mas as pessoas rapidamente notam que ele é estrangeiro.
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Segundo Luiz Guiellrme Sakai, «a desterritorialização [do protagonista] não implica
somente o trânsito [dele] de um país a outro, mas também o sentimento de não pertencimento ao seu país de origem». (Sakai 2011: 33). A visita ao Japão mostra ao narrador-protagonista que ele tinha conseguido quebrar as suas raízes japoneses.
O narrator-protagonista enfrenta a «impossibilidade de identificação com as
suas origens. Os laços raciais não são suficientes para o reconhecimento. Não havendo reconhecimento, não há identificação.» (Alves 2011: s.p. ). No Brasil ele faz tudo
para mostrar-se ao mundo em volta dele que não é japonês, não é younsei. Estando
no Japão, isto fá-lo sentir-se fora do lugar. Não basta parecer um japonês fisicamente,
para estabelecer uma ligação com as pessoas é preciso participar da cultura deles.
No entanto, a participação na cultura japonesa também não basta. Na sua
visita ao Japão, o narrador-protagonista assiste a uma peça de kyogen, mas no teatro,
como refere o próprio narrador-protagonista, tudo «estava escrito em japonês. (…)
E eu não falava japonês.» (Carvalho 2007: 125)
A identidade da Setsuko
Setsuko, ou Michyio como descobrimos logo ao ler o romance, é uma issei
como os bisavós do narrador-protagonista. Os issei são os representantes da primeira geração da diáspora brasileira, ou seja, os que tinham viajado, no nosso caso, para
o Brasil do Japão — os imigrantes.
Setsuko/Michyo chega ao Brasil quando enfrenta na sua vida a impossibilidade de continuá-la no Japão. Ela chega ao Brasil sozinha e começa a sua vida de novo
na sua nova pátria. Enquanto os bisavós do protagonista:
A humilhação da qual [os bisavós fugiram], no inicio do século XX, quando imigrara,
para o interior do Paraná (para uma nova humilhação de imigrantes, depois de ouvirem de uma autoridade qualquer na saída de Kobe que deviam honrar a pátria no
estrangeiro e mais valia se matar no pais de desterro do que voltar como fracassados).
(Carvalho 2007: 31)

Para evitar a humilhação, os que saíram do Japão não podem voltar. Isto faz
com que eles já não façam parte da sociedade japonesa, mas os migrantes nunca se
irão integrar perfeitamente nas suas novas pátrias, neste caso, no Brasil.
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Setsuko supostamente toma a decisão de voltar para o Japão, mas nunca iremos
ter a certeza porque o romance não nos dá nenhuma explicação. Não obstante, sabemos porque ela desapareceu do palco do romance. Como o próprio narrador nos diz
no início do romance: «O romance [sobre a vida da Setsuko] tinha de ser escrito em
português. Ela não estava ali para explicar porquê, nem para perder tempo.» (Carvalho 2007: 22). No entanto, mesmo na página final do romance, ele finalmente entende
as razões e explica os motivos da Setsuko: «E entendi por que Michiyo precisava de
alguém para escrevê-la [a história] em português. Era herança que deixava aos filhos
que não teve.» (Carvalho 2007: 165). Quando ele contou toda a história da sua vida, a
missão dela no Brasil acabou. Ela desaparece do espaço que nunca foi o espaço dela.
A identidade da irmã do protagonista
A terceira e a última personagem cuja identidade vou analisar é a irmã do
protagonista. Ela é professora na Universidade em São Carlos, mas por razões económicas ela toma a decisão de mover a sua vida para o Japão, mais concretamente
para Nagoia. O narrador relata este acontecimento com as palavras seguintes:
por muito tempo tentei acreditar que [no Japão] era onde ficava o inferno. Até minha
irmã decidir se mudar para lá, apesar de todos os meus argumentos para dissuadi-la,
refazendo em sentido contrário o caminho dos bisavós, porque ganharia mais dinheiro como operaria de uma fábrica de carros em Nagoia do que como professora
universitária em São Carlos…(Carvalho 2007: 30-31)

A aversão do protagonista pelo Japão é tão grande que ele não entende nenhuma das razões que levaram a sua irmã a viver ali. Ele revigora o contato com a
sua irmã quando ele próprio decide visitar o Japão. Ele descobre na sequência das
conversas com a irmã dela que embora ela viva no Japão há mais do que dois anos,
ela não fala japonês, e as únicas pessoas com quem ela tem contatos social são os
colegas brasileiros do trabalho dela. Como refere Allyson Casais: «O romance trabalha a identidade híbrida dos irmãos que não se encaixam nem no Brasil e nem no
Japão.» (Casais 2019: 7) Isto mostra que tanto o narrador-protagonista como a irmã
dele não cabem nem na definição de brasileiros nem de japoneses.
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CONCLUSÃO
Resumindo, o romance de Bernardo Carvalho O sol se põe em São Paulo, na
sua narrativa apresenta um conjunto das personagens nipo-brasileiras, que têm uma
identidade híbrida. Esta identidade é partilhada por dois círculos culturais: o círculo
ocidental, ou brasileiro, e o círculo oriental, o japonês. O fato de eles pertencerem a
ambos os círculos provoca uma sensação de estranheza nos protagonistas. Apesar de
estarem envolvidos em ambos os espaços culturais, eles têm dificuldades em identificar-se. Isto mostra que a identidade destas personagens é mais complexa e não se encaixa na identificação com uma das nacionalidades só. Estas personagens mostram
aos leitores do romance que é preciso repensar o significado de se ser brasileiro, e
que a «brasilianidade» graças à riqueza cultural dos imigrantes dos vários países do
mundo é muito mais complexa do que pode parecer.
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Resumo. O assunto desta comunicação será identificar e interpretar as partes do
drama O Marinheiro, de Fernando Pessoa, onde aparecem o motivo onírico e o
motivo do mar. A autora irá analisar as personagens do drama e dar particular
importância à personagem do Marinheiro que não aparece na obra per se, mas
que dá título à peça. A personagem do drama e o motivo do mar (e também das
viagens ultramarinas) estão profundamente ligados com a identidade portuguesa
e com os contatos com outras culturas. Este artigo tem como objetivo descobrir a
identidade do Marinheiro que dá título à peça.
Palavras-chave: drama estático, Fernando Pessoa, onirismo, mar, marinheiro
Abstract. The purpose of this communication is to identify and interpret parts of
drama The Mariner, written by Fernando Pessoa, where the sea and oníric motif appear. The author analyses the personae of the drama and gives a particular
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importance to the persona of the Mariner that does not appear in the work per
se, nonetheless gives the title to the drama itself. The persona of the Mariner and
the motif of the sea (as well as the motif of ultramarine journeys) is profoundly
connected with the Portuguese identity and with the contacts with other cultures.
This article has as an objective discover the identity of the title’s Mariner.
Keywords: static drama, Fernando Pessoa, onirism, sea, mariner

O Marinheiro, Drama Estático em um Quadro é uma obra do modernista português Fernando Pessoa. O meu objetivo é identificar e interpretar as partes do drama
onde aparecem dois motivos: o motivo onírico e o motivo do mar. Irei focar-me na
personagem d’O Marinheiro que não aparece na obra per se, mas que dá título à peça.
Este drama é uma obra especial de Pessoa porque é o único drama que foi
publicado durante da vida do autor. O drama O Marinheiro insere-se dentro do movimento do teatro simbolista, cujo major representante é o autor belga Maurice Maeterlinck, com quem Pessoa quis rivalizar escrevendo O Marinheiro. Pessoa escreveu
o seu drama em 1913, supostamente entre 11 e 12 de outubro, como resposta ao
trabalho de Maeterlinck, laureado com o prémio Nobel da Literatura em 19113.
O importante nas obras dramáticas simbólicas não são as personagens, nem
a história, mas as palavras que estas dizem. Isto é, o simbolismo no teatro trata mais
das coisas intocáveis que normalmente não são e não devem ser representadas em
palco. Segundo Frederick Tisdel em Symbolism in the Theatre, o foco das obras simbólicas é mais na representação dos eventos e dos sentimentos do que na reprodução
(Tisdel 1920: 228).
Isto é bem visível no Marinheiro, pois o que é importante no drama de Pessoa
não é o que se está a passar no palco (na realidade no palco não acontece quase nada,
apenas uma cena totalmente sem movimentos). O importante é o que contam as três
veladoras. Ao lermos as didascálias d’O Marinheiro, podemos facilmente imaginar o
que está a ser representado no palco:
Um quarto que é sem dúvida num castelo antigo. Do quarto vê-se que é circular. Ao
centro ergue-se, sobre uma mesa, um caixão com uma donzela, de branco. Quatro
3
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tochas aos cantos. À direita, quase em frente a quem imagina o quarto, há uma única
janela, alta e estreita, dando para onde só se vê, entre dois montes longínquos, um pequeno espaço de mar. Do lado da janela velam três donzelas. A primeira está sentada
em frente à janela, de costas contra a tocha de cima da direita. As outras duas estão
sentadas uma de cada lado da janela. (Pessoa 1952: 34)

Esta vista não se altera durante toda a peça, e daí o subtítulo «drama estático».
O próprio Pessoa caracterizou o teatro estático com estas palavras:
Chamo teatro estático àquele cujo enredo dramático não constitui acção — isto é,
onde as figuras não só não agem, porque nem se deslocam nem dialogam sobre deslocarem-se, mas nem sequer têm sentidos capazes de produzir uma acção; onde não
há conflito nem perfeito enredo. Dir-se-á que isto não é teatro. Creio que o é porque
creio que o teatro tende a teatro meramente lírico e que o enredo do teatro é, não a
acção nem a progressão e consequência da acção — mas, mais abrangentemente, a
revelação das almas através das palavras trocadas e a criação de situações (...) Pode
haver revelação de almas sem acção, e pode haver criação de situações de inércia, momentos de alma sem janelas ou portas para a realidade. (Pessoa 1966: 113)

Esta obra encaixa-se no teatro sem movimento e sem ação, é uma obra que dá
um poder mágico à palavra, como se pode ler nas palavras de Anna Balkian a quem
se refere Caio Gagliardi no seu artigo A reflexividade discursiva em O Marinheiro, de
Fernando Pessoa (Gagliardi 2011: 99).
A função mágica, função que permite criar eventos, personagens, etc. só através do ato de dizer uma palavra, permite criar, das palavras das veladoras, uma obra
estática, porque basta ouvir o que elas estão a contar.
Podemos dividir a história nas três histórias contadas por cada uma das veladoras. As histórias da primeira e da terceira veladoras são sobre a vida delas que já
passou, elas descrevem como costumavam viver no passado e falam sobre a tristeza
das saudades dessas vidas.
A história da segunda veladora também trata do passado, mas contrariamente
às histórias da primeira e da terceira, esta descreve um sonho que teve no passado.
No princípio da peça ela propõe: “SEGUNDA — Falemos, se quiserdes, de um passado que não tivéssemos tido.” (Pessoa 1952: 35) Depois ela começa a contar tam83
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bém como as outras, sobre a sua vida passada.
O passado, o passado que não aconteceu ou que não sabemos se aconteceu, é
o que as histórias de todas as três veladoras têm em comum. É também, o leitmotif
de toda a peça. Este passado que existe nas memórias das veladoras pode representar
os sonhos delas.
Depois do que já mencionei no parágrafo anterior, a segunda começa a
contar a sua história. Primeiro a história é sobre a vida dela, mas depois ela começa a falar sobre o sonho dela, isto é, sobre o Marinheiro que dá o título a toda
a peça.
É interessante o facto que por mais que a segunda fale sobre o sonho dela, as
outras deixam, pouco a pouco, de contar as suas histórias e tornam-se em moderadoras da história da segunda, ou seja, elas estimulam a segunda para que não deixe
de contar o seu sonho, como neste exemplo, onde a terceira diz:
TERCEIRA — Não faleis assim... Contai depressa, contai outra vez... Não faleis em
quantos podem ouvir... Nós nunca sabemos quantas coisas realmente vivem e vêem
e escutam... Voltai ao vosso sonho... O marinheiro. O que sonhava o marinheiro?
(Pessoa 1952: 43)

No sonho da segunda aparece o Marinheiro, o protagonista da peça, que, ao
mesmo tempo, não é uma personagem da peça porque nunca o podemos ouvir falar
nem vê-lo em palco. Ele existe somente graças às palavras da segunda.
Mas quem é o Marinheiro? Ele não é o verdadeiro protagonista da obra, mas
uma personagem descrita por uma das protagonistas. Então, talvez seja melhor
perguntar: quem poderia ser o Marinheiro no universo ficcional deste drama
estático?
O Marinheiro do sonho da segunda veladora é uma personagem perdida
numa ilha inabitada. Ele não pode voltar para a sua pátria, por isso começa a sonhar
e a imaginar uma nova pátria:
SEGUNDA — (...) cada vez que se lembrava dela [a sua pátria verdadeira] sofria, pôs-se a sonhar uma pátria que nunca tivesse tido: pôs-se a fazer ter sido sua uma outra
pátria, uma outra espécie de país com outras espécies de paisagens, e outra gente, e
outro feitio de passarem pelas ruas e de se debruçarem das janelas... (Pessoa 1952:44)
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Como podemos ver nesta citação, o Marinheiro sonha a sua nova pátria
para não sofrer mais. Aparece, assim, na obra, o motivo do sonho dentro do sonho.
No quarto onde decorre a ação da peça, há quatro personagens, uma donzela
morta e as três veladoras, mas como podemos ler mais à frente há uma quinta personagem que interrompe o que se está a passar no quarto: “SEGUNDA — (...)Quem é a
quinta pessoa neste quarto que estende o braço e nos interrompe sempre que vamos
a sentir?” (Pessoa 1952:63).
As veladoras começam a sentir, pouco a pouco, a presença de alguém fora do
quarto enquanto a peça vai avançando. À medida que a ação da peça progride, a noite aproxima-se do fim, para que no fecho da peça, o sol possa nascer e o dia começar.
No momento em que a noite está a acabar e as veladoras começam lentamente a ficar
mais envolvidas na história da segunda, elas vão ficando cada vez mais e mais aflitas
até que, no fim da peça, já estão assustadas. Esse momento é o que cria o clímax da
peça.
A personagem do Marinheiro representa uma importante parte na cultura
portuguesa. O marinheiro como o homem que sai de Portugal para explorar as outras partes do império está presente em numerosos textos da cultura portuguesa,
não somente no ...drama estático em um quadro, de Pessoa, mas também em outros
textos, como, por exemplo, na peça de Gil Vicente Auto da Índia.
A figura do marinheiro está ligada com o mar, que também está muito presente na cultura portuguesa. N’O marinheiro, drama estático em um quadro o mar não é
somente visível como lemos no começo da peça: “...há uma única janela, alta e estreita, dando para onde só se vê, entre dois montes longínquos, um pequeno espaço de
mar.” (Pessoa 1952:34). Também as veladoras mencionam o mar nas suas expressões.
Como podemos notar nas duas citações seguintes:
SEGUNDA — (...) Ao entardecer eu fiava, sentada à minha janela. A janela dava
para o mar e às vezes havia uma ilha ao longe... Muitas vezes eu não fiava; olhava
para o mar e esquecia-me de viver.
PRIMEIRA — Fora de aqui, nunca vi o mar. Ali, daquela janela, que é a única de
onde o mar se vê, vê-se tão pouco!...O mar de outras terras é belo? (Pessoa 1952:38)

O mar é importante para as veladoras. Não faz parte apenas das paisagens
onde elas estão ou que descrevem, mas também é algo que elas olham e que desperta
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saudades nas suas almas. Talvez a saudade seja a saudade do místico Marinheiro da
história da segunda?
A segunda veladora pergunta: “SEGUNDA — Quem é a quinta pessoa neste
quarto que estende o braço e nos interrompe sempre que vamos a sentir?” (Pessoa
1952:63). Quem poderia ser a quinta pessoa no quarto? Será que a presença dela
está ligada com o nascer do Sol? A quinta pessoa no quarto podia ser o Marinheiro. O Marinheiro que desperta com o nascer do sol. A presença, física ou não, do
Marinheiro no quarto é também uma boa explicação para o desaparecimento dele
na ilha deserta, como tinha mencionado a segunda veladora: “SEGUNDA — (...)
Veio um dia um barco, e passou por essa ilha, e não estava lá o marinheiro” (Pessoa
1952:47).
Como menciona a primeira veladora: “PRIMEIRA— ...Com a luz os sonhos
adormecem” (Pessoa 1952:64) e as veladoras com o começo do dia e o canto do galo
ficam caladas. Isto é relevante, porque antes do nascer do dia elas não podiam acabar
de falar mesmo que tivessem querido: “SEGUNDA —(...) Ah, mas por que é que
falamos? Quem é que nos faz continuar falando? Por que falo eu sem querer falar?
Por que é que já não reparamos que é dia?” (Pessoa 1952:64). Estas linhas mostram a
possibilidade de as veladoras fazerem parte do sonho do Marinheiro, e com o nascer
do sol, ou seja, com o despertar do Marinheiro, as veladoras ficam caladas como no
sonho e como a noite que acabaram.
Quem poderia ser, então, o Marinheiro que dá título à peça? Uma possibilidade é, como escreve Caio Gagliardi no seu artigo intitulado “A reflexividade discursiva em O Marinheiro, de Fernando Pessoa”, que o Marinheiro seja uma alegoria
de Ulisses, um outro marinheiro que segundo a lenda, depois de se perder no mar,
fundou Lisboa, de Olisspona — a cidade de Ulisses (Gagliardi 2011:108).
Uma outra possibilidade é a proposta de Antonio Tabucchi em Una sciarada
per Il marinato, à qual se refere também K. David Jackson no seu artigo “Waiting
for the Ancient Mariner: A Theater of Immanence”. O que estes autores propõem
é que o ...drama estático em um quadro, começa no momento em que acaba a peça
de William Shakespeare A tempestade (Jackson 2010:39). Na peça de Shakespeare,
Prospero diz: “We are such stuff / As dreams are made on/and our little life / Is
rounded with a sleep” (Shakespeare 1998: 64). Essa frase refere-se bem a toda a ideia
da peça d’O Marinheiro. Talvez o Marinheiro de Pessoa seja Prospero na sua ilha.
Como Pessoa frequentou o ensino secundário em Durban, em língua inglesa, tendo
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se familiarizado com a cultura de língua inglesa, é muito provável que ele tivesse
feito deliberadamente esta ligação à obra de Shakespeare.
Na última parte da peça, a presença da quinta pessoa no quarto faz as veladoras sentir terror dentro delas. Este terror exprime o seu medo em relação a algo.
Pode ser o medo do dia a nascer ou terror do Marinheiro, o Marinheiro que pode
ser a quinta pessoa no quarto, omnipresente como se fosse Deus. Em algumas partes
da peça, as veladoras mencionam Deus: “SEGUNDA —(...) às vezes, quando fito as
minhas mãos, tenho medo de Deus...”(Pessoa 1952:64); “SEGUNDA—(...)Tenho um
medo disforme de que Deus tivesse proibido o meu sonho...”(Pessoa 1952:65).
Como podemos ver nestes exemplos, as veladoras têm também medo de Deus.
Como nesta peça o Marinheiro é capaz de construir, através da sua imaginação, toda
a pátria, ele pode ser um deus dentro do mundo desta peça. O medo das veladoras
pode ser causado por revelarem o segredo do Marinheiro, a identidade dele.
É evidente que O Marinheiro, Drama Estático em um Quadro é uma obra de
Pessoa que tem muitíssimas ligações à cultura portuguesa em geral. O motivo do
sonho liga esta obra à obra de Shakespeare. Além disso, esta peça faz o leitor questionar as diferenças entre o passado e os sonhos. Por outro lado, os motivos do mar
e do Marinheiro presentes na obra apontam não apenas para outras obras da língua
portuguesa, mas também para o que está presente no amplo imaginário português.
Contudo, esta peça transmite também todos estes motivos numa forma que antes
nunca tinha sido usada na história da literatura portuguesa, isto é, como drama simbólico e estático.
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A lista das obras literárias traduzidas de português para checo inclui, atualmente, mais de quatrocentos livros. Apesar de a maioria destes livros ter sido publicada nos últimos trinta anos, depois da queda do regime comunista na Checoslováquia em 1989, podemos constatar que as literaturas lusófonas atingiram ao longo
dos últimos dois séculos uma posição muito sólida no contexto da cultura literária
checa. Os inícios deste caminho da história da tradução de português para checo datam já do começo do século XIX, quando surgiram as primeiras traduções de poesia,
em curtos excertos. No entanto, o ano marcante para os objetivos da nossa pesquisa
é o ano de 1898, ano em que foi publicada a primeira tradução checa de português
em livro, As Pupilas do Senhor Reitor (Svěřenky páně farářovy: vesnický román),
de Júlio Dinis, feita por Alois Koudelka. O período de foco deste artigo termina no
ano de 1948, data em que o Golpe de Estado teve lugar na Checoslováquia causando
mudanças na receção das literaturas estrangeiras.
A disciplina da história da tradução tem muita importância para a teoria
da literatura, para a história das literaturas nacionais e para o desenvolvimento da
própria tradução. Além da criação de uma lista das obras traduzidas, um estudo
neste domínio exige também o conhecimento profundo das culturas e literaturas
emissoras e recetoras e das circunstâncias de criação e publicação das traduções.
Os elementos necessários para completar o retrato desta problemática são também
análise do método de tradução e receção das literaturas estrangeiras no contexto das
literaturas nacionais. (Levý 2012: 179–199) A extensão do artigo não nos permite
descrever todos os elementos acima mencionados, de modo que o nosso objetivo
será tentar abordar pelo menos alguns deles.
O facto de quase todos os contatos checo-portugueses e checo-brasileiros serem pouco sistemáticos e terem um caráter individual reflete-se também na história
da tradução. A escolha dos tradutores teve, em muitos dos casos, um caráter pessoal. No caso da literatura portuguesa, o número dos livros traduzidos subiu com a
intensificação das relações bilaterais checo-portuguesas depois da fundação da República Checoslovaca independente, em 1918. (Klíma 2007: 497–516) Mesmo que
as relações bilaterais entre uma república jovem e o maior país da América do Sul
tivessem aumentado também, projetaram-se principalmente no território brasileiro,
o que significa que o número das obras brasileiras traduzidas para checo no período
do nosso interesse é consideravelmente menor. (Klíma 2011: 385–388) Desde o final
do século XIX, as mais conhecidas obras literárias estrangeiras foram publicadas por
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grandes e prósperas editoras de Praga, centros de vida social e cultural. (Zach 1996:
5–6) As pequenas editoras, pelo contrário, trouxeram uma variedade de fluxos literários e diversificaram assim a cena literária checa. (Thon 1940: 3–24) Esta tradição
permaneceu até à segunda guerra mundial. Muitas das editoras publicaram revistas
literárias, periódicos úteis para a apresentação das traduções e de agentes rápidos e
poderosos na evolução literária. (Zach 1995: 39) Nessas revistas, apareceram, entre
outros, curtas traduções de literatura portuguesa e artigos dedicados à mesma.3
No entanto, a nossa pesquisa enfoca principalmente as traduções em livro e
os seus tradutores. A bibliografia das traduções em livro publicadas entre os anos de
1898 e de 1948 (Quadro 1) consiste em treze obras da literatura portuguesa (na tabela
a branco) e três obras da literatura brasileira (na tabela a cinzento). Mesmo que seja
de muito interesse e importância tratar no presente artigo de todos os livros traduzidos, podemos apresentar apenas uns casos exemplares devido à extensão deste tema.
Obra original

Autor

Tradução

Tradutor(a)

As Pupilas do Senhor
Reitor

1867

Júlio Dinis

Svěřenky páně
farářovy: vesnický
román

1898

O. S. Vetti
(Alois
Koudelka)

Belkiss: Reinha de
Sabá, d’Axum e do
Hymiar

1894

Eugénio de
Castro

Belkiss: královna
sábská, axumská a
hymiarská

1900

Arnošt
Procházka

=

=

=

=

1916

Arnošt
Procházka

Os Lusíadas

1572

Luís Vaz de
Camões

Lusovci: báseň o
desíti zpěvech

1902

Jaroslav
Vrchlický

O Meu Flos Sanctorum

1908

José Severiano
de Resende

Můj flos sanctorum

1914

Antonín
Ludvík Stříž

A Relíquia

1887

Eça de Queirós

Dobrodruh v svaté
zemi

1919

Antonín Macek

O Mistério da Estrada
de Sintra

1870

Eça de Queirós,
Ramalho Ortigão

Tajemství silnice z
Cintry

1922

Hugo Kosterka

O padre católico Alois Koudelka (1861–1942), crítico literário e tradutor de várias línguas, e autor
da primeira tradução de português em livro, publicou o artigo “Literatura e Escritores Portugueses
do Século XIX” (Písemnictví a spisovatelé portugalští XIX. století) na revista checa Patrulha Literária
(Hlídka literární) em 1890.
3
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Obra original

Autor

Tradução

Tradutor(a)

x

x

Luís Vaz de
Camões

Sonety lásky

1933

Miloslav Bureš

Bugrinha

1922

Afrânio Peixoto

Divoška

1934

Jaroslav Poch

A Selva

1930

Ferreira de
Castro

Stín kaučuku

1934

Milada
Fliederová

=

=

=

=

1941

Milada
Fliederová

O Crime do Padre
Amaro

1875

Eça de Queirós

Zločin pátera
Amara

1934

Alois Machovec
(Ivan Krahulík)

Regresso ao Paraíso

1912

Teixeira de
Pascoaes

Návrat do Ráje

1936

Rudolf Jan
Slabý, Jaromír
Borecký

O Cortiço

1890

Aluísio Azevedo

Brazilský dům

1938

Evžen Kellner

x

x

Luís Vaz de
Camões

Portugalské lásky

1941

Václav Černý,
Kamil Bednář

=

=

=

=

1942

Václav Černý,
Kamil Bednář

Vie de Camoens

1934

Virgínia de Castro e Almeida

Život Camõesův

1941

Lumír Čivrný

Terra Fria

1934

Ferreira de
Castro

Chladná země

1944

Milada
Fliederová

Eternidade

1933

Ferreira de
Castro

Věčnost

1947

Milada
Fliederová

Quadro 1
A bibliografia das traduções de português para checo em livro entre os anos de 1898 e de 1948
(legenda: = – segunda edição, x – vários originais)

O DECADENTE REVELA AS LITERATURAS PORTUGUESA E BRASILEIRA
AO PÚBLICO CHECO
Nos anos noventa do século XIX, o trabalho dos jovens escritores e críticos
literários checos, ativos e turbulentes, reagiu às mudanças na ciência, política e sociedade. A Revista Moderna (Moderní revue), fundada por Arnošt Procházka e Jiří
Karásek ze Lvovic em 1894, acolheu e divulgou as novas tendências na literatura,
sobretudo a decadência e o simbolismo, e apresentou ao público muitas obras, nacionais e estrangeiras, de imensa importância. (Opelík 2000: 1091–1095)
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Arnošt Procházka (1869–1925), crítico, ensaísta, poeta e tradutor checo, mantinha muitos contatos epistolares com vários autores do mundo o que lhe provavelmente levou a conhecer as tendências contemporâneas na literatura portuguesa. Já
no segundo volume da Revista Moderna elogiou muito o trabalho de Eugénio de
Castro e Almeida (1869–1944), poeta simbólico e decadente português. Nos volumes e edições seguintes publicou algumas traduções de poemas do escritor e escreveu uma crítica muito positiva do seu periódico Arte: Revista Internacional, destacando a sua estética, dinâmica, originalidade e cosmopolitismo. O trabalho do autor
checo, refletindo a obra literária do autor português da mesma idade, representa um
exemplo de uma comunicação muito rápida entre as culturas inteletuais e literaturas
europeias na virada dos séculos XIX e XX.
Em 1900, a tradução da obra Belkiss: Reinha de Sabá, d’Axum e do Hymiar
(Belkiss: královna sábská, axumská a hymiarská) por Arnošt Procházka foi publicada
inicialmente em revista e de seguida em livro pela Biblioteca da Revista Moderna
(Knihovna Moderní revue). O drama simbolista sobre a paixão da rainha Belkiss pelo
rei Salomão recebeu boas críticas, podendo ser a razão da sua segunda edição, em
1916, pela editora Livros de Bons Autores (Knihy dobrých autorů). Porém, supomos
que a publicação da obra estava igualmente muito ligada às preferências do tradutor.
Gostávamos ainda de sublinhar o papel da literatura brasileira na Revista
Moderna, desconhecida para o público checo até esta altura. Em 1901, Arnošt Procházka publicou o texto “Da Poesia Brasileira Mais Nova” (Z nejnovější poesie brazilské), informando sobre o naturismo, estilo poético na literatura brasileira, inspirado pela poesia de França. Destacou lá o nome de Elysio de Carvalho (1880–1924),
jornalista e poeta brasileiro, e fundador da Revista Naturista. No espólio do crítico
checo encontram-se duas cartas enviadas para ele por Elysio de Carvalho, provas
físicas de contatos profissionais entre os dois autores. Na primeira carta (Quadro
1), escrita em português, o poeta brasileiro faz um retrato da literatura brasileira
contemporânea, expressando a sua tristeza por causa da subestimação da literatura
e esperando o seu desenvolvimento e independência. Na segunda carta, escrita em
francês, despede-se com as palavras: “Por fim, agradeço-vos cordialmente, feliz por
ter um verdadeiro amigo literário nesse país misterioso, e solicito para que creia em
mim como no vosso companheiro devoto e grato.”4 (Baťha 1963)
4

Tradução da autora do artigo.
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Figura 1
A carta escrita por Elysio de Carvalho e destinada a Arnošt Procházka.
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AS TRADUÇÕES DA LÍNGUA PORTUGUESA ESCONDIDAS NO ESPÓLIO
DO TRADUTOR POLIGLOTA
A obra de um dos maiores prosadores portugueses, José Maria Eça de Queirós
(1845–1900), apareceu no campo literário checo dezanove anos depois da morte do
escritor. O romance anticlerical A Relíquia (Dobrodruh v svaté zemi) foi traduzido
por Antonín Macek (1872–1923), jornalista e tradutor de várias línguas, e publicado
em 1919. Porém, segundo alguns indicadores não verificados, trata-se de uma tradução indireta, de alemão (Die Reliquie, 1918). As ideias anticlericais provavelmente
inspiraram também Ivan Krahulík (1881–1966), didacta e autor de literatura para
crianças, para fazer a tradução checa do romance O Crime do Padre Amaro (Zločin
pátera Amara) que foi publicada em 1934. A nós, interessa-nos o tradutor do romance mistificador O Mistério da Estrada de Sintra (Tajemství silnice z Cintry), lançado
em checo em 1923.
Hugo Kosterka (1867–1956) foi tradutor, crítico literário e editor poliglota
checo. Além de português, traduziu obras literárias de alemão, francês, espanhol,
inglês, italiano e línguas nórdicas. Acompanhou a fundação da Revista Moderna e
trabalhou em várias edições suas. Mesmo que estivéssemos convencidos que a tradução do romance O Mistério da Estrada de Sintra tinha sido a única obra traduzida
de português por Hugo Kosterka, consultámos o conteúdo do espólio desta personagem importante da literatura checa e descobrimos muitos textos surpreendentes.
O seu espólio inclui nove traduções manuscritas (contos, poemas, um drama e um
romance) dos autores de literaturas portuguesa e brasileira: Alberto Pinheiro, Fialho
de Almeida, Afonso Botelho, Trindade Coelho, Eça de Queirós, João do Rio, Antero
de Figueiredo, Almeida Garrett (Quadro 2), Filinto de Almeida, Olavo Bilac, Adherbal de Carvalho, Carlos Coelho, Julio Dantas, João de Deus, Antonio Feijó, Silva Figueirá, Augusto Gil, Guerra Junqueiro, Antonio Corrêa de Oliveira e José Severiano
de Resende. Infelizmente, não há mais conhecimento sobre a origem do interesse
do autor pelas literaturas de língua portuguesa e do seu empenho na tradução das
obras dos autores mencionados. Mesmo assim, os documentos no espólio de Hugo
Kosterka representam informações completamente novas no domínio da história da
tradução e incentivam à pesquisa mais detalhada neste campo. (Bílek 1975)
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Figura 2
A primeira página do manuscrito da tradução da obra Frei Luís de Sousa, feita por Hugo Kosterka.
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FERREIRA DE CASTRO E A SUA OBRA NA CHECOSLOVÁQUIA
O romancista português José Maria Ferreira de Castro (1898–1974) viajou
durante a sua vida inteira e muitas das suas obras foram inspiradas pelos seus percursos. O observador pensativo tomou notas durante as suas viagens e escreveu várias reportagens sobre os sítios visitados. Em novembro de 1938, Ferreira de Castro
e a sua mulher chegaram a Praga. O prosador descreveu a viagem de comboio de
Viena em dois excertos de texto, intitulados “Praga, Novembro” (1938), refletindo
a situação trágica da república e retratando a tristeza dos habitantes, vencidos pelo
Acordo de Munique sobre a atribução dos sudetas ao Império Alemão e pela incerteza de futuro.
Os checos, que se uniram para a defesa quando supunham que ainda podiam resistir,
graças ao auxílio dos seus aliados, agora, após a derrota que lhes foi infligida sem luta,
unem-se na tristeza. Parecem membros duma só família, a quem morreu alguém mui
querido, estas centenas de milhares de homens e mulheres que encontramos nas ruas,
nas casas de comércio, nas oficinas, por toda a parte. Em Praga, hoje, não se ri. A população mantém uma austeridade e uma dignidade impressionantes. A velha Boémia
das canções já não canta. (Opitz 2012: 133)

O escritor mostra-se bem informado sobre a recente situação da Checoslováquia e expressa os sentimentos de simpatia e admiração para a pequena nação no
centro da Europa.
A reportagem sobre Praga constitui um ponto importante da história dos
contatos entre os portugueses e os checos, porém, não se trata do único encontro
de Ferreira de Castro com a cultura checa. O autor trocou muitas cartas com Milada Fliederová (1893–1980), uma das tradutoras da sua obra para checo. Como as
informações sobre a vida desta tradutora checa não se encontram nas publicações
de história e teoria literária, fomos buscá-las ao Arquivo do Museu Nacional onde
descobrimos factos bastante interessantes. Milada Fliederová casou-se com Robert
Flieder, político e diplomata checoslovaco, e acompanhou-o durante as suas missões diplomáticas por vários países europeus. Em 1927, em Estocolmo, nasceram os
seus laços amigáveis com as famílias portuguesas e brasileiras que também lá se encontravam em trabalho. Milada Fliederová, dotada para a aprendizagem de línguas
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estrangeiras e encantada pela “riqueza literária”5 do português, começou a traduzir
contos portugueses para checo e a lê-los às suas filhas. Sete anos depois, em 1934,
Milada Fliederová traduziu o seu primeiro romance português, A Selva (Stín kaučuku), publicada em checo pela editora Sfinx. Seguiram mais duas traduções dos livros
de Ferreira de Castro: Terra Fria (Chladná země, 1944) e Eternidade (Věčnost, 1947).
Depois de o seu marido se tornar Embaixador da antiga República Checoslovaca
em Espanha e Portugal (1936–1937), a tradutora encontrou-se pessoalmente com o
romancista português. Posteriormente, os dois mantiveram contatos epistolares até
a morte do escritor em 1974.
A história da tradução de literaturas de língua portuguesa para checo entre
os anos 1898 e 1948 abrange muito mais de que as informações e os acontecimentos
isolados mencionados neste artigo, que omitem, por exemplo, as traduções da obra
de Luís Vaz de Camões. A investigação literária, histórica e de estudos da tradução
neste domínio exigirá ainda tempo e trabalho significativos. Portanto, esperamos
que tenhamos conseguido dar um destaque maior aos inícios da tradução de português para checo, constituintes essenciais para a ação dos tradutores de português
checos nos séculos XX e XXI.
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Resumo. Em literatura, a tradução tem a oportunidade de estudar a subjetividade
do tradutor, logo é possível perguntar qual é a relação e a influência das identidades
no trabalho da tradução. Neste artigo, a ferramenta a utilizar pela interpretação desta relação é a antropofagia. Seguindo o pensamento do poeta brasileiro, Haroldo de
Campos, esta análise antropofágica vai tentar oferecer uma abordagem ontológica e
literária sobre a forma na que os latino-americanos constroem sua identidade através da tradução e da literatura. O objetivo do presente artigo não é apenas expandir
a definição da tradução, senão também explorar os relacionamentos complexos ao
redor dela: a influência do texto no tradutor e vice-versa.
Palavras-chave: tradução, Haroldo de Campos, antropofagia, identidade, América
Latina
Abstract. In literature, translation has the opportunity to deal with the subjectivity
of the translator, arousing questions about the relation and the influence of these
identities in the exercise of translation. In the case of this paper, the tool allowing
the interpretation of this relation is the concept of “Anthropophagy”. Following
the thoughts of the Brazilian poet, Haroldo de Campos, this anthropophagic examination aims to provide an ontological and literary approach about the way
in which Latin Americans, construct their identity through the translation and
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appropriation of literature. The aim of this work, is not only to broaden the definition of the concept of translation, but to explore the complex relations around
it: the influence of the text on the translator and vice-versa.
Keywords: translation, Haroldo de Campos, anthropophagy, identity, Latin
America.
América do sul
América do sol
América do sal
Oswald de Andrade

Há uma anedota repetida em todos os textos que foram consultados sobre
o tema da antropofagia. Um bispo, de nome Sardinha, naufragou no Brasil e foi
comido pelos indígenas daquele lugar. Este feito, se não foi o primeiro ato de antropofagia documentado no Brasil3, foi o mais escandaloso pelo cargo do ministro,
alto na hierarquia eclesiástica. O ato foi um sinal do desconhecimento das leis e a
visão de mundo dos europeus, que os colonizadores tomaram como um desafio e
uma transgressão dos seus mais preciosos valores, é dizer, um ataque direito ao que
estruturou a sociedade. Dali que a resposta ao ato de antropofagia é tão violenta,
pois como sublinha o filosofo esloveno Slavoj Žižek: “...violence serves no means,
not even that of punishing the culprits […] it is a sign of God´s (the big Other´s)
own impotence.” (Žižek 2009: 169) A impotência, é provocada pela falta de autoridade europeia, que reduziu ao bispo, representante da divindade, num prato forte.
O conceito de antropofagia em literatura não é uma ideia nova. Tem já quase
um século, se se conta como ponto de partida e fundação a publicação do Manifesto
Antropofágico do poeta Oswald de Andrade. Nesse manifesto ficam os fundamentos teóricos que, tempo depois, Haroldo de Campos, escritor e ensaísta, retomaria
para seus textos sobre a antropofagia.
O que vai tentar este texto, é mostrar a relação da tradução com as manifestações da identidade literária latino-americana, evidentemente, partindo do Manifesto antropófago baixo o enquadramento de Haroldo de Campos.
3
Raquel R. Souza nos comentários sobre o manifesto aclara que nas cartas de Américo Vespúcio
menciona ter assistido um ritual antropofágico.
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“Trezentos e setenta e quatro anos depois da deglutição do Bispo Sardinha”
mais exatamente, no princípio do século XX, entre o furor das vanguardas artísticas
e as teorias radicais na arte. Foi quando o poeta Oswald de Andrade publica seu
Manifesto Antropófago.
No texto o poeta propõe uma rebelião contra o estabelecimento, contra a literatura imposta pelas modas europeias e contra os cânones de escritura. De acordo
com de Andrade, esta rebelião apenas pode-se levar a cabo voltando ao estado pré-colonial, quando o autor se transforma em selvagem e não tem os tabus das culturas
europeias. A primeira declaração do manifesto é: “Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. ” (De Andrade 1976)
Esta declaração abrange mais do que o Brasil, e é aplicável a toda a América
Latina. Não pela história de antropofagia em comum, como fizeram, por exemplo,
os Astecas que comeram os inimigos no México, ou os Colastiné do rio Paraná,
também antropófagos, pois ao final, as semelhanças entre as culturas são produtos
da abordagem da história e da interpretação do historiador, isto pouco pode dizer
sobre a identidade.
Antes bem, tem a ver com a forma de apreender a identidade, de reconhecer-se como sujeito. Neste caso encontra-se na relação que os latino americanos têm
com “a documentação intelectual determinada transmitida por os predecessores” de
acordo com de Campos (De Campos 1992: 232). Em outras palavras, encontra-se na
relação com a cultura.
Esta relação particular da América Latina com a documentação intelectual é o
que De Campos, no seu ensaio intitulado “Da razão antropofágica: Diálogo e diferença
na cultura brasileira”, chama “A não infância”. Isto quer dizer que no Brasil, a literatura
nasceu adulta, emergiu falando “saltou se a etapa de formação (...) [as literaturas nasceram] falando um código universal extremamente elaborado: o código retórico barroco” (De Campos 1992: 239). De Campos menciona apenas o Brasil, mas o mesmo
pode dizer-se da América Latina: de um momento para outro, todos tiveram de adotar
linguagens e culturas estrangeiras.
Esta origem, a não infância, tem mais a ver com a mitose do que com a reprodução, o resultado foi um duplo, uma cópia deficiente que não se pode identificar
com si próprio porque não passou pela etapa de concretização do “eu”. Trata-se da
identificação que Lacan define como “a transformação produzida no sujeito quando
assume uma imagem” (Lacan 1949: Kindle) Em outras palavras, quando o filhote do
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homem se contempla num espelho, seu reflexo produz uma imagem simbólica sobre
a que se constrói a ficção do indivíduo. É esta ficção que vai ser o que o define como
sujeito. (Lacan 1949: 100). Quer dizer que para a formação da identidade, forçosamente é necessário passar por esta fase que apenas acontece antes de falar.
Dito isto, é preciso explicar qual é a relação da não infância com a tradução
e porque é graças à antropofagia que se pode conceber uma imagem de si mesmo.
Mas primeiro, têm de ser abordados os sujeitos da variação e a repetição que são os
elementos mais importantes num trabalho de tradução.
No livro The Odd One In: On Comedy, um texto que estuda a comédia, a filósofa eslovena, Alenka Zupančič, faz uma digressão para falar sobre a repetição e
a diferença, interpretando a obra do filósofo francês Gilles Deleuze: “Différence et
Répétition”. Nesta análise, Zupančič menciona que a pedra angular da teoria é que
o ser somente existe na diferença. É por isso que há algo na diferença que se pode
considerar como a essência do sujeito: “É justamente quando algo é repetido, a única
coisa que se repete, é a impossibilidade da repetição. Aquilo que nunca pode não ser
repetido: é a diferença. ” (Zupančič 2008: 154 [tradução minha])
Então, infere-se que uma repetição logicamente apenas pode ser uma diferença.
Sendo assim, a identidade, similaridade e a parecença, todos são produtos que emergem da diferença, quer dizer, o traço primordial do qual partem todos os acidentes
onde habita isso que é responsável pela identidade. É justamente a diferença e não o
contrário.
No caso da literatura ou do texto, o que é importante é conceber a diferença, já
que dela parte a identidade, que não pode existir mais que dentro dela. Exatamente,
Haroldo de Campos viu esse fenômeno e atribuiu a primeira diferença literária no
Brasil a Gregório de Matos. Quem traduziu dois sonetos de Góngora, mesclou-os, e o
resultado é o poema “Discreta e formosíssima Maria” (De Campos 1992: 241).
A obra a que muitos chamam plágio por fundir dois poemas de Góngora4 , na
realidade é uma manifestação da originalidade mais radical. Justamente o texto, apesar de conter versos com as mesmas palavras mostra seu caráter próprio, um autor
diferente e uma nacionalidade nova.
Os poemas de Góngora que inspiram “Discreta e formosíssima Maria”, o poema de Matos, “ são Ilustre y hermosísima María e Mientras por competir con tu cabello sobre a questão do plagio De campos
escreve: “(…) até hoje, não se conseguem aproximar desse produto monstruoso sem murmurar santimoniosamente o conjuro protetor da palavra plágio.”
4
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É aqui onde intervém a antropofagia, como elemento de não repetição criador
de diferença: “O pensamento da devoração crítica do legado cultural universal, elaborado não a partir da perspectiva submissa e reconciliada do “bom selvagem” (...),
mas segundo o ponto de vista desabusado do “mau selvagem”, devorador de brancos,
antropófago. (De Campos 1992: 234)
O que ocorreu foi que se abriram dois caminhos, a rota da obediência que
produziu, continuando com os conceitos de Zupančič, uma repetição em relação
ao passado, como algo que já foi uma repetição quase mecânica. (Zupančič 2008:
157). No caso concreto da literatura, as obras que obedeceram e aspiravam a ser
europeias não podiam trazer novidades, eram um produto expirado, uma prosa
estéril.
E o segundo caminho: a antropofagia, que não somente é uma forma de rebelião que comia as palavras, a linguagem e a cultura dos conquistadores, transformando tudo isso num desafio, numa provocação que continua atual, por exemplo,
em Lezama Lima, com a sua linguagem barroca do trópico ou Guimaraes Rosa e
o stream of consciousness do Sertão. Mas é também um modo de ser, pois necessariamente provoca uma diferença que se pode considerar como o novo modelo, o
padrão a partir do qual se fazem novas repetições: o início duma tradição.
Em resumo, pode dizer-se que há duas ideias: a originalidade e a identidade
são consequências da diferença (impossibilidade da repetição); a segunda é que a
antropofagia é a forma de não repetição que, no caso concreto da América Latina, é
responsável da deslocação do sujeito, deixando de se ver a si próprio como europeu,
e a aparecer como americano. É, portanto, um espelho simbólico.
Quanto à tradução, é possível dizer que ela está sujeita às mesmas regras antes mencionadas: tem necessariamente de ser aquela diferença deslocada do sujeito
graças à antropofagia cultural. Nesse sentido, a tradução é o resultado da assimilação
da obra, dum processo de pensamento e análise feito através dos filtros ideológicos
do autor da tradução.
A objeção que pode apresentar-se aqui é que a tradução não é uma “obra original”, porém, talvez o objetivo da tradução não seja “a fidelidade da palavra, do sentido, da forma, e que o mesmo se pode dizer duma obra original? ” (Gadamer 2018:
89), tal como sublinha Gadamer no seu ensaio “Leer es traducir”. A diferença, então,
não se pode apresentar em termos de original e de cópia, tem de ficar precisamente
na relação com as palavras.
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No romance El Entenado, de Juan José Saer, há uma passagem relevante a esta
questão. O protagonista, um prisioneiro dos Colastiné, de volta a Espanha pondera
sobre a linguagem:
Como era en los primeros años, y como las palabras significaban, para ellos, tantas
cosas a la vez, no estoy seguro de que lo que el indio dijo haya sido exactamente eso,
y todo lo que creo saber de ellos me viene de indicios inciertos, de recuerdos dudosos, de interpretaciones, así que, en cierto sentido, también mi relato puede significar
muchas cosas a la vez, sin que ninguna, viniendo de fuentes tan poco claras, sea necesariamente cierta (Saer 2002: 62)

As reflexões do Entenado são certeiras, quando coloca a literatura fora do texto, coloca-a nas memórias, interpretações, etc... É exatamente isso que é impossível
traduzir, sendo que o seu lugar é o sujeito. Então, se a literatura fica entre o texto e
o leitor, a tradução tem as mesmas coordenadas: fica na relação entre as palavras,
nunca no sentido, ou na informação (Benjamin 2015: 70).
Portanto, não seria útil transpor palavra por palavra ou os feitos “como eles
aparecem” porque eles não contêm literatura. Sobre isto, Walter Benjamin, no seu ensaio A tarefa do tradutor menciona que a tradução não é mostrar a similitude entre as
palavras, pão, bread e pain, senão que elas são coisas diferentes. (Benjamin 2015: 75)
É por isso que a tradução não fica na equivalência, sua missão é mostrar que
bread não é pão. Aqui, a antropofagia na tradução cumpre com a função de “polemista (do grego luta) e com a função de antologista (só escolhe o melhor) ” (De
Campos 1992: 235) Polemista porque necessariamente se confronta o texto com a
interpretação que irremediavelmente será diferente da do autor; antologista porque
tem de mostrar as melhores relações entre as palavras, as ideias e a literatura. Que
a tradução fique no que separa as palavras, mas não nas palavras, quer dizer, que o
ato de traduzir consiste em unir as palavras usando aquilo que as separa.5 Manifestando sempre que o que une as palavras, pain e pão não é sua equivalência senão sua
diferença.
5
O conceito das palavras unidas por aquilo que as separa, provém de Alenka Zupančič, quem explica
que no sentido de humor, por exemplo num trocadilho, as palavras envolvidas na brincadeira mostram
que têm algo em comum, ao mesmo tempo, querem dizer coisas diferentes. A autora usa como exemplo
um trocadilho dos irmãos Marx: Give me the seal (foca e selo em inglês). Groucho esperava receber um
selo, mas recebeu uma foca.
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Resta adicionar que o caráter de uma boa tradução não depende da similitude, de fato, aqueles que tentam traduzir a informação dum texto deixam de fora
a literatura, o verdadeiro conteúdo da obra. O texto original, a obra literária, tem
como missão empurrar e expandir os limites da linguagem, portanto, a tradução tem
a obrigação de fazer o mesmo (Benjamin 2015: 71).
Permanece a questão das características duma tradução e duma obra “original”. Para resolver a problemática, é preciso dizer de que obra e de que tradução se
fala. Pois, no final, a única diferença tem de ser a temporalidade, quer dizer: qual foi
a primeira obra ou o feito de reconhecer um primeiro texto, discurso, um ponto de
partida ou uma origem. Depois, partindo da dicotomia atrás mencionada no conceito da diferença. Se a obra pertence à diferença mecânica, então a tradução terá de
responder da mesma forma, com os mesmos clichês artificiais da língua que as estruturas estéticas do gênero demandam. A obra e a tradução serão só a transposição
das regras duma estética.
Se pelo contrário, a obra responde à diferença como tal, a tradução será em
si mesma uma obra. O escritor argentino Ricardo Piglia, no seu romance Respiración Artificial, leva este conceito ao agrado de Gregório de Matos. A obra tem o
que parece ser uma coleção de longas passagens de citações, como os diálogos com
Tardewski, o alter ego de Gombrowicz. Além disso, a estrutura do romance lembra
constantemente ao leitor que o que está escrito, foi dito por outra pessoa e compilado
depois pelo autor. Ainda mais, para revelar o mecanismo, Piglia fala da sua inspiração para escrever um romance tomando o argumento das Palmeiras Selvagens, de
Faulkner, mas na tradução de Borges, porque aquele deu um ar de Onetti à sua obra
(Piglia 1988: 15).
Então, a tradução e a originalidade não são objetos mutuamente exclusivos,
isto é, a tradução precisa de originalidade para ser uma boa tradução. Já que é um
processo que abarca muito mas do que passar duma linguagem a outra, é o mesmo
mecanismo que a compreensão, de fato, é muito similar à razão, pois os mesmos
processos estão ativos: uma leitura que transforma tudo em palavras: as imagens, as
pessoas, a realidade. A tradução não só precisa duma mensagem senão de todo um
conjunto de fenómenos e, nesse sentido, não é muito diferente do conhecimento e,
portanto, da relação com o mundo.
É preciso dizer que para o ensaio têm de ser feitas certas concessões. Se a
América Latina é considerada como uma unidade, a questão da existência duma
107

Juan Alcántara

literatura pré-hispânica, assim como o problema das identidades dos povos e das
nações que ainda conservam a sua língua e, portanto, outra forma de convivência
com a literatura, terão de ser tratadas separadamente. As questões podem-se discutir
amplamente, mas o feito de todos compartirem a “não infância” e de participarem
na deglutição “polemista e antologista” da literatura universal é inegável. Hoje em
dia, esta relação de antropofagia é comum a todas as literaturas, mas no caso dos
latino-americanos, foi o que lhes permitiu se diferenciar dos europeus para que assim os “maus selvagens ou bárbaros alexandrinos” (usando as palavras de Haroldo
de Campos) pudessem estabelecer os fundamentos da tradição literária americana.
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Resumo. No trabalho “Ressoar vozes adormecidas. A questão da atualização da
tradução de Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus (1960)” visa-se analisar os trechos problemáticos na tradução polonesa de Quarto de despejo, de Carolina de Jesus, feita por Helena Czajka (intitulada Życie na śmietniku). Examina-se as estratégias de tradução escolhidas por Czajka recorrendo-se aos conceitos
da “sobrevivência” de uma obra literária por meio de tradução (Benjamin 2008),
também como as teorias dos estudos subalternos.
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Na história da recepção do livro Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, vê-se um certo paradoxo. Uma obra que apresenta a realidade periférica do Brasil, numa linguagem marcada pelos coloquialismos (às vezes gramaticalmente errada), conseguiu alcançar uma grande fama. No Brasil, obteve um certo status de cult
e é atualmente objeto de várias pesquisas, mas é reconhecida também no estrangeiro
onde ganhou um número impressionante de traduções. A marginalidade da escrita
de Carolina foi uma das qualidades que destacaram a obra no cenário literário brasileiro dos anos 60. É também por causa dessa marginalidade que o livro trouxe vários
desafios aos tradutores que, por conseguinte, adotaram estratégias diferentes.
O livro já recebeu traduções em treze idiomas diferentes e foi publicado em
mais de quarenta países (Oliveira 2012: 10). Por a grande parte das traduções ter sido
feita logo depois da primeira publicação dos diários, em 1960, o livro continua a receber novas traduções e reedições. Vê-se a necessidade de atualizar a linguagem nos
textos traduzidos, tendo em vista que muitos deles já têm mais de 50 anos e usam
formas gramaticais e léxico ultrapassado. Embora a quantidade dos arcaísmos nos
textos difira de uma tradução para outra, nota-se a presença deles especialmente nas
edições mais antigas. Um dos exemplos é a tradução polonesa, de 1963, analisada
aqui.
A tradução de uma obra literária desempenha uma função a mais além de dar
acesso aos leitores não falantes da língua em que foi escrita. Relembrando a ideia da sobrevivência de uma obra por meio de tradução, introduzida por Walter Benjamin em
seu ensaio clássico – “A tarefa do tradutor”: “(...) a tradução indica, no caso das obras
importantes, a fase em que se prolonga e continua a vida destas” (Benjamin 2008: 27).
Por isso, podemos deduzir do trecho do filósofo alemão que as ideias do autor de uma
obra literária e a relevância delas para uma época particular estão num processo de
constante reconhecimento e redescoberta, graças a criação de novas traduções. Seria
impossível apontar os critérios objetivos que determinassem quais produções literárias
ganhariam esse estatuto de “obras importantes”. No entanto, no caso de Quarto de despejo, podemos afirmar que a obra possui esse estatuto dentro da literatura brasileira,
como também, talvez, dentro da literatura mundial. O livro já recebeu um grande número de traduções e reedições (que estão crescendo3), ao lado das inúmeras pesquisas,
palestras e eventos acerca da obra de Carolina de Jesus que se faz no Brasil.
3
Por exemplo, a nova tradição em italiano, de Rita Ciotta Neves, com lançamento previsto para este
ano (Neves 2020).
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Referindo-se à ideia exprimida por Ireneusz Kania4 (que parece desenvolver,
de um certo modo, a reflexão de Benjamin acerca da “sobrevivência” dos textos literários), as “obras importantes” deveriam ser traduzidas a cada 50 anos, visto que
as línguas utilizadas pelas sociedades sofrem alterações. Tal atitude visaria garantir
uma “sobrevivência” a essas obras cujo conteúdo tem um valor de atemporalidade
e universalidade, mas que não podem ser facilmente compreendidas pelo público
mais jovem de leitores estrangeiros, por causa da linguagem obsoleta usada nas traduções antigas. Percebemos que a ideia de Kania é relevante para o caso da tradução polonesa dos diários de Carolina5. Ao adaptar a linguagem coloquial da autora
brasileira para um polonês igualmente coloquial, a tradutora preservou um léxico,
estruturas gramaticais e expressões que hoje em dia seriam consideradas como anacrônicas6 . Mas não é só no espaço puramente linguístico que se apercebemos dos
anacronismos. A tradução das literaturas dos países pós-coloniais (como o Brasil)
proporciona problemas tradutológicos que, na altura, não estavam aparentes, e que
hoje, graças ao desenvolvimento dos estudos pós-coloniais (com um destaque dos
estudos subalternos) tornaram-se um objeto de interesse para os tradutores e os pesquisadores na área dos estudos de tradução.
Dizer que Carolina, a autora, narradora e protagonista dos diários, como
um sujeito, ocuparia na sociedade brasileira o lugar do subalterno, baseando-se no
uso desse termo por Gayatri Chakravorty Spivak, é uma constatação óbvia (Spivak
2010). Nos numerosos trabalhos científicos escritos acerca da obra da escritora brasileira menciona-se o fato de que representava o grupo menos privilegiado da sociedade do Brasil (como também o representaria hoje) – era uma mulher, negra, mãe
solteira, moradora da favela (frequentemente chamando esse espaço de um “quarto
de despejo” em relação aos centros urbanos e ao resto do mundo), e numa situação
de extrema pobreza.
Esses fatores talvez ganhem ainda maior importância se observarmos a influência deles na posição que a escritora ocupa dentro da literatura brasileira. Tanto
Tradutor polonês de obras de mais de 15 línguas (na maioria – românicas e asiáticas), entre elas, do
português. Referimo-nos aqui a uma entrevista dada por ele para o site de Miesięcznik Znak (Kania
2017).
5
A única tradução polonesa até agora (analisada neste artigo) é de Helena Czajka, publicada em 1963
sob o título “Życie na śmietniku” (Jesus 1963).
6
Como um dos vários exemplos podemos citar um trecho em que se usa a palavra “statki” com o
sentido de “louça”, o que agora seria considerado como anacrônico: “Zmyłam statki” (Jesus 1963: 29).
4
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tematicamente (a realidade marginal com toda sua brutalidade e vulgaridade) quanto estilisticamente (a linguagem coloquial e a presença de erros linguísticos), sua
escrita foge daquilo que se poderia considerar um cânone literário. O choque que
se faz entre a literatura “importante” (considerada tradicionalmente como central e
a única verdadeiramente válida) e as “literaturas marginais” é um dos temas que se
destacaram no cenário brasileiro. Essa situação fez com que tenha surgido, nos anos
90 do século XX, um movimento literário da Literatura Marginal, que também continua a se desenvolver hoje em dia. Carolina Maria de Jesus é atualmente considerada como uma das precursoras mais importantes dessa corrente, graças justamente
ao uso inconvencional da linguagem literária e por mostrar as favelas a partir da
perspectiva de um dos seus moradores (não deixando, por isso, de fazer parte das
outras “literaturas marginais” no Brasil – a literatura negra e literatura feminina).
O tradutor encontra nos diários de Carolina de Jesus duas esferas problemáticas, resultantes da posição marginal que ocupava em relação à literatura do chamado
“cânone literário”. Em uma simplificação, esses dois espaços são: linguagem e realidade. Lembra-se que elas são ligadas entre si. É evidente que a chamada “realidade”
(cultura, relações sociais, condições naturais) deixa marcas na linguagem, modelando-o, mas a divisão que se faz, um tanto artificial à primeira vista, pode nos ajudar a
apontar problemas tradutológicos que existem na obra.
Na primeira esfera encontra-se a questão do estilo da autora – frases curtas,
sem enfeites e com uma grande influência da linguagem coloquial, cotidiana. Além
do mais, estão presentes vários erros, ortográficos e gramaticais (em relação à norma
culta do português brasileiro), que podem ser um resultado da formação incompleta
da autora (interrompida no segundo ano do ensino). A questão dos erros é importante porque eles não foram um resultado da estilização. A própria autora era mais
ambiciosa – intentava escrever no português culto, inspirando-se nos poetas clássicos, e não gostava que a tratassem como uma escritora da periferia (Perpétua 2002:
38-39). Portanto, observa-se a importância de passar na tradução a noção do estado
liminar, entre os dois extremos, em que se encontra a narradora dos diários - não só
entre duas esferas, físicas e sociais – da cidade e sua margem, mas também, dentro
do espaço da linguagem literária, entre a linguagem culta da “literatura clássica” e a
linguagem corriqueira usada nas favelas de São Paulo.
Na tradução polonesa da obra notamos uma tentativa de passar, pelo menos de forma parcial, a hibridização estilística da escrita caroliniana. Czajka escreve
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em uma das notas de rodapé para a introdução do livro: “A tradução polonesa, não
preservando os erros linguísticos mais flagrantes da autora, pretende transmitir a
simplicidade do original, deixando – como características – algumas expressões deturpadas ou usadas no sentido incorreto” (Jesus 1963: 15, tradução minha). Olhando
para a tradução, logo se percebe que o estilo coloquial da autora e sua “simplicidade”
(ou seja, as frases curtas, sem descrições longas ou enfeitadas) foram, os ambos,
preservados. Além disso, no nível lexical e sintático introduziu-se coloquialismos
(talvez seja por isso que a tradução está cheia de arcaísmos, característicos para a
época em que o livro foi publicado).
No entanto, parece que o contraste inusitado entre a linguagem vulgar e incorreta e as expressões um tanto rebuscadas e formais, diluiu-se no texto de tradução. Parcialmente, esse aspecto híbrido foi destacado na tradução pela introdução
de “expressões deturpadas ou usadas no sentido incorreto”, como vemos no seguinte
trecho: “Na inferencję policji walczący poddali się” (Jesus 1963: 75) (uso da palavra
“inferencja” – “inferência”, adicionalmente destacada pelo espaçamento da fonte, em
vez da palavra “intervenção”, corretamente usada no original). A tradutora introduziu também calques linguísticos muito flagrantes que só estão incorretos na tradução polonesa: “(...) ale chciałabym być skandaliczną Murzynką” (Jesus 1963: 151)
(em polonês não se usa o adjetivo “escandaloso” em relação a uma pessoa) e também: “Jestem zadowolona z moich synów, że są zalfabetyzowani” (Jesus 1963: 156) (a
palavra “zalfabetyzowany” não existe em polonês, já o “alfabetizado” em português,
sim). Portanto, a linguagem gramática e ortograficamente incorreta de Carolina de
Jesus foi assinalada pelo uso dos erros linguísticos, onde eles não aparecem originalmente. Adicionalmente, o fato de a tradutora destacar as palavras erradas pelo espaçamento, aponta para a posição superior que assume em relação à autora do original
interferindo no texto onde isso foi desnecessário.
A dinâmica do espaço social apresentado nos diários perpassa a linguagem
usada pelas personagens. Uma das funções importantes dessa linguagem é modelar
a relação entre os moradores da favela. Observa-se uma dificuldade de traduzir as
palavras que remetem às raças ou origens étnicas, principalmente, porque elas aludem à complexidade das relações inter-raciais no Brasil.
Deixamos de lado a questão controversa da palavra “Murzyn” e seus derivados na língua polonesa (usados na tradução) lembrando que a palavra era usada
de forma mais frequente na época e hoje note-se seu valor pejorativo e implicações
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racistas (Łaziński 2020). Reconhecendo o caráter arcaico desta palavra focamo-nos
no uso das denominações raciais colocadas em contextos específicos porque, desta forma, revelam-se relações raciais na sociedade miscigenada do Brasil. Como
exemplo, notamos que a palavra “Murzyn” (ou seus derivados) aparece em vários
contextos, dita pelas personagens representantes de grupos sociais diferentes, tanto no sentido positivo como negativo. Podemos observar um valor positivo, por
exemplo, quando a narradora se refere a outras pessoas negras com um sentimento
de compaixão:
Hoje amanheceu chovendo. E um dia simpático para mim. E o dia da Abolição. Dia
que comemoramos a libertação dos escravos....
Nas prisões os negros eram os bodes espiatorios. Mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com despreso. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos
sejam feliz (Jesus, 2014: 28).

Traduzido como:
Dzisiaj od samego rana leje. Ale lubię ten dzień. Bo jest dziś rocznica zniesienia niewolnictwa Murzynów.
...W więzieniach Murzyni byli kozłami ofiarnymi. Ale obecnie biali mają więcej kultury. Nie odnoszą się do nas z pogardą. Niechaj Bóg oświeci białych, żeby czarni byli
szczęśliwi (Jesus, 1963: 39).

Na tradução, o uso da palavra “Murzyn” e seus derivados aponta para um
certo distanciamento da narradora em relação a outros negros (o que não vemos no
original). Para um leitor polonês, a falta dessa noção da compaixão, causada pelo uso
da palavra de designação racial que aparece, principalmente, ou no contexto racista ou científico (especialmente, antigamente, quando era mais neutral), pode criar
uma imagem de alienação da narradora relativamente a sua negritude. Como observamos, isso não está de acordo com vários outros fragmentos. Carolina de Jesus
exprime, de forma frequente, seu orgulho racial observando, com um olhar crítico,
a situação do negro brasileiro colocado à margem da sociedade.
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Como um caso contrário, a presença das palavras que designam raça e têm
um valor claramente negativo e racista, também se diluiu no texto de tradução. No
exemplo do senhor Alexandre, um alcoólatra que, com frequência, bate em sua mulher, percebe-se o uso das expressões racistas (e também misóginas) em relação a
Carolina e outros moradores da favela. Por exemplo, quando xinga o soldado Edson:
“Aquele negro sujo me bateu. Mas ele me paga! Eu me vingo!” (Jesus, 2014: 88-89).
Na tradução polonesa a expressão “negro sujo” perde sua força e conotações visivelmente racistas sendo traduzido como “łobuz” e “Murzyn przeklęty” (Jesus, 1963:
112). Esse tipo de “abrandamento” esconde parcialmente o caráter racista das relações na sociedade brasileira, documentadas pela autora dos diários.
Não só os nuances relacionados com a realidade social do Brasil criaram problemas na tradução. No caso da doença tropical encontrada nas partes costeiras do
Brasil – esquistossomose, apresentada por Carolina de Jesus em várias páginas do
diário, é o fenômeno natural que sofre uma alteração e distorção no texto da tradução. Esquistossomose, ou febre do caramujo, é uma doença tropical transmitida
nas águas doces pelos parasitas. Os parasitas são liberados pelos infetados caracóis
e, por isso, a doença leva o nome de febre do caramujo. É raramente trazida para a
Polônia e, em consequência, não é tão reconhecida como, por exemplo, a malária
(que, aliás, foi retratada, em 1911, em um dos livros clássicos da literatura polonesa
– No deserto e na selva de Henryk Sienkiewicz). Na tradução polonesa, tanto o nome
da doença como sua forma de transmissão são alteradas de um modo significante.
O nome que Carolina de Jesus usa nos diários – “doença caramujo” – é traduzido de
uma forma que não menciona o animal hospedeiro da doença – caramujo. Czajka
optou pelas expressões como “zła choroba” (má doença) ou “zaraźliwa choroba”
(doença contagiosa). Em outro trecho, que chama ainda mais a nossa atenção, a
tradutora muda completamente o animal que transmite a doença: “(...) komary roznoszą anemiczną chorobę” (Jesus 1963: 69) – o caramujo do original foi trocado
pelo mosquito na tradução. É difícil verificar qual foi o motivo dessa escolha da tradutora. Podemos supor que a Czajka queria facilitar a recepção do livro na Polônia
“domesticando”, mas na verdade simplificando a realidade brasileira descrita nos
diários.
Percebe-se a importância de explicar em uma nota de rodapé (ou traduzir de
uma forma mais fiel) os fenômenos naturais apresentados nas obras literárias. A esquistossomose está na lista das doenças tropicais negligenciadas de WHO e tem um
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impacto muito forte nas comunidades mais carentes (Moloo s.d.). Por esse motivo,
o conhecimento sobre esse tipo de fenômenos deveria ser propagando no mundo,
também nas traduções da literatura,
Não queremos julgar do ponto de vista ético as estratégias da tradutora polonesa, tanto mais que a tradução foi publicada vários anos antes do desenvolvimento
dos estudos de tradução na Polônia (anos 60 e 70) e também antes do surgimento
da perspectiva pós-colonial nas ciências humanas (isso aconteceu mundialmente só
nos anos 70). No entanto, percebemos que um tradutor da literatura dos autores que
estão em uma posição subalterna pode perder seu estatuto de um mediador entre
as culturas por “silenciar” certos aspectos da obra durante o processo de tradução.
Desta forma, a “sobrevivência” de uma obra (usando a terminologia benjaminiana), por meio de tradução, é só uma sobrevivência parcial. Para identificarmos
a intenção do autor do original de uma forma mais completa, observa-se a necessidade de criar traduções novas em que se propõe uma linguagem atualizada, mas
também se presta atenção aos problemas mais sutis, por exemplo: como traduzir a
realidade apresentada do ponto de vista das pessoas subalternas?
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Resumo. Iza Klementowska retratou a realidade portuguesa na reportagem escrita em polaco, realizando um processo, quiçá de tradução intersemiótica. A fim de
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A tradução da realidade é uma tarefa difícil e complexa. Tudo por causa dos elementos culturais e identitários que a compõem. No caso do livro de Iza Klementowska
há de ter em conta não apenas o fato de que esta reportagem traduz vários elementos
da realidade semiologicamente complexa para o texto escrito, mas também as peculiaridades do próprio texto jornalístico. Samotność Portugalczyka tem a forma duma
reportagem o que implica algumas restrições e características próprias de tal estilo.
A reportagem é um gênero narrativo, que tem propósito de transmitir informações de uma forma objetivada para os receptores. Isso é feito através de
mostrar personagens, contextualizar, informar e emocionar o leitor (Moraes Gonçalves et al. 2016: 225). “Reportagem é considerada sinônimo da prática jornalística e, como gênero discursivo, expressão da aventura humana” (Ibidem, 2016:
227) A reportagem tem uma estrutura textual maior e mais detalhada. O tema
em questão está apresentado de forma abrangente, citando fontes, entrevistas e
outras informações obtidas através de pesquisas. Este gênero pode ser definido
como um testemunho que explica, com palavras, imagens e sons, algum acontecimento de interesse público (Ibidem, 2016: 223-242). Podemos também chamar
as reportagens de um tipo de jornalismo cultural que é definido como a forma de
conhecer e difundir os produtos culturais de uma sociedade através dos meios de
comunicação de massa.
No livro Samotność Portugalczyka encontramos estes elementos característicos duma reportagem, que servem para apresentar o olhar do povo português aos
diversos temas. No contexto do livro é também muito adequado usar o termo de
jornalismo cultural, porque define bem a forma do próprio livro e, ao mesmo tempo,
a sua forte ligação com os aspetos sociais e culturais.
A pesquisa bibliográfica, junto com a análise crítica que dá início para a
presente pesquisa, tem como ponto de partida, os textos científicos dos autores
e pesquisadores da área dos Estudos da Tradução: Helena Coimbra Meneghello
com o artigo chamado “A transposição intersemiótica”, Julio Plaza, com um olhar
focado em “O pensamento como tradução” – ou seja, uma tradução da realidade em construção ainda na mente do autor, Magdalena Horodecka com o artigo
“Tłumaczenie kultur w tekstach reportażowych” e a perspectiva dela baseada nos
textos da reportagem, e por último Henrik Gottlieb e a sua proposta da divisão da
tradução intersemiótica apresentada em “Multidimensional Translation: Semantics turned Semiotics”.
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A primeira pergunta que desde logo aparece e a qual há de responder é se a
tradução da realidade se pode encaixar na área da tradução intersemiótica? Para responder é preciso primeiro definir, o que é a tradução intersemiótica. Na compreensão mais geral, definida pela Thaís Flores Nogueira Diniz da Universidade Federal de
Minas Gerais a tradução intersemiótica compreende “tradução de um determinado
sistema de signos para outro sistema semiótico, [que] tem a sua expressão entre sistemas mais variados” (Diniz 1998: 313). Isso significa que se pode manifestar entre
sistemas de signos tais como a pintura, literatura, teatro, fotografia, cinema, televisão
e que pode também ter definições diferentes. A tradução intersemiótica ou “transmutação” – termo usado pelo Julio Plaza, mas no sentido mais amplo do que em
Jakobson – foi definida como “interpretação dos signos verbais por meio de sistemas
de signos não verbais”, ou seja, “de um sistema de signos para outro, por exemplo, da
arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura, ou vice-versa, poderíamos
acrescentar” (Plaza 2003: 12).
Uma definição mais ampla deste conceito foi apresentada por Henrik Gottlieb
(Gottlieb 2005: 1-29). Ele divide a tradução intersemiótica horizontalmente – entre
tradução intersemiótica inspirada (que abrange as descrições do que se vê – p.ex.
comentário de uma partida de futebol) e tradução intersemiótica convencional (que
simplesmente segue as regras – p. ex. a transcrição de música para as notas), mas adiciona ainda os tipos “verbalizante” (que verbaliza imagens), “desverbalizante” (que
desverbaliza o texto) e “não-verbal” (que não abrange palavras) – e verticalmente
(indicando o grau da equivalência semiótica) onde diferencia 4 categorias segundo
o critério de canais em comparação entre texto de partida e texto de chegada: isosemiótica (os mesmos canais que no original), diasemiótica (diferentes canais do que
o original), supersemiótica (com uso de mais canais) e hiposemiótica (uso de menos
canais). Essas duas perspectivas, a horizontal e a vertical, se cruzam, e mostram os
exemplos de diferentes tipos da tradução intersemiótica. Vemos claramente que a
definição de Jakobson, se comparada com Gottlieb, é unilateral, ou seja, traduz as
estruturas verbais para as estruturas visuais, por exemplo, um poema para um quadro ou a pintura (só assim e não ao revés) ao contrário da definição de Gottlieb que é
multilateral, ou seja, compreende traduções de um sistema de signos para outro sistema de signos e aponta para várias possibilidades de cruzamentos. Portanto, para a
análise tradutológica do texto-reportagem de Iza Klementowska, então de um texto
escrito, resultante de traduzir a realidade cultural que por definição é polisemiótica,
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é mais apropriado utilizar as propostas de Henrik Gottlieb que supostamente funcionariam melhor, e isso por causa de imensas variedades e opções de sistemas em
jogo.
No livro de Iza Klementowska Samotność Portugalczyka – cujo título podemos traduzir como “A solidão dum Português”3 – a autora viaja para Portugal onde
experimenta os fenômenos portugueses visuais, culturais e linguísticos, para depois
transformar toda esta experiência, vivida em língua portuguesa, num texto escrito
em polaco como uma reportagem.
Vale a pena mencionar que Klementowska tem o conhecimento básico da
língua portuguesa e apesar de citar na sua bibliografia a literatura escrita orginalmente em português, ela leu estes livros em polaco. É mais uma dimensão da
reportagem dela – por um lado tem a experiência presencial em Portugal, por
outro, o conhecimento da literatura portuguesa, mas na sua língua materna, isto
é, em polaco.
No início do livro a autora apresenta um pequeno dicionário, onde destaca as
palavras portuguesas mais essenciais (segundo ela) ou que de alguma forma chamaram a sua atenção, por exemplo:
Ar [unidade da medida], associado à superfície da Terra, é o ar. Auto não é um carro,
mas um protocolo. Se você se refere a um carro, deve dizer um carro que difere apenas
em um r da pessoa amada, ou seja, caro. Este, por sua vez, está perto do rosto, ou seja,
a palavra cara.4 (Klementowska 2014: 7)

Neste momento a autora se coloca na posição dum leitor polaco, que pode
associar algumas palavras portuguesas com as da sua língua materna. É de certa
maneira um jogo humorístico com as diferenças linguísticas das duas línguas e o
objetivo é de dar conhecer algumas palavras estrangeiras.
No livro, se encontram também as expressões dos sentimentos da autora em
relação, por exemplo, à língua portuguesa – como num fragmento onde ela diz “rozkoszowałam się melodią języka portugalskiego.” que significa “se deleitava com a
Todas as traduções são da responsabilidade da autora do presente artigo.
No original: “Ar, kojarzony z powierzchnią ziemi, to tymczasem powietrze. Auto to nie auto, lecz
protokół. Jeśli ma się na myśli samochód, trzeba powiedzieć carro, który tylko jednym r różni się od
kochanego, czyli caro. Temu z kolei niedaleko do twarzy, czyli słowa cara.”

3
4
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melodia da língua portuguesa” (Klementowska 2014: 7). Há transcrições de conversas e encontros dela com os portugueses, por exemplo, uma conversa com o escritor
Gonçalo M. Tavares ou encontro com Dom Rui.
Dom Rui olha para os ladrilhos rachados que adornam as paredes da casa onde vive
e sorri. É a típica compilação de azulejos a imitar um padrão mourisco. Aqui e ali os
ladrilhos já estão rachados, riscados, com verniz riscado, faltam alguns. Dom Rui os
acaricia com ternura.5 (Klementowska 2014: 82)

Autora costuma fazer referências aos imensos acontecimentos históricos –
nomeadamente à história de Portugal. O ponto que chama muita atenção é a intenção da autora de aclarar os conceitos intraduzíveis, tal como por exemplo saudade
(a saudade ela simplesmente sentiu ficando em Portugal, mas decide tentar explicar
este conceito com as suas próprias palavras). Isso é a prova que se nos mostra a
grande subjetividade da autora e apresenta ao leitor somente o ponto de vista e o
entender da própria autora, que nem sempre tem que estar certo.
Na tradução da realidade é muito importante transmitir os elementos da cultura de um dado país. Num capítulo do livro Klementowska faz referência à literatura muito significante e com grande impacto para os portugueses – as Novas Cartas
Portuguesas:
Novas Cartas Portuguesas não são só as letras. É possível encontrar canções, poemas,
esquetes, notas soltas, artigos do Código Civil e cartas ficcionais de Mariana, de seus
familiares e até de seu amante. Eles foram escritos por filhas de pais, esposas, mães de
filhos e divorciados.6 (Klementowska 2014: 17)

Desta forma o leitor chega a saber sobre a literatura tão importante e ainda
pode ler o que os portugueses pensam sobre essa obra, o que dizem as autoras nas
entrevistas e muito mais.
No original: “Dom Rui spogląda na popękane płytki zdobiące ściany domu, w którym mieszka, i się
uśmiecha. To typowa składanka azulejos imitująca mauretański wzór. Tu i ówdzie płytki są już popękane, porysowane, ze zdrapanym lakierem, kilku w ogóle nie ma. Dom Rui gładzi je z czułością.”
6
No original: “Novas Cartas Portuguesas to nie są zwykłe listy. Można znaleźć tam piosenki, wiersze,
skecze, luźne notatki, artykuły Kodeksu cywilnego oraz fikcyjne listy Mariany, członków jej rodziny, a
nawet kochanka. Napisały je córki ojców, żony, matki synów i rozwódki.”
5
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A autora nos deixa saber que o objetivo dela é tocar todos os elementos essenciais da cultura portuguesa e desta forma colocar o leitor dentro deste mundo português, como se fosse colocado na terra deles, descobrindo cada rincão da história
de Portugal. Todos estes fenômenos experimentados pela autora em Portugal foram
minuciosamente recolhidos e apresentados em forma do livro-reportagem para o
público polonês.
Desde logo, se abre um espaço para a investigação: como e através de que
ferramenta a autora transmite as suas vivências ao texto escrito? De que forma ela
conseguiu “transferir” os seus leitores, para que possam sentir o espírito destes lugares essencialmente portugueses. Será isso obtido por uso do processo da tradução
intersemiótica?
Helena Coimbra Meneghello destaca no seu trabalho de doutorado chamado
A transposição intersemiótica que:
No momento em que a tradução é realizada entre sistemas de signos diferentes ela
deve levar em conta, além dos diferentes códigos utilizados na relação intersemiótica,
os aspetos culturais que são decisivos para a interpretação das diversas formas de arte
responsáveis pela tradução. […] É importante manter o caráter dos aspetos cognitivo,
linguístico, visual, cultural e ideológico. (Coimbra Meneghello 2014: 316)

Podemos encontrar muitos destes aspetos culturais no livro de Klementowska.
Voltando então ao mencionado no início Henrik Gottlieb, pode se observar
que o caso do livro Samotność Portugalczyka provavelmente se deve colocar nas traduções intersemióticas, por causa de traduzir as imagens para as palavras, ou seja,
ao texto. (Gottlieb 2005: 4-8) Mas o livro de Klementowska vai mais além – há, por
exemplo, traduções de provérbios ou histórias escritas, de português para polonês,
que neste caso são as traduções simplesmente interlinguísticas (convencionais) –
mas trazem ainda algumas reflexões da autora. Então traduções de Klementowska
são mais complexas e mais difíceis para as encaixar numa só opção, num espaço
concreto. Mas pelo fato de que Klementowska não traduz o texto escrito acabado
(de uma língua para a outra língua), mas ela traduz os conceitos, tais como imagens
e impressões, que apareceram na sua mente durante a viagem dela para Portugal, então tudo traduz para o texto (em língua polaca), podemos provar que esta tradução
se encaixa nesta área de tradução intersemiótica sensu lato.
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Segundo Gottlieb existem também as traduções “diagonais”, ou seja, as que
exigem que o original em código oral seja adaptado em código escrito. (Gottlieb
2005: 9-10) Isso podemos observar no livro de Klementowska quando a autora traduz as suas entrevistas e conversas com os portugueses:
O Cemitério dos Prazeres está silencioso. - Mas aos vivos só parece estar assim - diz
João, sem-teto que dorme na praça em frente à entrada. João estava sentado no pequeno degrau que levava à avenida número 9 e estava comendo algo parecido ao café
da manhã. Preferi não saber o que era. Eu queria Eu queria evitá-lo com um amplo
espaço, mas não consegui. João parecia conhecer todos os segredos de Fátima. - O que
você acha - ele me pergunta astutamente - por que há janelas e portas em cada tumba?
- Para ficar bonito? - Turistas - disse indignado.7 (Klementowska 2014: 69)

Ela faz isso para apresentar várias histórias da vida deles e as próprias opiniões deles sobre os portugueses, sobre os seus costumes e as suas particularidades.
Klementowska aponta tudo que ouve lá e transcreve no seu livro para mostrar ao
leitor polonês as histórias e acontecimentos que ela vivenciou, as histórias orais –
que passam graças a autora – para escrita. Em Samotność Portugalczyka podemos
ver muitos exemplos de uma tradução da oralidade para texto escrito.
Henrik Gottlieb sublinha que por causa desta passagem dum código oral para
o código escrito não se pode exigir uma fidelidade – no sentido mais essencialista da
palavra – ao texto original, simplesmente porque a própria mudança de código, sem
contar restrições como espaço e tempo, já alterará de forma profunda o registro do
texto, e a estrutura da frase, entre outras coisas. (Gottlieb 2005: 26) Há de lembrar
que estes textos polisemióticos não abrangem só as histórias contadas, mas podem
ser também descrições das obras artísticas como, por exemplo, a história da estátua
de Marques de Pombal, em relação a qual a autora chega a saber porque é que foi
construída a estátua e porque a personagem de Marques de Pombal é tão importante
na história portuguesa.
7
No original: “Cmentarz Przyjemności jest cichy. – Ale żywym tylko tak się wydaje – mówi bezdomny
João nocujący na skwerku przed wejściem. João siedział na malutkim stopniu prowadzącym do alejki
numer 9 i spożywał coś na kształt śniadania. Wolałam nie wiedzieć, co to było. Chciałam go ominąć
szerokim łukiem, ale się nie udało. João miał taką minę, jakby znał wszystkie tajemnice fatimskie. – Jak
myślisz – pyta mnie przebiegle – dlaczego w każdym grobowcu są okienka i drzwi? – Żeby było ładnie?
– Turyści! – żachnął się.”

125

Zuzanna Franaszek

Mas há muito mais aspetos tradutológicos que podemos ter em conta quando pensamos no livro de Klementowska. Segundo Julio Plaza “o pensamento pode
existir na mente como signo em estado de formulação” (Plaza 2003: 19). No caso de
livro de Klementowska o pensamento que existe na mente da autora são todas as experiências que ela vivenciou ficando em Portugal – todas estas conversas e histórias
de várias pessoas, cartas - transcritas fielmente, todos estes lugares que ela visitou –
este pensamento, como disse Plaza, já é um signo – em estado de formulação – que
vai se converter ao signo escrito – o texto-reportagem. Como alega Plaza, “quando
pensamos, traduzimos aquilo que temos presente à consciência, sejam imagens, sentimentos ou conceções” (Plaza 2003: 18) (que, aliás, já são signos ou quase-signos).
Neste contexto, é importante sublinhar que este modo de pensar sobre a tradução se
liga também com o conceito de tradução “na cabeça do tradutor”, na chamada “caixa
preta” do tradutor. É o conceito referido, entre outros autores, por Tomasz Pindel na
história em quadrinhos W głowie tłumaczy (Pindel 2019) – que através das ilustrações feitas por vários desenhadores ao guião dele mostra o processo tradutológico
e as decisões dum tradutor, que é bem quando falamos da tradução intersemiótica
vista como a tradução do pensamento.
No exemplo do livro de Klementowska compreendemos que a autora é, ao
mesmo tempo, a tradutora. Numa ilustração do livro (Figura 1) podemos ver as
associações que aparecem na mente do tradutor quando ele tenta processar a experiência dum texto de partida. A língua é a cultura e cada cultura traz as suas associações. Essas associações podem ser individuais – subjetivas – cada um cria outras,
diferentes e as de Klementowska foram criadas exatamente assim. Tudo o que a autora descreve - as experiências, as situações, as imagens, as histórias e a arte, que
autora do livro absorveu, vivenciou em Portugal, ficaram associadas na mente dela
e se transformaram em texto escrito cujo efeito é esta reportagem dela – Samotność
Portugalczyka.
Tendo em conta todos os exemplos mencionados ao longo deste artigo e todas
as formulações dos autores citados é possível julgar que o livro de Iza Klementowska
cumpre com os critérios da tradução intersemiótica. A tradução da realidade sendo
uma tarefa multilateral toca vários sistemas e canais de transferência das informações. Portanto, se pode classificar o livro Samotność Portugalczyka e o próprio gênero
do livro – reportagem como cumpridor das suposições da tradução intersemiótica.
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Resumo. O Brasil é um país multilíngue e multicultural, e era assim mesmo antes
do europeu. No decorrer dos séculos, o contato e conflito entre línguas europeias e
africanas com as línguas indígenas influenciaram a variedade do português falado
no país desde o século XVI. Neste capítulo, apresentamos um panorama das línguas
no Brasil, fazendo referência às línguas chamadas línguas gerais e às políticas linguísticas em favor da língua portuguesa no período. Para tanto, recorremos às contribuições de estudiosos que entendem o uso da língua em sociedade ou “história
social do falar” (Burke 2002; Freire 2003); a alguns conceitos oriundos da Política
Linguística; e noções do patrimônio e da cultura indígena. Resulta dessa discussão
o entendimento de que as políticas de colonização foram nocivas à diversidade linguística, como no caso do nheengatu falado até hoje no Norte do país, devido a sua
hercúlea resistência.
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Palavras-chave: línguas gerais, política de língua, multilinguismo, região
amazônica.
Abstract. Brazil is a multilingual and multicultural country, and it was like this
even before the Europeans. Over the centuries, the contact and conflict between
European and African languages with indigenous languages influenced the variety
of Portuguese spoken in the country since the 16th century. In this chapter, we
present an overview of languages in Brazil, referring to languages called general
languages and linguistic policies in favor of the Portuguese language. For that,
we resort to the contributions of scholars who understand the use of language in
society or “social history of speaking” (Burke 2002; Freire 2003); to some concepts from language policy; and to notions of indigenous heritage and culture.
To conclude this paper, we understanding colonization policies were harmful to
linguistic diversity, as in the case of the nheengatu spoken until today in the north
of the country, due to its herculean resistance.
Keywords: general languages, language policy, multilingualism, Amazon region

1. AS LÍNGUAS GERAIS NO BRASIL: UM BREVE PERCURSO HISTÓRICO
Quando o português chegou
Debaixo de uma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português
“Erro de português”, Oswald de Andrade

Ao chegar na costa sul do continente americano, no território que hoje conhecemos como Brasil, o navegante português encontrou uma grande diversidade
linguística manifestada por meio das centenas de línguas faladas pelos povos que habitavam as terras que receberam a expedição de Pedro Álvares Cabral. O complexo
conjunto de civilizações que no Brasil existia, decorrente da pluralidade das tribos
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e de suas respectivas diferenças, indicava uma riqueza cultural e linguística, a qual
seria subjugada em detrimento do português.
A carta de Pero Vaz de Caminha, documento que pretendia descrever a chegada dos portugueses às terras “encontradas” (cf. Boris, 2002: 9), relata que os habitantes nativos eram de boa aparência e apresentaram curiosidade no primeiro contato com o homem europeu. Isso indica uma tendência ao contato, mesmo com
a barreira linguística. Nesse aspecto, na perspectiva da hermenêutica a partir dos
estudos do Imaginário, podemos falar no fator “pré-linguístico”, ou seja, uma protolinguística que favorece o contato entre sujeitos de diferentes línguas por meio do
contexto e das comunhões nele possíveis. Há, então, uma afinidade de fundo.
Podemos ainda, segundo Ortiz-Osés (2003: 98), inferir um “contexto afectivo e uma comunicação implícita, bem como uma certa cumplicidade, querença
ou consentimento”. Contudo, no decorrer dos tempos, foi possível perceber que o
domínio cultural a partir da língua foi sendo estruturalmente organizado em terras
brasileiras, ainda sob os domínios coloniais da metrópole portuguesa. Para Burke
(2002: 135), “[a] linguagem é, como o consumo, um meio utilizado por alguns grupos sociais para se distinguirem dos outros”. Assim, identificamos que, além da diferenciação, a língua foi causa primeira para uma oportuna centralidade do poder da
metrópole sobre o território conquistado.
A colonização oficial deu-se a partir do ano de 1532. Sobre a colonização do
Brasil, a partir de Portugal, a historiografia traz, por convenção, três períodos: o primeiro se refere à chegada dos europeus e o processo de escambo com os nativos – ou
seja, os primeiros contatos e a demanda de madeira, suprida pelo Pau-Brasil. Em
troca de quinquilharias, os nativos levavam os portugueses até os recursos naturais,
além de apresentar-lhes a outras tribos (assim, esse primeiro estágio não traz, de
fato, a postura colonial, porém está dentro das balizas temporais do Brasil Colônia).
Trata-se, então, de um momento ímpar para o conhecimento acerca da riqueza linguística indígena, num contexto de efetiva troca.
O segundo período trata da organização das capitanias hereditárias, a partir
da doação, aos donatários, de extensas faixas de terra para povoamento, extração de
recursos e envio de riquezas a Portugal. As capitanias, segundo Boris Fausto (2002:
11) e demais historiadores, “fracassaram”, dadas as inúmeras dificuldades – dentre
elas, a barreira linguística, pela escassez de tradutores ou materiais escritos que abordassem, em língua portuguesa, um meio de comunicação entre colonizadores e na133
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tivos. Logo, um terceiro período “coroa” a colonização no Brasil, o Governo Geral, o
qual corresponde ao momento de centralização administrativa da Colônia.
Os primeiros colonos trouxeram uma língua portuguesa de feição arcaica,
matizada de diferenças regionais, logo desvanecidas no grande cadinho americano
da interação linguística (Castilho 1962: 10). Com o surgimento de vilas na costa da
“Terra Brasis” ou dos “Brasilis”, deu-se início ao contato entre as línguas indígenas
e o português. Dentre as centenas de línguas indígenas faladas na época, uma delas
ganhou o interesse dos colonos e missionários católicos portugueses, que mais tarde
denominaram-na de língua geral. Essa língua, num primeiro momento, em território multilíngue e multiétnico, serviu para unificar, controlar e expandir os domínios
da Coroa Portuguesa. Esse processo de contato linguístico favoreceu o desaparecimento de muitas línguas indígenas em detrimento da língua portuguesa, por meio
da evangelização/catequização oriundas de uma política de expansão concretizada
na linguagem. Sobre essa relação entre Coroa Portuguesa e Igreja Católica, Boris
Fausto esclarece:
O Estado português teve com relação à Igreja uma posição de certa dominância. Era o
sistema chamado de padroado. O padroado era uma espécie de entendimento não-escrito entre a Coroa portuguesa e a Igreja, pelo qual a Igreja tinha poderes espirituais,
mas ao mesmo tempo a Coroa tinha um controle na nomeação de eclesiásticos e era
também responsável pelo pagamento do clero, dos padres que vinham para o Brasil não das ordens religiosas, mas do chamado clero secular. A Igreja dedicava-se à salvação das almas, à conversão dos índios ao catolicismo. Para isso, era preciso organizar
as aldeias, ensinar a religião católica e não destruir a população indígena. Mas houve
muitos choques entre a Igreja e os colonos no Brasil, porque os colonos tinham outro
interesse: o de explorar o trabalho indígena. (2002: 10-11)

Nessa perspectiva, Raymundo (1998: 43) adverte, “[a] Ordem dos Jesuítas é
produto de um interesse mútuo entre a Coroa de Portugal e o Papado. Ela é útil à
Igreja e ao Estado emergente. Os dois pretendem expandir o mundo, defender as
novas fronteiras, somar forças, integrar interesses leigos e cristãos, organizar o trabalho no Novo Mundo pela força da unidade lei-rei-fé”. Contudo, segundo Azevedo
(1976: 48), tratava-se de uma pedagogia autoritária e conservadora, sem alguma flexibilidade, com negligência ante as “línguas modernas”. Nesse aspecto, a unidade e
134

As vozes da resistência: o caso da língua geral amazônica

centralização colonial devem aos jesuítas o intento de transformação social, baseado
em três fatores: língua, religião e cultura.
As ações das companhias jesuíticas, por exemplo, tinham a intencionalidade
da conversão do nativo para a fé cristã, o que tinha como pressuposto a catequese e
o ensino: ler e escrever, não somente o português, mas também a língua indígena de
interesse/maior prestígio, naquele contexto, que mais tarde passou a ser denominada
como língua geral. No decorrer dos séculos, a língua geral, como toda língua viva,
sofreu mudança e variação, e sua expansão foi considerada um perigo aos interesses
do reino de Portugal, que logo impôs medidas em favor da língua portuguesa, como
por exemplo o decreto3 na época pombalina no século XVIII.
Os estudos históricos, no Brasil, apontam uma diversidade de tribos, mesmo
que se ressalte entre elas o tupi-guarani enquanto uma “grande nação”, contudo, vale
lembrar que havia muitas outras, como por exemplo os aimorés – tribos que “ora conviviam ora entravam em luta” (Fausto 2002: 10), esses conflitos que advinham da própria diversidade de costumes e línguas entre os povos, até mesmo o tupi-guarani. No
caso específico da língua, os estudos de linguagem ressaltam que a língua geral amazônica e a língua geral paulista como sendo as de maior prestígio em meio às demais
línguas, que no decorrer dos tempos passaram a ser impostas como instrumento de
comunicação entre os grupos indígenas, a igreja e os colonos. Estudos mais recentes
apontam que no sul da Bahia também se desenvolveu uma língua geral (Argolo 2016).
Nos estudos linguísticos, Ayron Rodrigues foi o primeiro especialista a criar
uma definição concisa sobre o termo “língua geral”, isto é, um termo voltado para a
descrição linguística, no seu artigo intitulado “As línguas gerais sul-americanas” publicado em 1996. Nesse trabalho, o autor considera além da língua geral paulista e da
língua geral amazônica, o guarani criollo – esta a partir da formação demográfica entre os rios Paraná e Paraguai, ressaltando-se a participação do colonizador espanhol,
isto é, da língua espanhola para tal divergência no dialeto (Rodrigues 1996). Ainda,
o autor discorre sobre as língua gerais enquanto um produto do contato linguístico e
explica por que não se constituíram línguas gerais do Rio de Janeiro ao Piauí.
Os missionários jesuítas tiveram que aprender a língua geral para efetivar os
planos da Igreja na colônia. Rodrigues defende que a expressão “língua geral” se
3
Neste caso, nos referimos ao Diretório dos Índios, documento elaborado em 1755, divulgado em
1757, mandado redigir por Marquês de Pombal, compondo 95 artigos. O teor do documento pode ser
consultado no seguinte página (https://www.nacaomestica.org/diretorio_dos_indios.htm).
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consolidou no Brasil nos séculos XVII e XVIII, quando, tanto em São Paulo como no
Maranhão e Pará, passaram a ser denominadas assim as línguas de origem indígena,
faladas pelos habitantes das duas províncias. Seria, então, uma língua de mamelucos, surgida num contexto de miscigenação tendo entre os colonizadores europeus
e indígenas tupi-guarani (nomeadamente os tupi em São Paulo e os tupinambás no
Maranhão e Pará), numa prática denominada cunhadismo. No decorrer do período
colonial, a este contexto social foi se agregando a um contingente de origem africana
e contingentes de vários outros povos indígenas, em geral na qualidade de escravos
ou de índios de missão (Rodrigues 1996).
Darcy Ribeiro, importante antropólogo brasileiro, explica que o cunhadismo
consistia na seguinte prática: dar a um estranho uma mulher indígena como esposa.
Tal costume da cultura indígena favoreceu a miscigenação e a formação do povo
brasileiro, porque assim que o estranho “assumisse [uma indígena], estabelecia, automaticamente, mil laços que o aparentavam com todos os membros do grupo” (Ribeiro 2004: 81).
Outros pesquisadores do tema têm elaborado conceitos de língua geral, por
sua vez, discordantes, encontrando-se, por isso, definições das mais variadas formas:
“1) é o próprio tupinambá; 2) é uma língua de intercurso, resultado do aprendizado
dos dialetos tupis pelos brancos; 3) é o tupi simplificado e gramaticalizado pelos
jesuítas; e 4) é uma língua de origem tupi-guarani, surgida no uso dos mamelucos
(Argolo 2016: 10).
Devido à dimensão deste texto, não nos aprofundaremos na discussão do
conceito de língua geral e adotaremos uma noção mais lato da expressão, elaborada
por Consuelo Alfaro Lagorio, apresentada no seguinte fragmento:
a Língua Geral se refere à língua de uma região ou de uma zona multilíngue, que
serve como veículo de comunicação interétnica entre falantes de línguas particulares. Uma das primeiras providências dos colonizadores foi identificar aquelas línguas
que permitiam um relativo leque comunicativo, avaliando que o seu uso dispensava a
aprendizagem e abordagem das línguas minoritárias (2009: 310).

A autora adota uma noção mais conciliatória da expressão. No contexto amazônico a língua autóctone privilegiada pelos missionários e colonos foi a língua Tupinambá. No Brasil colonial, o estreitamento da visão de mundo do catolicismo com
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aquela a que o índio, por séculos, havia se acostumado, faz com que as línguas gerais
floresçam e se expandam. Essa relação entre os missionários, no processo de catequização, fez surgir uma mitologia paralela, que não é nem a do missionário nem a do
índio, explicada por Navarro e Tessuto Júnior (2016) ao citar Bosi (1992):
O projeto de transpor para a fala do índio a mensagem católica demandava um
esforço de penetrar no imaginário do outro, e este foi o empenho do apóstolo
[Anchieta]. [...]. Como dizer aos tupis, por exemplo, a palavra pecado, se eles careciam até mesmo de sua noção, ao menos no registro que assumiria ao longo da Idade Média europeia? Anchieta, neste e em outros casos extremos, prefere enxertar o vocábulo português no tronco do idioma nativo; o mesmo faz,
e com fortes razões, com a palavra missa e com a invocação a Nossa Senhora:
Ejori, Santa Maria, xe anama rausubá
Vem, Santa Maria, para se compadecer de minha família
(...)
Tais casos são, porém, atípicos. O mais comum é a busca de alguma homologia entre
as duas línguas, com resultados de valor desigual:
Bispo é pa’i-guaçu, quer dizer, senhor maior. Nossa Senhora às vezes aparece sob o
nome de tupã-sy, mãe de Tupã. O reino de Deus é Tupãretama, Terra de Tupã. Igreja,
coerentemente, é Tupãoka, casa de Tupã.
[...]
A nova representação do sagrado assim produzida já não era nem a teologia cristã
nem a crença tupi, mas uma terceira esfera simbólica, uma espécie de mitologia paralela que só a situação colonial tornara possível.
(Bosi 1992: 65 citado em Navarro e Tessuto Júnior 2016: 28)

As línguas gerais do Brasil tornam-se instrumento da política de expansão
dos limites fronteiriços das duas colônias que Portugal teve na América – o estado
do Brasil e o estado do Maranhão e Grão-Pará – mantendo um ritmo de expansão
bastante diferenciado, variando de uma colônia para a outra.
Os autores referidos reiteram que uma terceira língua geral pode ser admitida,
trata-se dos indícios da existência de uma língua comum no Sul da Bahia, costa leste
do Brasil, como menciona Navarro (2012: 1) ao citar Lobo et al. (2006): “em 1794,
oficiais da Câmara e repúblicos da Vila de Olivença requereram a Antônio da Costa
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Camelo, ouvidor interino da Comarca dos Ilhéus, que provesse Manuel do Carmo
de Jesus no cargo de Diretor de Índios, alegando, como maior razão para tal, ser
[ele] criado naquela vila e saber a língua geral de índios para melhor saber ensinar”.
Isto porque não há um acordo entre os pesquisadores sobre as diretrizes de classificação de uma língua geral. Numa perspectiva da história social linguística do Brasil,
Argolo (2016) defende que essa variedade do Tupi se constituiu em um contexto
socio-histórico com language shift.
A estruturação desta variedade do tupinambá, também chamada de língua geral, no
período colonial, deu-se em um contexto sociolinguístico semelhante ao da língua
geral de São Paulo, devido à chegada, em 1534, das frotas do castelhano Francisco
Romero (a mando do português Jorge de Figueiredo Correia, a quem parte da costa
sul da Bahia foi doada), para fundar a Capitania de Ilhéus, e do português Pêro de
Campos Tourinho, para fundar a Capitania de Porto Seguro. (Argolo 2016: 20)

A Língua Geral Paulista (LGP) começou a ser construída no século XVI,
quando, em 1532, Martim Afonso de Souza chega na então capitania de São Vicente,
hoje região do estado de São Paulo, com o objetivo de iniciar a colonização portuguesa na região (Argolo 2016). A LGP predominou no Estado do Brasil, em detrimento do português, até a primeira metade do século XVIII, quando começa a perder seu espaço para a língua portuguesa, devido, principalmente às ações políticas
de Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal, a partir de 1755 com as
políticas de colonização.
Já no século XVII, início do processo colonial na Amazônia, os colonos portugueses que chegaram no Pará, em 1616, encontraram centenas de línguas indígenas, dentre elas o tupinambá, falado na costa Salgado até a boca do rio Tocantins.
“Eles conseguiram estabelecer um nível razoável de comunicação com esses índios,
porque em Pernambuco e Maranhão, de onde vieram, haviam aprendido a falar a
Língua Brasílica”, como corrobora Freire (2003: 51). Isso foi possível porque o tupinambá passou a ser uma língua essencialmente de mestiços “já não mais servia
a uma sociedade e a uma cultura indígena, mas à sociedade e à cultura dos mamelucos, cada vez mais distanciadas daquelas e mais chegadas à cultura portuguesa”
(Rodrigues 1996: 8), exercendo uma função inicial de língua de comunicação entre
os portugueses e os diferentes povos tupis da região. Nesse contexto era necessária
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a urgência da aprendizagem, com caráter de obrigatoriedade para os padres missionários cujo destino era o Brasil, ou seja, o estudo do tupi substituiu o grego na formação recebida no Vaticano – decisão apoiada nas diretrizes do papa Pio V (Freire
2003). Essa política favoreceu a consolidação da Língua geral da Amazônia (LGA),
que faz parte da família linguística tupi-guarani, como já mencionamos, uma língua
originada a partir do tupinambá, mediante circunstâncias históricas bem específicas
dentro do processo de colonização portuguesa na Amazônia, nos séculos XVII e
XVIII. Às margens do rio Amazonas havia mais de 150 povos, cada um falava uma
língua, e, por isso a comunicação era feita com a ajuda de outros índios do litoral
brasileiro, esta denominada de “prática dos intérpretes” pelo espanhol Cristóbal de
Acunã (Freire 2003).
Um missionário preocupado com o contexto multilíngue da Amazônia foi o
padre Antônio Vieira. Em seu sermão da Epifania, o padre alerta a coroa portuguesa: “Se eu não entendo a língua do Gentio, nem o Gentio entende a minha, como o
hei de converter e trazer a Cristo?” (Vieira 2001: 607). Era necessário criar condições básicas para a comunicação, eficaz para a catequização e objetivos da metrópole
portuguesa. No começo do século XVIII, a população da Amazônia era composta
por índios, escravos e livres, integrados ao sistema colonial, eram aproximadamente
75.000, sem contar com os anônimos (Freire 2003:49).
Na avaliação do padre Jacinto de Carvalho, visitador-geral das missões do
extremo-Norte, essa língua geral se tornou de uso tão amplo que os próprios portugueses,
“que vão do reino, aprendem a fallar a língua dos Índios”. Seus filhos, nascidos no Pará
e criados por amas indígenas, acabavam adquirindo a Geral como primeira língua,
pois “com o leite bebem também a língua”, tornando-se lusofalantes somente “depois
de andarem alguns anos na escola e tratarem com os Portugueses que vão de Portugal”. O missionário sugere que para reverter tal situação “se prohiba que os filhos e
filhas dos Portugueses sejão criados por Índios da terra”. (Reis 1961: 495 citado em
Freire 2003: 52)

Nesse período, a LGA conseguiu chegar a todas as vilas e aldeias que foram
catequisadas pelos padres portugueses. A responsabilidade pela reprodução da
língua geral ficou a cargo dos jesuítas, por meio de estudos da sua gramática que
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foi estudada e publicada no período colonial. Ao contrário, a Língua Geral Paulista, no século XIX, já não era mais falada e deixou pouca documentação (Freire
2003: 55).
A consolidação da LGA como língua materna na província do Grão-Pará e
Maranhão foi efetiva a partir da sua expansão por toda região amazônica nos séculos
XVII e XVIII, principalmente na bacia do rio Negro, onde antes não existia uma língua de base tupi. A partir do século XIX, essa língua ganha uma nova denominação,
como explica Couto de Magalhães, que a chamou de Nheengatu:
No Norte ela é conhecida por nheêngatu, ‘a boa língua’, o que supõe existência de
outras línguas, mas esta é a boa, fosse porque era a língua dos civilizados ou melhor dos senhores da terra, ou porque simplesmente lhe reconhecessem uma certa
superioridade sobre os demais dialetos caraíbas, aruacos e outros, ou ainda, porque
ao contrário das outras, constituísse como traço de união entre todas as hordas de
línguas diferentes (Freire 2003: 56).

No decorrer dos séculos, as línguas gerais receberam diferentes nomes – Tupi,
Tupi Antigo, Língua Brasílica, Língua Geral, Nheengatu e outros. No contexto de
multilinguismo no Brasil, o português foi introduzido por meio de contatos sistemáticos com o tupinambá e outras línguas indígenas, deixando marcas no português do
Brasil, principalmente no português falado na Amazônia.
2. POLÍTICA LINGUÍSTICA E POLÍTICA DE COLONIZAÇÃO LINGUÍSTICA
Como objetiva este trabalho, nesta seção importa esclarecermos a noção de
política de língua ou política linguística. Noções que embora não tenham sido nomeadas com esta nomenclatura sempre estiveram presentes nas sociedades, isto é,
são práticas, crenças e gestão da língua que passaram a estar inseridas nos estudos
científicos relacionados com a Sociolinguística, depois da Segunda Guerra mundial,
concepção que mais adiante contribuirá para as reflexões em torno dos exemplos de
colonização linguística no Brasil.
Navarja de Arnoux, em seu texto “Política: lo contexto de la disciplina”
(1999), afirma que as políticas de língua ou Políticas Linguísticas (PL), como campo das ciências da linguagem, são complexas e que linhas de intervenção podem ser
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propostas por necessidades político-sociais. Baldauf Júnior (2004) e Ricento (2000)
estabelecem como marco histórico para o surgimento da disciplina o fim da Segunda Guerra Mundial, com o binário política linguística e planejamento linguístico. Schiffman (1996), ampliou o conceito, definindo a noção de política linguística
como um construto cultural que está intimamente ligado a outros elementos que
o autor chamou de cultura linguística, isto é, um conjunto de medidas, explícitas
ou implícitas, adotadas predominantemente pelo Estado, mas também por outros
agentes sociais, para ordenar as línguas faladas em um determinado território. Nesta mesma perspectiva, Bernard Spolsky (2004) caracteriza a PL como um campo
multidimensional e define a partir de três componentes: as práticas, as crenças e a
gestão da língua, adotando uma perspectiva ideológica. Com efeito esclarece Bonacina- Pugh (2012): (1) language management, which he defines as being “the
formulation and proclamation of an explicit plan or policy, usually but not necessarily written in a formal document, about language use” (Spolsky: 2004: 11); (2)
language beliefs or ideology, which he defines as being “what people think should
be done” (2004: p. 14); and (3) language practices, that is, “what people actually do”
(2004: 14) (Bonacina-Pugh 2012: 1-2). O que Spolsky (2009) chamou de gestão de
língua é denominado pela autora de “política linguística declarada”, aquela que tem
anuência das instituições públicas, uma intervenção explícita nas práticas e usos
linguísticos.
Para falar das línguas no contexto do Brasil colonial, tomamos emprestada
a noção de “política de colonização linguística” de Mariani (2003, 2004). A noção
de política de colonização linguística recobre fatos estudados, porém não nomeados, num processo sem histórico de contato entre povos com línguas e memórias
diferenciadas. Esse contato “produz modificações em sistemas linguísticos que vinham se constituindo em separado, provoca reorganizações no funcionamento
dos sistemas linguísticos além de rupturas em processos semânticos estabilizados”
(Mariani 2003: 74), pensadas a partir da “tensão entre uma heterogeneidade linguística de fato, e uma homogeneidade produzida pelo conquistador, materializada seja na língua da metrópole, seja na língua indígena em função da gramatização”(Mariani 2004: 39).
Com base nessas noções e nos termos expostos, apresentamos alguns exemplos de aspectos que favoreceram o desenvolvimento e o “desaparecimento” das línguas gerais do Brasil, destacando alguns aspectos referentes à língua geral amazônica.
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3. POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E OS MISSIONÁRIOS JESUÍTAS NA
AMAZÔNIA
Os colonos e missionários desenvolveram ações para uma suposta unificação
dos povos, tendo a língua como instrumento político para este intento, que servia
para acentuar o controle da metrópole sobre a exploração da terra e a evangelização
dos povos indígenas da região. Sobre a origem da denominada língua geral amazônica, o pesquisador brasileiro Bessa Freire esclarece que a mesma:
começa a constituir-se historicamente quando os primeiros colonos portugueses, que
chegaram ao Pará em 1616, se defrontaram - entre as centenas de línguas indígenas da
Amazônia - com o tupinambá, falado na costa do Salgado até a boca do rio Tocantins.
Eles conseguiram estabelecer um nível razoável de comunicação com esses índios,
porque em Pernambuco e Maranhão, de onde vieram, haviam aprendido a falar a Língua Brasílica, uma língua também de origem tupi, usada na catequese pelos jesuítas,
em todo o litoral brasileiro, desde o século XVI. (2003: 51)

Podemos inferir que ao se dispor a aprender uma língua autóctone, os portugueses instauraram uma política linguística em favor da comunicação em uma
língua indígena que viria ser chamada de Língua Geral Amazônica (LGA). Os índios
falantes de diferentes línguas eram trazidos para os aldeamentos e lá aprendiam a
LGA. Foi um período de bilinguismo na Amazônia, como corrobora Mariani (2003):
Em 1701, o Rei português escreve para D. João de Lencastro, dizendo que “muitos
índios nas suas próprias aldeas sabem ler, escrever e contar” e, em seguida, estipula
como recomendações para os missionários: “que procurem ensinar aos índios na língua portuguesa; porém é necessário que elles primeiro saibam a dos índios. Para este
fim (...) hajam mestres e praticos nas línguas não só dos índios, mas dos pretos (...)”
(Mariani 2003: 79)

Essa língua demonstrou-se rentável à Coroa Portuguesa, recebendo um franco incentivo à sua expansão desde a chegada dos colonos à região até o final do ano
de 1720. No decorrer desse período, o próprio rei de Portugal fez duras críticas aos
missionários que não eram tão fluentes quanto os jesuítas nessa língua geral, grupo
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que era composto pelos carmelitas, os mercedários e os franciscanos. Essa expansão
foi efetivada na Carta Régia de 30 de novembro de 1689, na qual Portugal concede
o status de língua oficial do estado do Maranhão e Grão-Pará à língua geral amazônica. Esse status determinou, inclusive, que os próprios filhos dos portugueses,
residentes nos centros urbanos da época, falassem essa língua (Freire 2003). Freire
também esclarece que a dinâmica desse processo se dava a partir do contato entre
dois grupos: de um lado estavam aqueles “recém-chegados” na Amazônia, um grupo
que além dos colonos e missionários também contava com índios bilíngues, estes
tradutores falantes de uma língua de base tupi a serviço nas expedições. E do outro
lado, estava o Tubinambá, primeiro povo com quem se defrontaram, o qual também
falava uma língua de origem tupi. Tal contexto acabou por definir as diretrizes das
políticas de língua na região, entre os séculos XVII e XIX.
Nesse período, convém frisar que houve uma grande produção escrita pelos
missionários na província do Brasil onde se falava a língua geral paulista, isto é, foram escritas gramáticas, hinários, livro de cantos e outros textos que auxiliavam na
evangelização dos índios. Esta produção se configurou numa das mais eficientes políticas de gestão do multilinguismo na época, como corrobora Mariani (2003: 77): “A
gramatização efetuada pelos jesuítas representa um passo no processo de tradução,
de adaptação e de conversão dos sentidos pertinentes à cultura indígena aos sentidos
constitutivos da cultura europeia e cristã”. Essas políticas praticadas trouxeram a fé
e influenciaram os comportamentos dos povos dominados, ou seja, foi um trabalho
realizado através da língua, cujos efeitos modificaram os próprios discursos indígenas, como podemos perceber na seguinte afirmação:
Em São Paulo, ao longo do século XVII, destaca-se a atuação dos bandeirantes em
sua busca das minas de ouro e pedras preciosas. Na Amazônia, buscava se expulsar os
invasores holandeses, assegurar o território para Portugal e aprisionar o maior número possível de índios. Nas duas regiões, interesses opostos colocam em confronto os
jesuítas, sempre favoráveis aos índios, os colonos, cujo maior interesse é a escravização indígena, e a metrópole, para quem os índios (cristianizados) representam mais
súditos para a defesa do império. (Mariani 2003: 77)

Nessa pespectiva, a língua geral se coloca como ponto central de disputas políticas dentro da região em todo território da colônia. Interesses internos de domínios
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e unificação de um grande território, bem como questões externas, envolvendo a
metrópole espanhola, que já possuía grande influência na América. Essas questões
irão desencadear medidas mais drásticas da Coroa Portuguesa quanto a anuência
de se falar uma língua geral, iniciando-se então as ações para a promoção da língua
portuguesa enquanto instrumento político de ratificação do poder de Portugal.
4. INTERVENÇÕES POMBALINAS E SEU REFLEXO NAS LÍNGUAS
GERAIS
A Língua Geral da Amazônia conseguiu atingir a sua extensão máxima, sendo
falada desde o Maranhão até a fronteira com o Peru até meados do século XVIII.
No entanto, foi durante o governo liderado por Sebastião José de Carvalho e Melo,
Marquês de Pombal, a partir da segunda metade do século XVIII, quando na ocasião
ocupava o cargo de Secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino Português, o declínio da LGA foi acentuado, devido às perseguições oficias em favor da
língua portuguesa.
Importa lembrar que tais medidas pombalinas estavam ancoradas nos ideais
iluministas, que no caso português representavam um despotismo esclarecido, reverberando diversas reformas administrativas, sociais e econômicas na época. No
caso das ações sobre as línguas faladas na colônia, essas reformas passaram a reclamar uma centralidade da língua portuguesa nas províncias do Maranhão e Grão
Pará e do Brasil, imposição que pode ser considerada um fator histórico-social que
favoreceu o desaparecimento da língua geral amazônica.
As disputas da metrópole com outros países europeus, como a Espanha e a
Holanda, contribuíram para as ações de Pombal, pois a partir do século XVII, a concepção de língua-nação se estreitou na Europa. Os tratados de Utrecht (1715), Madri
(1750) e Santo Ildefonso (1777) reconheciam que cada país tinha direito sobre o território que tivesse efetivamente ocupado. As áreas de maior disputa eram o Rio Branco
e o Alto Solimões, habitadas quase exclusivamente por índios e que não continham,
como declarou o governador espanhol numa viagem de demarcação, “portugués alguno, ni vestígios del menor establecimiento de esa nación”, o que era verdade, afirma
Freire (2003).
O argumento linguístico usado pelo governador espanhol foi um critério básico usado para fazer as demarcações do território. Com efeito, “quando no Tratado
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de Madri se procura delimitar as fronteiras da América Portuguesa, o critério decisivo vai ser este: a América Portuguesa vai até onde se falar o português” (Hoornaert
1992: 170 apud Freire 2003: 106).
Reiteramos que sob o comando de Marquês de Pombal, as políticas linguísticas têm uma reviravolta: a expansão e o uso da LGA, que no século anterior era
incentivados com a anuência do rei, passaram a ser vistos como um problema para a
expansão e consolidação do reino português na província do Grão-Pará e Maranhão.
Marquês de Pombal trazia, em seu governo, os valores do século das luzes e a tentativa de restruturação de uma sociedade europeia decadente, a partir do antigo regime.
A “modernização” passava pelo crivo do Estado, o qual, alimentado pelo espírito
nacionalista, passa a objetivar a centralização em todas as esferas. Tal conduta não
está apenas atrelada ao intento de exploração, próprio da colônia, mas também a um
relativo “cuidado”, um zelo para com a terra que, mais tarde, serviria como refúgio.
[Z]elo para com a América, pois o desejo de se resguardar o Brasil fez com que este
se tornasse a menina-dos-olhos do governo. Isto, não só pelo fato de ser ele o maior
fornecedor de riquezas ao Império português, mas também pela mística que representava como país “refúgio” (Carvalho 2003: 31)

Uma das primeiras políticas linguísticas declaradas de Pombal foi assinar um
decreto datado de 6 de junho de 1755, retirando o poder temporariamente dos missionários, que passaram a catequizar e convencer os índios das cabeceiras e igarapés
a virem se instalar nas aldeias do médio e baixo Rio Negro. As atividades realizadas
pelos missionários até esta data passaram a ser coordenadas por colonos, civis ou
militares, que também foram chamados de “diretores dos índios” (Navarro 2012).
Dois anos depois, no dia 3 maio de 1757, o ministro de D. José I fez publicar o
Diretório dos índios (Diretório que se deve observar nas povoações dos índios do Pará
e Maranhão): “esta decisão veio acompanhada de três medidas drásticas, capazes de
torná-la efetiva a médio prazo: a revogação do Regimento das Missões, a expulsão
dos jesuítas e a abolição legal da escravidão indígena” (Freire 2003: 107).
Quando a notícia chegou na província, o então governador Xavier de Mendonça, irmão do Marquês de Pombal, mandou chamar uma intérprete de LGA para
ajudar no anúncio das “boas novas” que chegaram da metrópole, como podemos
observar na citação: “Convocados os índios ao som das trombetas, fez-lhes um ofi145
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cial da escolta de Mendonça, perito na linguagem tupi, uma prática, insinuando-lhes que, para o futuro, viveriam em outros costumes, outra disciplina e outra lei”
(Azevedo 1930: 319 apud Freire 2003: 108). As ações da política pombalina, assim
como demais condutas para a construção de uma sociedade em terras “brasileiras”
no período, ocorreram por meios paradigmáticos. A inclusão do índio, após tentativas aculturais, por exemplo, não o livrou do trabalho forçado, uma mão-de-obra
que gerava menos lucro que o sujeito escravizado africano, mas ainda assim era fundamental para o êxito da colonização portuguesa. No caso da língua, as medidas
do ensino colonial não pouparam as especificidades da comunicação dos nativos, o
que representava um patrimônio vivo, a cultura falada, a qual lhes dava o sentido da
tribo, do coletivo... de uma civilização.
Embora as políticas linguísticas declaradas favorecessem a língua portuguesa
em detrimento da língua geral, os falantes continuaram a usá-la principalmente nas
comunidades mais afastadas dos centros urbanos. Foi somente quase um século depois da administração de Xavier de Mendonça e poucos anos depois da unificação dos
dois Estados (do Brasil e do Grão Pará e Maranhão), com a Cabanagem, que o número
de falantes de língua geral diminuiu de forma drástica. A Cabanagem foi o maior e
mais importante movimento popular do Brasil, isto é, “era uma explosão de sentimentos das massas pobres, exploradas durante séculos, porém não canalizados para a consecução de transformações econômicas e sociais que pudessem melhorar a vida dos
mais desfavorecidos” (Navarro 2012: 3). Especialmente no período de 1832-1842, os
cabanos e índios oriundos de diferentes horizontes linguísticos, que “usavam a Língua
Geral como instrumento de interação, mas nesse caso a comunicação era basicamente
oral, porque eles eram, em sua maioria, iletrados” (Freire 2003: 73).
Importa ressaltar que o movimento deixou mais de trinta mil mortos falantes
da LGA, reduzindo de forma drástica o número de nativos conhecedores da língua.
Já no século XIX, a partir de 1870, os milhares de nordestinos falantes de português
que chegaram na Amazônia fugindo da seca e atraídos pela exploração da borracha
na região, fizeram da LGA uma língua minoritária. Esta, a partir do século XIX,
passou a ser chamada de Nheengatu, termo usado por Couto de Magalhães que a
considerava como o francês ou inglês da região amazônica, por ser entendida “em
todas as nações, ainda mesmo nas que não falam o tupi” como lembra Freire (2003:
56) ao citar Magalhães (1875: 16). A riqueza da língua boa extrapolava aspectos fonológicos, lexicais ou sintáticos, conquistando os estudiosos interessados na cultura
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indígena daquele contexto, como por exemplo, através das narrativas conhecidas
por meio da tradição oral materializadas em diferentes versões numa só língua o Nheengatu. A estética dessas manifestações culturais eram expressas a partir de
lendas, mitos e histórias de diferentes povos, um complexo patrimônio imaterial
explícito numa amálgama de culturas.
Contudo, na esteira da tentativa de portugalização na colônia, a criação das
Aulas Régias, assim como a demanda de professores falantes de português e a falta
de estrutura no âmbito de ensino acalentaram o processo de desaparecimento das
línguas gerais. No entanto, no Estado do Grão-Pará e Maranhão, com uma enorme
extensão territorial, tais ações enfrentaram dificuldades de implantação, isto porque
os falantes da LGA que viviam nas enseadas e cabeceiras, estavam protegidos pelos
labirintos da floresta e rios da Amazônia, resistindo ao longo do tempo, enquanto
eram perdidos falantes em São Luís e Belém.
Essa discussão está intrinsecamente ligada ao viés patrimonialístico, já que a
língua pode ser entendida como uma herança ancestral, sempre metamorfoseada
pelas intimações do presente. É na multiplicidade dos eventos comunicativos que os
povos se reconhecem, convivem e (re)constroem sua cultura. É nesse sentido que as
línguas, ante às imposições colonialistas, podem ser entendidas como verdadeiros
bens culturais – um patrimônio. Sua raridade, especificidade e identidade, conferida
pela língua a grupos marginais, escassos e/ou tangentes, fazem dela fator de representatividade, a partir do pertencimento e do reconhecimento.
O processo de colonização linguística, resultante das políticas pombalinas e
das demais diretrizes que constituíram o Brasil “monolíngue” num território multilíngue, de uma forma ou de outra, tratou por “silenciar” a diversidade linguística e
cultural do país. Podemos dizer, talvez, que tanto o nativo, quanto as línguas aqui faladas, sofreram a catequese – aculturados a partir de um novo modelo de sociedade,
imposta – seja pelo escambo ou pela força. Ao falar de apagamento das “particularidades e identidades culturais”, Pereira (2017: 14) aponta para uma marginalização de
povos falantes de línguas minorizadas. Este autor, ainda ressalta que “a esses grupos,
são negados direitos de uso e desenvolvimento de suas línguas maternas e de atenção
do Estado na criação de mecanismos para garantia ao uso das línguas em serviços
públicos de educação e saúde, por exemplo.”.
Se considerarmos que as especificidades da língua também garantem o acesso
ao cabedal patrimonial de um grupo, como as lendas, os contos, os mitos, os símbo147
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los de toda uma cultura4 , podemos questionar a gravidade da política linguística no
período pombalino para os esfacelamento das sociedades indígenas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste texto, procuramos evidenciar o aparecimento e o declínio das línguas
gerais no Brasil colonial, ainda que de forma incipiente, ancorando nossa discussão
nos aportes teóricos oriundos dos estudos em políticas linguísticas, nomeadamente
noções como política de colonização linguística, gestão da língua e a história social
do falar. Cabe ressaltar que o presente capítulo não tem a pretensão de esgotar a discussão em relação ao tema, mas sim de sintetizar o tema aqui trabalhado.
Importa ainda uma nota sobre a realidade atual das línguas indígenas no Brasil. No caso específico do nheengatu, essa língua ainda hoje é falada na bacia do
Rio Negro, na cidade mais indígena do Brasil, mostrando resistência no decorrer
da história do país, desde as ações pombalinas no período colonial. Um exemplo
exitoso dessa resistência foi o processo que culminou na oficialização do nheengatu
juntamente com o tukano e com o baniwa, na cidade de São Gabriel da Cachoeira
no estado do Amazonas em 2002.
Embora a língua geral desperte o interesse de investigadores, professores e
ativistas e a Constituição Federal de 1988 garanta o ensino e preservação das línguas
e culturas indígenas no Brasil, é preciso promover e lutar pelos direitos dos povos e
das línguas indígenas, sobretudo no atual contexto econômico e político do Brasil,
com a classe dominante negligenciando os direitos dos povos originários.
Cabe também mencionar a Lei 11.645/08, a qual regulariza a obrigatoriedade
do ensino da História e da Cultura Indígena e Afro-brasileira no país. Contudo, fica
o questionamento, e nele a promessa de novas escritas, na continuidade do presente
texto: que reais mudanças, para a diversidade linguística e sua preservação, a legislação brasileira garante e implementa?
Sublinhamos ainda que a Organização das Nações Unidas declarou o ano de
2019 como o Ano Internacional das línguas indígenas, e nesse mesmo ano, em deÉ relevante frisar a necessidade de abordar o tema Línguas Gerais, a partir da noção patrimonial –
demanda para outro trabalho – já que as dimenções linguísticas também tocam a questão cultura e
identitária, a partir do pertencimento ante o trajeto de cada povo com especificidade linguística, seja
do passado ou do presente.
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zembro, a Unesco declarou a Década Internacional das Línguas Indígenas (20222032). Soma-se a esta ação uma proposta de inclusão das línguas indígenas da Amazônia brasileira como parte do patrimônio tangível e intangível da humanidade
(Pica, Chomsky & Chomsky, 2019). Essas ações de revitalização, proteção e salvaguarda, promovem não apenas o conhecimento das línguas e culturas indígenas,
mas também nos mostram a importância desses artefatos culturais, que possibilitam
aos falantes aprender e partilhar saberes e vivências em diferentes dimensões da vida
social.
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Resumo. A falta de tecnologias e acessibilidade para apoiar os estudantes com deficiência visual nas ciências exatas, como no ensino de matemática em todos os níveis
da educação básica e superior, ainda é uma barreira a ser superada. Neste trabalho,traçamos um percurso apresentando as linguagens que tornam a matemática acessível
para estudantes com deficiência visual e um relato de estudantes com deficiência e
professores de braile de uma escola pública brasileira. Para tanto, centramos a discussão nas linguagens existentes para a fala da matemática sintetizada, apresentando algumas tecnologias auditivas e os problemas existentes, num contexto específico. Concluímos que a falta de investimento em pesquisas e tecnologias para o processamento
da linguagem natural de conteúdos matemáticos, incluindo recursos para a leitura de
símbolos, interpretação de gráficos e imagens ainda é uma problemática que merece
mais atenção, uma vez que esses recursos podem ser grandes aliados na acessibilidade,
tornando esses estudantes mais autônomos e independentes.
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Abstract. The lack of technologies and accessibility to visually impaired students
in the exact sciences, as in mathematics teaching at primary, secondary, and
higher education levels is still a barrier to be overcome. In this paper, we traced a
path presenting the languages that make mathematics accessible to students with
visual impairments and an outline based on the report of students with disabilities and Braille teachers from a Brazilian public school. Therefore, we focus on
the existing languages for synthesized mathematics, presenting some auditory
technologies and the existing problems in a specific context. We conclude that
the investment in research and technologies for processing the natural language
of mathematical content, including resources for reading symbols, interpreting
graphics and images, are still problems that deserve more attention since these
resources can be great allies in accessibility, making these students more autonomous and independent.
Keywords: languages, mathematics, visual impairment.

A deficiência não precisa ser obstáculo para o sucesso [...]
temos a obrigação moral de remover as barreiras à participação
e de investir recursos financeiros e conhecimento suficientes
para liberar o vasto potencial das pessoas com deficiência.
Stephen Hawking (2011: 3)

No mundo, estima-se que 1,2 bilhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual, 43 milhões são pessoas cegas, 295 milhões têm deficiência visual severa
ou moderada e 257 milhões têm perda de visão leve em 2020 (Bourne et al., 2020).
Segundo o Relatório sobre as condições de saúde ocular de 2019, 1.577.016 pessoas
possuem algum grau de cegueira no Brasil, desse grupo 26 mil são crianças (Ottaiano, De Ávila, Umbelino & Taleb, 2019).
Na tentativa de garantir o acesso à educação escolar a todas as pessoas com
deficiência muitos países têm criado legislações específicas, como o Brasil, com a Lei
13.146/2015, que entrou em vigor em 2016 e Portugal com o Decreto-Lei n.º 3/2008.
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Essas legislações visam assegurar a formação integral desses indivíduos nas diferentes áreas do conhecimento, para atuação ativa nas diversas dimensões da sociedade.
Contudo, na prática, o acesso à educação de qualidade, informação e desenvolvimento
científico e tecnológico desses estudantes ainda é restrito (Torres et al., 2007).
A matemática é uma disciplina essencial em muitas áreas do conhecimento,
como Ciência, Tecnologia e Engenharia. Essa disciplina também é necessária em
muitas tarefas do cotidiano, como cálculos, negócios, entre outras. Entretanto, ela
é considerada de maior dificuldade de aprendizagem pelos estudantes de modo geral. Já para a maioria dos estudantes com deficiência visual, por ser uma disciplina
cuja natureza dos conteúdos é altamente visual, incluindo estruturas bidimensionais, gráficos, tabelas e imagens, a aprendizagem pode ter ainda mais obstáculos. De
acordo com Alajarmeh (2012), muitos desses estudantes, devido a falta de recursos
adaptados, não atingem um nível adequado de proficiência em matemática, e, por
isso, após concluir o ensino básico acabam por ser levados a trilhar caminhos que os
distanciam dos seus reais interesses.
A falta de tecnologias e acessibilidade para apoiar os estudantes com deficiência visual nas ciências exatas, como no ensino de matemática em todos os níveis da
educação básica e superior, ainda é uma barreira a ser superada. Sem instrumentos
que possibilitem uma formação integral no decurso dos anos de escolaridade, muitos estudantes veem suas oportunidades e opções de trabalhos futuros limitadas (Archambault et al., 2007). O número de estudantes com deficiência visual que estuda
cursos relacionados com CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) é o
menor entre os estudantes com deficiência, devendo-se a isso as dificuldades encontradas para finalizar tais cursos (Petz e Miesemberger, 2015).
Pesquisadores ocupados desse tema, nos últimos anos, têm desenvolvido vários projetos para melhorar a acessibilidade de conteúdos matemáticos. No entanto,
a atenção dada a essa área ainda é insuficiente, como demonstram alguns estudos
recentes. Um desses estudos é o desenvolvido por Souza e Freitas (2018), no qual
os pesquisadores realizaram uma revisão sistemática da literatura procurando por
tecnologias que apoiam os estudantes com deficiência visual na matemática. Esse estudo aponta para a necessidade de criação e desenvolvimento de recursos em pontos
específicos, tais como: i) tecnologias que possibilitem ao estudante com deficiência
visual desenhar gráficos ou formas geométricas; ii) tecnologias multimodais para o
desenvolvimento das habilidades espaciais na geometria; iii) tecnologias assistivas
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que possam explorar a geometria 3D e a realidade virtual e iv) a falta da prosódia3
adequada na fala sintetizada.
O presente trabalho traça um breve percurso que envolve as linguagens para
o ensino da matemática para estudantes com deficiência visual, aliando uma discussão a partir do relato de estudantes com deficiência visual e professores de braile, de
escolas públicas brasileiras. O trabalho divide-se nas seguinte seções: apresentamos
o sistema matemático braile na primeira; na seção seguinte, discorremos sobre a
matemática falada para estudantes com deficiência visual; já na seção 3 , mostramos
as linguagens existentes para a fala sintetizada da matemática; na discussão da seção 4, centramos na apresentação de algumas tecnologias auditivas, nos problemas
existentes e nos relatos de estudantes com deficiência visual e professores de braile.
Por fim, fazemos considerações finais, apontando para alguns desdobramentos do
presente estudo.
1. O SISTEMA MATEMÁTICO BRAILE
O sistema braile foi criado por Louis Braille em 1837. Esse sistema é usado por
cegos e pessoas com baixa visão para leitura e escrita, e consiste em 63 símbolos obtidos pela combinação de 6 pontos agrupados em uma célula, chamada célula braile.
Os pontos da coluna esquerda são numerados 1-2-3 e os pontos coluna direita são
4-5-6. A combinação de pontos em alto relevo representa caracteres alfanuméricos e
a combinação das células permite acessar o conhecimento de diferentes áreas.

Figura 1
Célula Braile.

3
A Prosódia é um ramo da linguística que investiga as propriedades fônicas da cadeia da fala “que
contribuem para a interpretação do significado e determinam o ritmo da frase”, a saber, o tom, o acento
e a duração (Mira Mateus et al., 2003: 1037).
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Nesse sistema, em 1837, foram apresentados somente os símbolos fundamentais da matemática, como números e convenções para aritmética e geometria. Entretanto, devido as diferenças locais e regionais, a simbologia fundamental da matemática não foi adotada por todos os países, muitos criaram sua própria notação em
braile para a matemática.
Um dos primeiros códigos matemáticos em braile foi o código Taylor, originado na Inglaterra (Loomis 1941). Ele era muito simples e não possuía todos os
símbolos matemáticos e estruturas utilizadas no ensino médio e superior. Abraham
Nemeth criou um código mais eficiente, chamado código Nemeth (Nemeth 1972),
que foi aceito como padrão para representação da matemática em braile nos EUA
em 1965. O código Nemeth também foi adotado por outros países da América do
Norte, alguns países do Sudeste Asiático, e outros, como Nova Zelândia, Índia e
Israel.
O ICEB (International Council on English in Braille) foi um conselho criado
com objetivo de unificar o uso do braile nos países de língua inglesa, em
 contextos
literários, matemáticos e computacionais. Após 13 anos de análise, debate e pesquisa, em 2004 o ICEB definiu um padrão de código, o braile em Inglês Unificado (UEB
– Unified English Braille). O primeiro país a adotar o UEB foi a África do Sul em
2004, seguido pela Nigéria, Austrália e Nova Zelândia em 2005; o Canadá adotou em
2010; em 2011 foi o Reino Unido e em 2012 os EUA. Dadas as controvérsias entre o
código Nemeth usado amplamente pelos EUA e a adoção da UEB por uma versão
atualizada do código Taylor com algumas características do Nemeth, ambos os códigos braile foram adotados como padrões para a matemática nos países de língua
inglesa (Perkins et al., 2013).
Em Buenos Aires, em 1973, foi realizada uma Conferência Ibero-americana
para tentar unificar o sistema braile nos países de língua espanhola e língua portuguesa. No entanto, a acentuada divergência entre os códigos de países como Espanha, Argentina e Brasil, inviabilizou a unificação. Somente 14 anos mais tarde, nos
países de língua espanhola, nomeadamente, um acordo de unificação do sistema foi
estabelecido e conseguiram unificar a simbologia braile matemática nesses países.
Nesse percurso cronológico, portanto, os países de língua inglesa seguidos
pelos países de língua espanhola avançaram na utilização desse sistema, o que possibilitou o direcionamento a outras questões que envolviam as especificidades de
cada contexto linguístico. Atentos aos benefícios de se ter um sistema unificado, os
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países de língua portuguesa passaram a discutir a unificação dos códigos do sistema
braile para uso científico, e, consequentemente, atender as demandas emergentes das
pessoas com deficiência visual de seus países. Contudo, foi somente em 2006, que
os países de língua portuguesa unificaram o sistema, criando o Código Matemática
Unificado para Língua Portuguesa – CMU (Brasil 2006), elaborado pela Comissão
Brasileira do Braile e a Comissão de Braile de Portugal.
2. A MATEMÁTICA FALADA
A linguagem natural é ambígua, pois na comunicação verbal fazemos usos
de uma quantidade mínima de informações preexistentes para que o receptor possa
entender a mensagem (Maculan 2020). Na matemática falada acontece um processo
parecido, pois ao enunciar uma determinada expressão, por exemplo, o enunciador
tende a utilizar um filtro verbalizando o mínimo possível. Diante de uma expressão
matemática, podemos olhar para ela e falar em voz alta sem muitas dificuldades.
Entretanto, para um ouvinte que não tem o acesso a forma visual dessa expressão,
o filtro utilizado pelo enunciador pode conter sequências com possíveis ambiguidades, dificultando o entendimento. A Tabela 1 apresenta três expressões diferentes
que podem ser faladas da mesma maneira: “x elevado ao quadrado mais 3 sobre 2”.

Expressão 1

Expressão 2

Expressão 3

Tabela 1
Expressões matemáticas

Como podemos observar na tabela acima, pessoas videntes possivelmente
entenderão a expressão matemática falada, ainda que ambígua, sem dificuldades,
pois o acesso a forma visual facilita o entendimento. Na verbalização da matemática tendemos não incluir parênteses ou indicadores lexicais como “início de fração”,
“fim da raiz quadrada”, porque omitir isso faz parte do filtro utilizado na emissão da
mensagem, economizando tempo e esforço. Contudo, para estudantes com deficiência visual a matemática necessita ser falada de forma mais rigorosa, pois como já
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observamos a fala com ambiguidade dificulta a compreensão. Leituras imprecisas de
símbolos matemáticos, por exemplo, podem levar os estudantes a erros nos cálculos,
e, consequentemente, ao atraso na sua aprendizagem.
Um estudo realizado por Isaacson et al. (2010), analisou 1527 expressões matemáticas de livros didáticos faladas por professores de matemática. Das expressões
selecionadas, 74,90% tinham potencial para serem faladas de forma ambígua. Surpreendentemente, 84% das expressões com potencial de ambiguidade foram faladas
de forma ambígua pelos professores. Um fato curioso foi que a maioria dos professores
não tinha consciência de que ao falar a matemática, o seu discurso possuía ambiguidade.
Nos últimos anos, vários pesquisadores criaram diretrizes e especificações
para a matemática falada, visando reduzir a ambiguidade. Chang et al. (1983) compilou em um handbook formas consistentes e bem definidas para oralidade da matemática, fornecendo também uma base para síntese e reconhecimento da voz.
x equals minus b plus or minus the square root of the difference
b squared minus 4 a c, that whole quantity divided by 2 a
x equals the fraction, the numerator is minus b plus or minus
square root of the difference b squared minus 4 a c, the denominator is 2 a
Tabela 2
Equação matemática falada (Chang et al, 1983).

As pistas lexicais na matemática são as marcas linguísticas materializadas no
discurso, que põem em evidência aspectos visuais presentes nas expressões e fórmulas, por exemplo. Podemos citar: início da fração, fim da fração, elevado, início
da raiz, fim da raiz, para indicar a hierarquias internas das expressões. Embora essa
abordagem consiga remover a ambiguidade da matemática falada, quando as expressões são complexas, o esforço cognitivo necessário, para compreender a mensagem é grande, tornando-a confusa em sequências longas (Bates e Fitzpatrick, 2010).
Um grupo de pesquisadores do Reino Unido sugeriu um conjunto de diretrizes com notações mais concisas para a matemática falada (ECS Partners, 2015).
O guia foi desenvolvido para apoiar a leitura em voz alta de materiais para estudantes que tentam alcançar as qualificações de nível 2 da matemática, mas pode ser
um guia para programadores e tipógrafos interessados em criar materiais acessíveis
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ou tecnologia assistiva (TA). Entende-se TA como “uma área do conhecimento, de
característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade
reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social” (BRASIL 2008: 9).
The solutions of ax2 + bx + c = 0,
where a ≠ 0, are given by a

x = start fraction, negative b,

x = negative b, plus or minus
plus or minus. Square root of
squere root of b squared, minus 4
b squared, minus 4 a c end
a c, over, 2 a

root, over, 2 a end fraction

Tabela 3
Matemática falada na forma mais concisa (ECS Partners, 2015).

O matemático Abraham Nemeth, o mesmo que criou código Nemeth desenvolveu o MathSpeak (Nemeth 2005), que possui um núcleo com um conjunto de
regras bem definidas (MathSpeak core) para a fala da matemática. Outros pesquisadores como Raman (1994) e Hall (1980) também tentaram definir diretrizes para
a matemática falada, enquanto Fateman (1998) e Fitzpatrick (2006) deram algumas
sugestões sobre esse tema.
O Educational Testing Service (ETS)4 , formado por um grupo de pesquisadores e educadores, desenvolveu o ClearSpeak (Frankel et al. 2016), para o discurso
sintetizado de expressões matemáticas. O ClearSpeak foi desenvolvido com o objetivo de simplificar as expressões matemáticas faladas pelos sintetizadores e aproximar
a fala sintética da linguagem usada em sala de aula, de acordo com a preferência do
usuário, de uma forma não ambígua. Para minimizar o efeito da carga cognitiva da
fala da matemática com muito detalhe, o ClearSpeak substitui algumas pistas lexicais
pelo uso de pausas (Frankel et al. 2017).
O ClearSpeak define também 3 mecanismos que devem ser considerados para
a matemática falada: regras, preferências e fala exata. As regras são definidas a partir
de uma análise com base no tipo de elemento (frações, expoentes, expressões entre
4

https://www.ets.org/
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parênteses, radicais, etc.), nível de complexidade e outras características relevantes
presentes na expressão. Nas preferências as pessoas podem definir como preferem
que expressões sejam faladas, por exemplo, “2/3” pela regra será falado “2 sobre 3”,
mas se a preferência for a forma “ordinal” será falado como “dois terços”. A fala exata
é para os casos em que as regras e preferências desenvolvidas são incompletas, não
aplicáveis a uma expressão específica. Nesse caso foram incluídas pausas adicionais
e mudanças de velocidade.
Expressão

Preferência

Fala

Auto

The square root of, open
paren, x sub 2 minus x sub
1, close paren, squared plus
open paren, y sub 2 minus y
sub 1, close paren, squared.

PosNegSqRoot

The positive square root of,
open paren, x sub 2 minus x
sub 1, close paren, squared
plus open paren, y xub 2
minus y sub 1, close paren,
squared.

Root End

The square root of, open
paren, x sub 2 minus x sub
1, close paren, squared plus
open paren, y xub 2 minus y
sub 1, close paren, squared,
end root.

PosNegSqRootEnd

The positive square root of,
open paren, x sub 2 minus x
sub 1, close paren, squared
plus open paren, y sub 2
minus y sub 1, close paren,
squared, end root.

Tabela 4
Expressões matemáticas, adaptado pelos autores de Frankel et al. (2017).
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Apesar das tentativas de padronizar a matemática falada, ainda não há normas explícitas e universalmente aceitas. Dada a versatilidade da semântica para falar
a matemática, algumas abordagens como pistas lexicais, prosódicas, dentre outras,
têm sido propostas e utilizadas para desambiguar e reduzir a carga cognitiva durante
a compreensão dos conteúdos.
3. LINGUAGENS PARA A FALA SINTETIZADA
Por muitos anos os conteúdos matemáticos dos meios digitais não possuíam
acessibilidade. Tais conteúdos, como equações, formas geométricas, dentre outros,
eram disponibilizados em formatos de imagens que não são lidos e interpretados
pelos leitores de tela. Dada a necessidade de universalizar a informação, fez-se necessária a adaptação e o desenvolvimento de linguagens que tornassem a matemática
acessível nos meios digitais. A seguir descreveremos as principais linguagens para
a fala sintetizada. O LaTeX5 é um sistema de preparação de documentos para composição tipográfica de alta qualidade, muito usado para produção de documentos
técnicos ou científicos. Nos últimos anos, tornou-se uma opção para produção de
conteúdos matemáticos acessíveis, favorecendo o desenvolvimento de tecnologias
baseadas nessa linguagem, uma vez que os leitores de tela conseguem ler e interpretar os símbolos matemáticos escritos em LaTeX.
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{align*}
f(x) &= x^2\\
g(x) &= \frac{1}{x}\\
F(x) &= \int^a_b \frac{1}{3}x^3
\end{align*}
\end{document}
Tabela 5
Código LaTeX e saída6.

5
6

https://www.latex-project.org
https://www.latex-tutorial.com/tutorials/amsmath/
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A W3C7 (World Wide Web Consortium) criou uma série de linguagens computacionais baseadas no XML8 (Extensible Markup Language), como MathML,
OpenMath, SVG, VoiceXML, entre outras, para facilitar o compartilhamento de informações, integrar conteúdos acessíveis em páginas WEB e facilitar a síntese de voz
de conteúdos matemáticos pelos leitores de tela.
O MathML9 (Mathematical Markup Language) é uma linguagem XML para
descrever notação matemática e capturar a sua estrutura e conteúdo que se popularizou muito nos últimos anos. Essa linguagem vem sendo utilizada para desenvolvimento de tecnologias e produção de conteúdos acessíveis nas CTEM, pois facilita a
transmissão e edição de conteúdos matemáticos.
Há várias ferramentas disponíveis capazes de gerar o código MathML10, no
qual é possível escrever equações matemáticas acessíveis sem mesmo saber a linguagem. A tabela seguinte apresenta um exemplo de notação matemática do MathML.
<math xmlns=”http://www.w3.org/1998/Math/MathML”>
<msup>
<mfenced>
<mrow>
<mi>a</mi>

(a + b)2

<mo>+</mo>
<mi>b</mi>
</mrow>
</mfenced>
<mn>2</mn>
</msup>
</math>
Tabela 6
Expressão matemática apresentada pelo MathML.

7
8
9
10

https://www.w3.org/
https://www.w3.org/XML/
https://www.w3.org/TR/MathML3/
https://www.w3.org/wiki/Math_Tools#Equation_editors
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O SVG11 (Scalable Vector Graphics) é uma linguagem cuja base é o XML recomendado pela W3C, e que suporta três tipos de objetos gráficos: formas gráficas (linhas, retas e
curvas), imagens e texto, podendo ser trabalhados pelo desenvolvedor de forma interativa e
dinâmica. O SVG vem sendo utilizado na matemática para acessibilidade de gráficos e imagens, pois o seu formato pode ser manipulado por aplicações, possibilitando tais conteúdos
serem impressos em formato braile ou convertidos para descrição textual para serem lidos
por dispositivos de síntese de voz, como os leitores de tela.
O VoiceXML12 (VXML) é outra linguagem oriunda do XML que surgiu da necessidade
de padronização de designs de diálogo para simplificar o processo de desenvolvimento de
aplicativos de reconhecimento de fala. O VXML foi projetado para criar caixas de diálogo de
áudio que possuem discurso sintetizado, áudio digitalizado e outros. Seu principal objetivo é
trazer as vantagens do desenvolvimento baseado na Web e da entrega de conteúdo para aplicativos de resposta de voz interativos. O VXML também pode ser utilizado para entrega auditiva
de conteúdos matemáticos produzidos com outras linguagens como MathML e OpenMath.

A SSML13 (Speech Synthesis Markup Language) também é uma linguagem
derivada da XML, projetada para fornecer uma linguagem de marcação rica para
auxiliar na geração de fala sintética na Web e em outros aplicativos que permitem
controlar aspectos da fala, como pronúncia, volume, tom, taxa etc., em diferentes
plataformas capazes de fazer a síntese da voz.

4. AS TECNOLOGIAS AUDITIVAS E OS PROBLEMAS NA FALA SINTETIZADA DA MATEMÁTICA
A criação de diversas linguagens para acessibilidade de conteúdos matemáticos, possibilitou um aumento significativo no desenvolvimento de tecnologias auditivas. Souza e Freitas (2018) mapearam várias tecnologias em uma revisão sistemática da literatura e constataram que a maioria das tecnologias existentes ainda é em
língua inglesa.
Entre as tecnologias que trazem uma abordagem para a matemática falada,
podemos destacar o AudioMath (Ferreira e Freitas 2004), desenvolvido para fala
11
12
13

https://www.w3.org/TR/SVG2/
https://www.w3.org/TR/voicexml20/
https://www.w3.org/TR/speech-synthesis/
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sintetizada de equações no português europeu e que permite navegar pelas partes da
expressão matemática, o MathSpeak (Nazemi et al. 2012), sistema de leitura que fala
expressões matemáticas, com estruturas como frações, raízes quadradas, subscritos,
sobrescritos, integrais, limites e matrizes, a ferramenta desenvolvida por Huang et
al. (2015) uma ferramenta Daisy que possibilita a leitura de equações e gráficos (cf.
Souza e Freitas 2018).
Embora o aumento das tecnologias auditivas tenha possibilitado uma inclusão
das pessoas com deficiência visual de forma significativa nas aulas de matemática,
essas tecnologias ainda apresentam diversas limitações para o efetivo aprendizado
dessa disciplina por esses estudantes. Nesse sentido, Brzostek-Pawlowska e Mikulowski (2014) advertem que a fala de equações matemáticas pelos leitores de tela ainda
é semanticamente difícil e que a diferença entre os sistemas nacionais de notação
matemática prejudica a versatilidade das tecnologias existentes.
A análise de 11 expressões matemáticas escritas em MathML, faladas por sintetizadores de voz mostrou que ainda existem diversos problemas na fala das equações em língua portuguesa, como o não reconhecimento de parênteses, operadores
como potenciação fatorial e logaritmo.
Na tabela a seguir, apresentamos problemas encontrados na fala de equações
matemáticas em alguns sintetizadores de voz.
Estrutura

NVDA e
Firefox

VoiceOver e
Firefox

Voice-Over e
Safari

Parênteses

X

Potenciação

X

X

X

X

X

X

Português

Português

Fatorial (!)

X

Logaritmo
Idioma

Inglês

Math-type

Audio-Math
X

Inglês

Português

Tabela 7
Problemas na fala sintetizada de equações matemáticas (Souza e Freitas, 2019)

Conforme podemos observar na tabela acima, o NVDA (NonVisual Desktop Access), leitor open source para Sistema Operacional Windows, muito utilizado
pelas pessoas com deficiência visual, ainda não fala de forma adequada as equações matemáticas em língua portuguesa. O VoiceOver, leitor de tela nativo da Apple,
163

Adriana Souza e Samuel Figueira-Cardoso

apresenta alguns problemas, como o não reconhecimento de parênteses no navegador Firefox e da potenciação nos navegadores Safari e Firefox e também de operadores matemáticos como o fatorial e o logaritmo.
As falas das equações matemáticas foi analisada também em duas ferramentas
independentes. No MathType, não foi identificado nenhum problema com a fala das
expressões matemáticas, porém, a ferramenta funciona apenas na língua inglesa. E
no AudioMath, o qual fala expressões matemáticas no português europeu, porém
nessa ferramenta foram encontrados problemas relativos aos parênteses e ao símbolo mais ou menos (±).
Nos últimos anos muitas pesquisas vêm concentrando esforços na melhoria da
prosódia dos sintetizadores de voz (Sun et al. 2020; Shechtman e Sorin 2019) — a leitura de textos melhorou consideravelmente, a ponto de quase não parecer mais uma fala
robotizada. Todavia, a matemática possui um modo de leitura diferente da leitura de
textos, o que dificulta o avanço da prosódia na fala sintetizada desse tipo de conteúdo.
A prosódia na matemática é capaz de tornar a fala mais natural e expressiva,
além de ajudar a transmitir o significado correto, desambiguar expressões matemáticas e reduzir o esforço cognitivo do estudante na compreensão desse tipo de conteúdo. Lacunas relacionadas com a prosódia na fala de expressões matemáticas pelos
sintetizadores de voz já foram relatadas por pesquisadores ocupados dessa temática,
como Bates & Fitzpatrick (2010), Frankel & Brownstein (2016) e Mogale et al. (2020).
Por um lado, Frankel & Brownstein (2016) concentraram seus estudos sobre prosódia
em componentes relacionados às pausas e às taxas de ajustes da fala, para aproximar
a fala de expressões matemáticas da fala utilizada em sala de aula. Por outro, Bates &
Fitzpatrick (2010) concentram-se no uso de earcons, spearcons e acrescentaram a espacialização sonora, para reprodução das estruturas espaciais da matemática.
5. A LINGUAGEM MATEMÁTICA NA SALA DE AULA: UM RECORTE
Diante do exposto e atendendo o objetivo geral deste trabalho, apresentamos
um recorte de um breve estudo com estudantes com deficiência visual e professores
de braile (profissionais responsáveis pelo suporte a esses estudantes no Brasil) realizado em 201814 , no qual buscávamos compreender os conhecimentos e dificuldades
14

Os dados desse estudo fazem parte de um projeto maior de pesquisa.
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dos profissionais e dos estudantes com as tecnologias que promovem a acessibilidade
de conteúdos matemáticos.
Participaram da entrevista 6 profissionais que dão suporte pedagógico aos
estudantes com deficiência visual, todos professores de braile. Desses profissionais
5 trabalham numa escola pública e 1 trabalha em uma ONG. Sobre a modalidade
de ensino no qual desenvolvem suas atividades, 4 prestam suporte na rede regular
de ensino e 2 trabalham em escolas especializadas para estudantes com deficiência
visual. Do total desse grupo, 3 prestam atendimentos a todos os níveis de ensino
(fundamental, médio e superior), 2 trabalham no ensino médio e superior e 1 não
desenvolve atividades no ensino superior. O grupo de estudantes era constituído
por 6 pessoas: 5 cegos e 1 com baixa visão, todos estudantes de escolas públicas, dos
quais 3 são do ensino superior, 2 do ensino médio e 1 do ensino fundamental.
Utilizamos um questionário com cinco perguntas, acerca dos recursos tecnológicos utilizados no processo de ensino-aprendizagem da matemática que se
centravam nos seguintes temas: as tecnologias assistivas, o sintetizador de voz, tecnologias para a escrita da matemática, eficácia dos métodos e, por fim, as dificuldades encontradas nesse processo. Com relação à matemática falada, apresentamos a
seguir os dados recolhidos em relação aos sintetizadores de voz mais utilizados no
ensino-aprendizagem dessa disciplina pelos entrevistados.

Gráfico 1
Sintetizadores para ensino-aprendizagem da matemática
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Conforme podemos observar, o NVDA é o sintetizador mais utilizado pelos
participantes da pesquisa. Importa destacar que esse sintetizador é um leitor de tela
gratuito, utilizado amplamente em diferentes contextos e em diferentes países. Na
sequência, temos o DosVox desenvolvido no Brasil, também utilizado com frequência pela comunidade da amostra. Na terceira e quarta posição aparecem o JAWS e o
Virtual Vision, leitores pagos. O VoiceOver, leitor nativo da Apple, não foi mencionado por nenhum dos participantes da pesquisa. Na última coluna, outros, está o
não uso dos sintetizadores de voz e a opção por outros recursos tecnológicos como
vídeos do YouTube.
Os resultados apontam para uma preferência pelo NVDA. Contudo, a maioria dos participantes ainda não consideraram os sintetizadores de voz um recurso
adequado às necessidades dos estudantes do contexto do ensino-aprendizagem da
matemática, no qual estão inseridos. Destacamos a seguir algumas falas que expõem
essa problemática:
A1: “a matemática é muito abstrata e somente com o leitor de tela os alunos não compreendem os conteúdos, necessitando do braile para uma melhor compreensão”;
A2: “os leitores não interpretam os símbolos de forma adequada”;
A3: “é ruim porque a leitura não facilita a compreensão, o sistema braile é quem
preenche essa lacuna”;
A4: “faz a leitura de palavras, mas não faz a leitura de gráficos”

Nos fragmentos elencados acima, podemos observar na fala do informante A1
que devido à abstração da matemática é necessário o emprego de um recurso como o
sistema braile nas aulas para melhor compreensão dos conteúdos. Já os informantes
A2, A3 e A4 apontam para uma falta de recursos adequados nos sintetizadores de
voz, que possibilitem uma leitura mais compreensível de conteúdos matemáticos,
expressões e textos multimodais, como gráficos e tabelas.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procuramos traçar um percurso que apresenta ao leitor desse trabalho uma
visão geral, sem sermos exaustivos, sobre a matemática falada no ensino-aprendizagem de estudantes com deficiência visual. Para tanto, abordamos a problemática
166

A linguagem matemática para o ensino de pessoas com deficiência visual

existente em torno da temática e apresentamos algumas tecnologias que possibilitam, ainda que com restrições, ampliar a acessibilidade no ensino e, por fim, trouxemos um recorte de um estudo mais amplo sobre recursos já utilizados em um
contexto específico.
Os recursos que envolvem tecnologias assistivas têm sido desenvolvidos nos
últimos anos, explorando diferentes sentidos (táteis, auditivas, hápticas e multimodais). Considerando o espaço deste texto, centramos nossa discussão em torno da
abordagem auditiva, apresentando alguns avanços obtidos na área e os problemas
que ainda dificultam o aprendizado da matemática para os estudantes com deficiência visual falantes de língua portuguesa.
Não resta dúvida de que devemos explorar os múltiplos sentidos dos estudantes com deficiência visual para compensar a falta da visão. Nesse sentido, relembramos os postulados de Vygotski, para quem todos os estudante com deficiência visual
possuem as mesmas faculdades cognitivas dos estudantes videntes para o aprendizado da matemática. E meios alternativos devem ser desenvolvidos para garantir a
esses estudantes o acesso às mesmas condições de ensino e aprendizagem.
Vale destacar que a maioria dos recursos disponíveis para acessibilidade da
matemática estão em língua inglesa, o que se torna uma barreira linguística no acesso de estudantes falantes da língua portuguesa a essas tecnologias. A falta de investimento em pesquisas e tecnologias para o processamento da linguagem natural de
conteúdos matemáticos, incluindo recursos para a leitura de símbolos, interpretação
de gráficos e imagens ainda é uma problemática que merece mais atenção, uma vez
que esses recursos podem ser grandes aliados na acessibilidade, tornando esses estudantes mais autônomos e independentes.
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A alteração de timbre da vogal tónica na formação dos plurais metafónicos do PE
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Resumo. Na tentativa de explicar o facto de algumas palavras alterarem a sua
forma de singular, não só acrescentando a desinência –s, mas também alterando
o timbre da sua vogal tónica quando esta é um [o] na formação do seu plural, foi
feito um pequeno estudo para verificar: a) se há plurais metafónicos na língua; b)
como é que se explica essa alteração de timbre do singular para o plural e c) se há
a efetiva realização de plurais metafónicos da língua pelos falantes que constituem
a amostra do estudo (tentando também perceber se estes reconhecem os plurais
regulares ou não).
Palavras-Chave. Plurais Metafónicos, Timbre, Vogal Tónica, Singular, Plurais Regulares.

Abstract. In the attempt to explain the fact that some words change their singular
form, not only by adding an -s to the end, but also by changing the tone of their
tonic vowel when it is an [o] in their plural formation, a small study was made to
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verify: a) if there are metaphonic plurals in the language; b) how does one explain
this change in the tone from singular to plural and c) if there is an effective realization of metaphonic plurals of the language by the speakers of the sample (also
trying to understand whether they can recognize regular plurals or not).
Keywords. Metaphonic Plurals, Tone, Tonic Vowel, Singular, Regular Plurals.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho concernente à unidade curricular de Sociolinguística, enquadra-se no tema da sociolinguística variacional e diz respeito ao estudo da variação linguística. Procura-se abordar e justificar conflitos e dificuldades que os falantes
nativos do português apresentam relativamente à norma.
Dito isto, o estudo vai incidir essencialmente sobre aspetos morfofonológicos
do português contemporâneo, nomeadamente na formação dos plurais metafónicos
da língua, que refletem uma grande hesitação por parte de alguns falantes devido
ao facto de, para além de ser adicionada a desinência de plural -s, se verificar uma
alteração de timbre da vogal tónica de algumas palavras.
Como objetivos gerais, procurou explicar-se a que fatores se deve a alteração
de timbre da vogal tónica na formação do plural de algumas palavras e se os falantes
da amostra foram capazes de reconhecer os plurais que sofrem este fenómeno.
Como objetivos específicos, dentro da amostra selecionada, procurou-se restringir uma variável independente e tentar explicar se existe alguma confusão entre
os plurais metafónicos e os plurais regulares da língua.
Para o estudo deste fenómeno selecionou-se um conjunto de 14 frases presentes no CETEMPúblico e elaborou-se uma lista com as mesmas palavras presentes
no corpus (na qual surgiam acompanhadas da sua forma de singular) cuja leitura foi
solicitada aos informantes da amostra nos dois contextos com o objetivo de verificar
a forma como estes realizam os plurais dessas palavras.
2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
Na investigação respeitante à sociolinguística variacional têm sido abordados
alguns fenómenos linguísticos em mudança no Português Europeu (adiante PE).
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Entre esses fenómenos, um dos que suscita uma particular atenção a alguns gramáticos, ortografistas, filólogos portugueses, aos aprendentes da língua e até aos próprios
falantes nativos é a formação de alguns plurais. Com isso surgiu a primeira questão
que justificou o interesse para a realização do presente trabalho: como se deve formar o plural de acordo - acôrdos ou acórdos?
Neste texto serão utilizados os sinais de pontuação acento circunflexo (^) e
acento agudo (´), em lugar dos símbolos do Alfabeto Fonético Internacional, por
conveniência e para uma leitura mais fácil e imediata, com o intuito de indicar a
abertura do timbre da vogal /o/, que se traduz em timbre fechado e timbre aberto,
respetivamente.
De acordo com Tarallo (1986), dentro de qualquer estudo que diga respeito à
variação de fenómenos linguísticos, temos sempre uma variável dependente, ou seja,
o fenómeno linguístico que está a ser estudado, variantes linguísticas, isto é, as diferentes formas linguísticas que essa variável pode assumir, e variáveis independentes
como, por exemplo, a idade, o sexo, o nível de escolaridade, a naturalidade, etc., a ter
em consideração.
É importante compreender, enumerar e sistematizar as diferentes variantes
linguísticas que coexistem (são usadas no mesmo estádio da língua) e competem
para uma maior taxa de uso.
Segundo o que afirma Marquilhas (2013: 17), a língua fisicamente realizada,
ou seja, a língua na sua vertente oral – fala – nunca é utilizada da mesma forma, ou
seja, ela não é homogénea porque os falantes se distinguem em termos sociais, etários, geográficos e educacionais. Do mesmo modo, a forma como as pessoas utilizam
a língua vai variando de acordo com aquelas variáveis externas.
É conveniente para a explicação da formação de alguns plurais do PE fazer
uma primeira distinção muito importante: plural metafónico e plural regular.
O que distingue um plural metafónico de um plural regular é o facto de, na
formação de um plural regular, apenas ser acrescentada a desinência de plural –s,
não ocorrendo mais nenhum fenómeno de alteração (ex.: campo – campos).
Relativamente à formação de plurais metafónicos, para além de ser acrescentada a desinência de plural, há alteração do timbre da vogal da sílaba tónica na passagem do singular ao plural (ex.: pescôço – pescóços).
Dito isto, será apresentada uma lista de palavras que formam plurais metafónicos e plurais regulares no PE nos pontos 2.1 e 2.2, respetivamente.
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2.1 PLURAIS METAFÓNICOS DO PE
De acordo com alguns gramáticos, como Silva Dias (1898), as palavras que formam plurais metafónicos no PE são: abrolho, avô, cachopo, caroço, chôco, choro, composto, corcovo, corno, coro, corpo, corvo, despojo, destroço, escolho, esforço, esposo, estorvo, fogo, folgo, forno, foro, forro, fosso, imposto, jogo, miolo, olho, osso, oro, pescoço, poço,
porco, porto, posto, povo, preposto, reforço, renovo, rogo, soro, socorro, suposto, tijolo, tojo,
tordo, torno, tremoço, troco e troço. Bechara (1928) também considera antolho, mirolho
e torto. Cunha & Cintra (1984) acrescentam contorno, ovo, sobrolho, toco e tordo.
2.2. PLURAIS REGULARES OU NÃO METAFÓNICOS DO PE
Na perspetiva dos mesmos gramáticos, as palavras que formam plurais não
metafónicos ou regulares do PE são: adorno, bolso, estojo, folho, globo, gosto, molho
segundo Silva Dias (1898); Bechara (1928) também considera acordo, almoço, alvoroço, arroto, boda, bojo, bolo, cachorro, caolho, coco, esboço, ferrolho, fofo, gafanhoto,
gorro, gozo, horto, jorro, logro, morro, repolho, rolo, soldo, sopro, soro, toco, toldo, topo,
torno, transtorno e, por último, Cunha & Cintra (1984) acrescentam também colmo,
consolo, dorso, encosto, engodo, golfo, lobo, moço, mosto, namoro, piloto, piolho, poldro,
polvo, potro, reboco, repolho, restolho, rolo, rosto e suborno.
3. FORMAÇÃO DE PLURAIS COM [O] NA SÍLABA TÓNICA
Destacando as formas nominais que foram mais interessantes para análise no
presente trabalho, temos o conjunto de formas que seguem o esquema -óCₒ o# (foneticamente [oCₒ u#]), ou seja, todas as palavras com um [o] na sílaba tónica, seguido de qualquer número de consoantes, eventualmente de uma semivogal, seguido de
–o grafado final (Andrade 1992).
Estas formas nominais foram as que se consideraram para a análise porque
são as formas que apresentam duas hipóteses possíveis na formação do plural: a
vogal tónica é igual no singular e no plural, [o], ou a vogal tónica é [o] no singular,
mas [ɔ] no plural.
Não foram consideradas as formas que foneticamente seguem o esquema [ɔCₒ
u#] porque todas as palavras que apresentam um [ɔ] na sílaba tónica no singular, só
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apresentam [ɔ] no plural, nunca havendo alteração de timbre para [o] em nenhum
caso do PE, de acordo com o que afirma Andrade (1992: 52).
4. METAFONIA
Esta alteração de timbre da sílaba tónica na passagem do singular ao plural,
designa-se de metafonia. A metafonia é um fenómeno especificamente da fala, uma
vez que na escrita esta particularidade não se faz notar, em muitos casos, nem é
imediatamente detetável e tem um papel fundamental na identificação de género e
número dos nomes, como afirma Marquilhas (2013: 27).
Para Viana (1892: 19) a metafonia é a “influência da vogal átona sôbre o timbre de outra antecedente tónica (...)”. Marquilhas (2013: 27) afirma que a metafonia
é “a assimilação à distância em que a vogal acentuada muda por influência das propriedades da vogal postónica”.
5. A ORIGEM DA FORMAÇÃO DO PLURAL DE NOMES COM A VOGAL
TÓNICA [O]
A metafonia nominal é um assunto estudado há muito por gramáticos, linguistas e filólogos portugueses, dado que este fenómeno é uma particularidade da
língua e, especificamente, da língua falada.
Viana (1883) tenta explicar este fenómeno pela origem do timbre da vogal tónica em latim. Procura mostrar que a origem desta mudança está nos nomes latinos
neutros, que tinham terminação –um no singular e –a no plural. Afirma também
que esta alteração deve ter origem no latim vulgar, devido ao facto de, contrariamente ao latim clássico, o latim falado ter deixado de fazer distinção entre vogais longas
e vogais breves, ou seja, a quantidade vocálica foi um aspeto que se foi extinguindo
progressivamente, o que pode ser uma possível justificação para o caso de algumas
palavras que alteraram o seu timbre no singular relativamente à forma latina.
Procurou demonstrar com o exemplo da palavra tôdo (< lat. tōtum, tōta), que
em português forma o plural do género masculino e os dois números do género feminino da seguinte forma – tôdos/tôda/tôdas. Esta palavra forma um plural regular,
ou seja, não há alteração de timbre da vogal tónica no plural, devido ao facto de o [o]
do radical corresponder ao o longo latino (ō).
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Apresentando como exemplo a palavra nôvo (< lat. nŏuum, nŏua), que em
português forma o plural do género masculino e os dois números do género feminino da seguinte forma – nóvos/nóva/nóvas, mostra que esta palavra forma um plural
metafónico devido ao facto de, na forma de plural dos dois géneros e de singular do
género feminino, o [ɔ] corresponder ao o breve latino (ŏ) e apenas haver alteração
do timbre da vogal tónica no singular relativamente à forma base latina por causa da
influência da vogal final.
Tenta estabelecer um modelo com base nos adjetivos que terminam em -oso
(exs.: gostoso, delicioso, saboroso, maravilhoso, etc.) que também sofrem a metafonia
tal como as palavras que em latim tinham um o breve no radical como, por exemplo, formôso/formósos/formósa/formósas. Os resultados são praticamente idênticos a
nôvo/nóvos/nóva/nóvas, mas o que os distingue é o facto de em nôvo (< lat. nŏuum)
haver alteração de timbre no singular devido à influência da vogal átona final, mas
em formôso (< lat. formōsum) o timbre fechado é primitivo e não se deve à influência da vogal final.
Também tenta determinar uma relação com as correspondentes em italiano.
Mostra que em português se forma córpos de côrpo, pórtos de pôrto e córnos de côrno. Contudo, isto deve-se já a uma falsa analogia com palavras do tipo óvos (< lat.
ŏua) que é formada a partir de ôvo (<lat. ŏuum). Como podemos observar, na forma
básica latina, o o é breve no singular e no plural, mas em português tem um timbre
fechado no singular que se deve muito provavelmente à influência do [u] final, mas
nas formas latinas teve que ter um som aberto, logo continha um o breve (ŏ), como
provam as palavras italianas “corpo”, “porto”, “corno”.
Almeida Cavacas foi quem realizou o mais extenso estudo da metafonia em
português na sua dissertação A Língua Portuguesa e Sua Metafonia (1921) e tenta explicar que a metafonia nominal tem origem na “influência de um i postónico interno”,
“na refracção [sic] proveniente da vogal final” ou na simples “influência analógica”.
Na perspetiva de Bechara (1928), a explicação para resolver as dúvidas que
existem relativamente às palavras que alteram ou mantêm o timbre do singular no
plural, também se regula pela origem do timbre da vogal tónica em latim, tal como
procura explicar Viana (1883), e também na forma paralela das correspondentes
em espanhol, onde, do timbre fechado do plural em português resulta sempre uma
vogal em espanhol (ex.: port. gôzo/gôzos > esp. gozo) e do timbre aberto do plural em
português resulta uma ditongação em espanhol (ex.: port. fôgo/fógos > esp. fuego).
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6. MUDANÇA POR ANALOGIA
Casos como este, que têm que ver com a alteração do paradigma morfológico,
são os alvos propícios à mudança por analogia (Marquilhas 2013: 30).
O facto de algumas formas alterarem o timbre do singular no plural e de outras manterem no plural o mesmo timbre do singular, faz com que os falantes, por
vezes, tentem eliminar irregularidades.
Em alguns casos, os falantes procuram criar alternâncias em paradigmas
que as não têm, ou seja, realizam um plural regular como um plural metafónico,
por exemplo, e, noutros casos, reduzem as alternâncias pouco transparentes, isto é,
quando os falantes não têm a certeza se um plural altera ou não a qualidade da vogal
tónica, têm uma grande tendência para o realizar com timbre fechado.
A tendência para a realização de um plural metafónico como plural regular
deve-se ao facto de ser a forma que se aproxima o mais possível da forma como
é realizada por falantes que se encontram dentro da área definida como norma-padrão da língua (região compreendida entre Lisboa e Coimbra), área prestigiada,
contrariamente aos falantes que se encontram dentro da área que compreende os
dialetos setentrionais, área desprestigiada, na qual, devido à proximidade que têm
com o galego, há uma maior abertura de todas vogais, fenómeno que se verifica na
formação de plurais regulares como metafónicos.
7. ESTUDO EMPÍRICO
Realizou-se um pequeno estudo para verificar a realização de plurais metafónicos do PE e tentar perceber se há ou não alguma dificuldade em distinguir estes
plurais daqueles que não alteram o timbre da vogal tónica.
Para isto, foram selecionadas 14 frases do corpus online CETEMPúblico, que
continham 14 palavras em análise apenas na sua forma de plural (7 palavras que
formam plurais metafónicos e outras 7 que formam plurais regulares). As frases selecionadas foram as seguintes:
1.  “No turbilhão humano de choros e poucas respostas, soou o telemóvel de um
homem idoso: era o filho que, do avião, lhe comunicava o sucedido.” (CETEMPúblico, Ext 209564 (soc, 98b))
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2.  “Era o tempo das batas e dos cadernos de duas linhas, dos estojos de madeira
com tampa de correr, das pequenas lousas individuais, dos lápis Viarco em embalagens de seis cores.” (CETEMPúblico, Ext 1132248 (soc, 97b))
3.  “Era o combate de dois projectos, sabendo-se como se sabia que quem ganhasse
iria marcar para sempre os contornos da função presidencial pela primeira vez
nas mãos de um civil.” (CETEMPúblico, Ext 9875 (pol, 95b))
4.  “Embora não haja, tradicionalmente, o recurso a muitas variedades de peixe, há,
no entanto, muitas formas de preparar o pouco de que se serve a cozinha local:
cerca de uma dúzia de receitas de truta e de bacalhau competem ferozmente
com as deliciosas carnes e molhos com que a tradição nos tenta.” (CETEMPúblico, Ext 1003342 (soc, 95a))

5.  “Paira sobre a cidade a catástrofe iminente: as tropas bolchevistas estão perto e
os últimos despojos do Exército Branco preparam a derradeira resistência, de
costas para o mar gelado do Árctico onde todas as esperanças chegam ao fim.”
(CETEMPúblico, Ext 441174 (clt, 95b))

6.  “Estas palavras, proferidas em Maputo, no encerramento do I Encontro Ministerial sobre Correios e Telecomunicações da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), foram acompanhadas para o estabelecimento de acordos
bilaterais.” (CETEMPúblico, Ext 606642 (eco, 96b))
7.  “A situação só foi resolvida com a chegada de reforços policiais, cuja acção permitiu que o comboio retomasse a viagem para Roma, depois de terem sido feitas
cinco detenções.” (CETEMPúblico, Ext 336227 (des, 94a))
8.  “Um pequeno inferno: em frente a um dos golfos do Mar Negro, a canícula sente-se na pele.” (CETEMPúblico, Ext 995200 (des, 93b))
9.  “Bom será que nesse local o atravessamento à superfície seja vedado aos peões,
caso contrário há já quem vaticine que poderão «morrer ali que nem tordos»,
caso, para encurtar caminho, não recorram à passagem superior e atravessem a
estrada, numa zona que se segue a uma curva, sem visibilidade.” (CETEMPúblico,
Ext 269944 (soc, 93a))

10.  “Com ou sem razões para isso, a verdade é que as pessoas se mantêm alerta e
dispostas a pagar dos seus bolsos a investigação que a paz das suas vidas exige.”
(CETEMPúblico, Ext 109504 (soc, 92a))

11.  “A esperança de António Guterres é conseguir ultrapassar os habituais escolhos
à força do acompanhamento constante do dossier e beneficiando de um novo
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clima político, que julga ter estabelecido ao longo destes últimos dias.” (CETEMPúblico, Ext 1526976 (pol, 97b))

12.  “Os pescadores algarvios de Santa Luzia pensam que era altura de parar a captura de polvos, para permitir a multiplicação da espécie, uma vez que começou
agora a época da desova.” (CETEMPúblico, Ext 805224 (soc, 98a))
13.  “Tal como acontece com algumas mulheres, oriundas dos bairros ricos de Teerão, que foram recentemente atacadas e maltratadas por alguns dos seus conterrâneos mais extremistas, que as apelidam de «pescoços grossos», apenas porque
praticam ciclismo.” (CETEMPúblico, Ext 1425785 (nd, 96b))
14.  “Muitos vestidos longos, com folhos e anquinhas, polainas, carruagens e cavalos transformaram, por exemplo, a Rua das Flores numa pequena babel.” (CETEMPúblico, Ext 836238 (clt, 98b))

Como se pode observar, as palavras que estavam a ser analisadas (cuja realização fonética de acordo com a norma será indicada na acentuação) eram: chóros,
estôjos, contórnos, môlhos, despójos, acôrdos, refórços, gôlfos, tórdos, bôlsos, escólhos,
pôlvos, pescóços e fôlhos. A ordem pela qual as 14 palavras foram distribuídas e apresentadas aos informantes segue a sequência alternada de timbre aberto e timbre fechado.
Posteriormente foi elaborada uma lista com as 14 palavras em análise nas frases, acompanhadas, neste contexto, pela sua forma de singular. Segue o exemplar da
lista:
SINGULAR

PLURAL

choro

choros

estojo

estojos

contorno

contornos

molho

molhos

despojo

despojos

acordo

acordos

reforço

reforços

golfo

golfos

tordo

tordos

bolso

bolsos

escolho

escolhos

polvo

polvos
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SINGULAR

PLURAL

pescoço

pescoços

folho

folhos
Tabela 1

A elaboração destes dois contextos para o estudo desta variável linguística,
tem como base os estudos de diferentes estilos contextuais de Labov (2008), que
classificou os diferentes contextos de análise partindo do estilo mais próximo da fala
espontânea (Contexto A) ao estilo mais vigiado (Contexto D).
Os dois contextos que foram tidos em consideração para este estudo foram o
Contexto C – estilo de leitura – e o Contexto D – listas de palavras –, tendo como
objetivo a análise da forma como os informantes liam as palavras contextualizadas
em frases/texto e como as realizavam num contexto mais vigiado, no qual elas surgem isoladas e destacadas.
Este estudo foi aplicado a um total de 41 informantes, 21 do sexo masculino
e 20 do sexo feminino, todos da zona Norte (essencialmente do Porto), com idades
compreendidas entre os 19 e os 82 anos de idade e com um nível de escolaridade
igual ou superior ao 12.º ano.
O que estava a ser analisado eram nomes cuja vogal da sílaba tónica correspondia a um [o] e todos esses nomes tinham em comum o facto de serem palavras
paroxítonas, pretendendo-se verificar a efetiva realização fonética de todas essas palavras no plural, procurando destacar a realização dos plurais metafónicos.
Os requisitos que foram necessários preencher para a aplicação do estudo ser
adequada tiveram que ver com o facto de todos os informantes terem que ser falantes nativos do PE, nenhum dos informantes podia ter conhecimento do que estava
a ser analisado, a lista das palavras seria revelada após a leitura das frases, cada informante faria apenas uma leitura das frases e todos os informantes teriam que ser
gravados para posterior análise.
8. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Na análise dos resultados relativamente ao número total de indivíduos (41 informantes), o que se pode depreender dos resultados obtidos a partir do método que
foi aplicado para verificar a realização fonética desta variável linguística, foi o facto
de os plurais metafónicos terem sido quase todos reconhecidos pelos informantes
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da amostra. O número de pessoas que reconhece os plurais metafónicos é sempre
superior à média dos informantes.
O mesmo não se passa com as realizações de plurais regulares, dado que pouquíssimos falantes foram capazes de os reconhecer, sendo sempre o número de pessoas que os reconheceu abaixo da média do número total de informantes.
A forma como os resultados do estudo são apresentados está explícita no título de cada quadro, tendo sido analisadas as ocorrências de plurais regulares nos
Contextos C e D, assim como foram, de igual modo, analisadas as ocorrências de
plurais metafónicos também nos dois contextos anteriormente citados.
A cor mais clara significa que a formação do plural foi feita de acordo com a
norma estipulada pelas gramáticas supramencionadas e a cor mais escura, por outro
lado, significa que a formação do plural foi desviante da norma.

Quadro 1
Ocorrências de plurais regulares no Contexto C numa amostra de 41 informantes.

Analisando os resultados obtidos no Contexto C (leitura das frases), podemos observar no Quadro 1 que poucos informantes reconheceram os plurais
regulares de acordo com a norma, sendo eles estôjos (reconhecido por 15 informantes), môlhos (reconhecido por 8 informantes), acôrdos (reconhecido por 16
informantes), gôlfos (reconhecido por 18 informantes), bôlsos (reconhecido por 3
informantes), pôlvos (reconhecido por 9 informantes) e fôlhos (reconhecido por 6
informantes).
A grande maioria dos informantes realizou o plural de choro como plural regular (chôros). Neste caso, é apresentada a cor mais escura porque é uma realização
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desviante da norma, que consagra chóros como a forma correta de formação do plural da palavra choro.
Houve 28 informantes que realizaram o plural de escolho como regular (escôlhos), muito devido ao facto de não conhecerem a palavra, o que se refletiu nos
resultados, mas mesmo assim a palavra não deixou de ser considerada para o estudo.
Apenas 1 informante realizou o plural de reforço como regular (refôrços) logo,
de forma desviante da norma, e todos os outros informantes reconheceram o plural
metafónico (refórços).
Só 3 informantes reconhecerem o plural de bolso como regular (bôlsos), isto
é, de acordo com a norma, e todos os outros realizaram o plural desta palavra como
metafónico (bólsos).
Relativamente ao plural de pescoço, 6 informantes realizaram-no como regular (pescôços) e, consequentemente, de forma desviante da norma. Todos os outros
informantes realizaram-no como metafónico (pescóços) e, dessa forma, foi realizado
de acordo com a norma.
Por último, em relação ao plural de folho, apenas 6 informantes o reconheceram como regular (fôlhos), a forma estipulada pelas gramáticas, e os restantes informantes realizaram-no como metafónico (fólhos), a forma desviante da norma.

Quadro 2
Ocorrências de plurais metafónicos no Contexto C numa amostra de 41 informantes.

De um modo geral, é bastante percetível que todos os informantes realizaram
os plurais de quase todas as palavras em análise como metafónicos. Isto pode deduzir-se da situação de todos os informantes terem em comum o facto de serem todos
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da zona Norte do país, podendo esta ser uma possível justificação para a observação
da frequente realização dos dois tipos de plurais como metafónicos.
As palavras que alteram o timbre da vogal tónica na passagem do singular
para o plural são: chóros (reconhecido por 5 informantes), contórnos (reconhecido
por 29 informantes), despójos (reconhecido por 37 informantes), refórços (reconhecido por 39 informantes), tórdos (reconhecido por 25 informantes), escólhos (reconhecido por 13 informantes) e pescóços (reconhecido por 34 informantes).
As palavras que formam plurais regulares e que a grande maioria dos informantes reconheceu como metafónicos e, consequentemente, de forma desviante da
norma na leitura das frases foram: estojos (26 informantes), molhos (33 informantes),
acordos (24 informantes), golfos (23 informantes), bolsos (38 informantes), polvos (32
informantes) e folhos (35 informantes). Estas 7 palavras foram, de um modo geral,
realizadas como estójos, mólhos, acórdos, gólfos, bólsos, pólvos e fólhos.
Um facto que merece algum destaque é o plural de molho ter sido realizado
como metafónico (mólhos) por 33 informantes, quase o número total dos informantes, e apenas 8 informantes reconheceram-no como regular (môlhos), como se pode
observar no Quadro 1. Isto reflete um erro devido ao facto de o timbre fechado em
molho (=condimento), por exemplo, molho da salada, se manter no plural (môlho/
môlhos). No caso de molho (=feixe), por exemplo, molho de notas, o timbre aberto do
singular também se mantém no plural (mólho/mólhos). Esta observação é feita por
Cunha & Cintra (1984).

Quadro 3
Ocorrências de plurais regulares no Contexto D numa amostra de 41 informantes.
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Relativamente ao Contexto D (lista de palavras), quase todos os informantes
tiveram a tendência de corrigir alguns dos plurais que realizaram como metafónicos
no Contexto C (leitura de frases) para regulares.
As palavras que as pessoas mais realizaram como plural metafónico no Contexto C e que corrigiram para plural regular no Contexto D foram: golfos, bolsos,
escolhos, polvos e pescoços. No caso de golfos, bolsos e polvos a realização como plurais
regulares na leitura da lista de palavras foi maioritariamente feita de acordo com a
norma. Mas o mesmo não se verifica em escolhos e pescoços, pois são palavras que
formam plurais metafónicos.
Relativamente à leitura dos pares de palavras, o número de pessoas que realizou o plural de palavras que formam plurais metafónicos como regular e, naturalmente, de forma desviante da norma, foi basicamente o mesmo na leitura das
frases.
Dando especial destaque ao caso de reforços, tordos e pescoços (palavras que
formam plurais metafónicos), o que se pode observar comparativamente aos resultados obtidos na leitura das frases é que: no primeiro caso, mais 7 informantes
realizaram o plural desta palavra como regular (refôrços); no segundo caso, mais 6
informantes realizaram o plural de tordo como regular (tôrdos) e, no terceiro caso,
mais 9 informantes realizaram o plural de pescoço como regular (pescôços). Estas três
realizações são desviantes da norma.

Quadro 4
Ocorrências de plurais metafónicos no Contexto D numa amostra de 41 informantes.

No Quadro 4 é possível observar que as ocorrências de plurais metafónicos
no Contexto D foram basicamente as mesmas do Contexto C, ou seja, quase todos
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os informantes reconheceram todas as palavras que formam plurais metafónicos e
realizaram muitos dos plurais regulares também como metafónicos.
Em relação a choros, a realização como plural metafónico na leitura das frases
foi feita apenas por 5 informantes e na leitura dos pares de palavras foi feita por 23
informantes, ou seja, mais 18 informantes realizaram este plural de acordo com a
norma, isto é, como plural metafónico (chóros).
No caso de estojos, palavra que forma plural regular (estôjos), 26 informantes
já a tinham realizado como plural metafónico no Contexto C (estójos). Na leitura dos
pares de palavras, 34 informantes realizaram este plural como metafónico, logo, mais
8 informantes realizaram este plural de forma desviante da norma.
No que diz respeito à palavra folhos, que forma plural regular (fôlhos), foi realizada como plural metafónico pelo mesmo exato número de informantes no Contexto C e no Contexto D.
Feita a análise dos resultados do número total de informantes, achou-se conveniente isolar uma das variáveis que foram tidas em consideração para esta recolha
– idade, sexo, naturalidade e nível de escolaridade.
A variável independente que se decidiu destacar foi o nível de escolarização e,
mais concretamente, a área científica de um conjunto de 13 informantes.
Estes informantes são todos estudantes de Linguística na Faculdade de Letras
da Universidade do Porto e estão a frequentar o 2.º e o 3.º ano da Licenciatura em
Ciências da Linguagem no presente ano letivo de 2017/2018.
Achou-se pertinente o isolamento deste grupo restrito de pessoas, devido ao
facto de serem todos falantes competentes, de o seu objeto de estudo ser a língua e
de estarem a abordar ou de já terem abordado este fenómeno em disciplinas como
Fonética, Fonologia e Morfologia.
Pretendia-se verificar se os resultados destes informantes eram semelhantes
aos resultados do número total de informantes ou não. Passemos à análise dos resultados.
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Quadro 5
Ocorrências de plurais regulares no Contexto C numa amostra de 13 informantes.

O que se pode analisar a partir da análise do Quadro 5 é que todos os estudantes de Linguística que fizeram parte da amostra, tal como o número total de
informantes, não reconheceram muitos plurais regulares das palavras que estavam
a ser analisadas.
Mais de metade dos estudantes identificou o plural de estojo de acordo com a
norma, dado que esta palavra forma um plural regular (estôjos). O mesmo se passou
com o plural de golfo, com mais de metade dos estudantes a identificarem o plural
regular (gôlfos). Os resultados para as outras palavras que formam plurais regulares
(môlhos, acôrdos, bôlsos, pôlvos e fôlhos) já foram um pouco diferentes, dado que
menos de metade das pessoas reconheceu estes plurais como regulares.
Todos os estudantes realizaram o plural de choro como regular (chôros), sendo
esta a realização desviante da norma, tal como a realizou a grande maioria do número total de informantes.
A grande maioria dos estudantes também identificou o plural de escolho como
regular, ou seja, de forma desviante da norma, uma vez que esta palavra forma um
plural metafónico (escólhos).
Há que dar especial ênfase ao facto de todos os estudantes terem realizado o
plural de reforço como plural metafónico (refórços), de acordo com a norma, como
se pode observar no Quadro 5, visto que nenhum estudante realizou o plural desta
palavra como regular.
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Quadro 6
Ocorrências de plurais metafónicos no Contexto C numa amostra de 13 informantes.

Tal como nos resultados obtidos pelo número total de informantes, as realizações de plurais como metafónicos foram muito mais frequentes do que as realizações
de plurais como regulares.
As palavras que formam plurais metafónicos e que foram realizadas de acordo
com a norma sempre por mais de metade dos estudantes foram: contórnos, despójos,
refórços, tórdos e pescóços. As exceções foram choros, que foi realizada como regular
pelo número total dos estudantes, e escolhos que foi realizada como metafónico apenas por 3 estudantes.
As palavras que formam plurais regulares e que foram realizadas como plurais metafónicos sempre por mais de metade dos estudantes foram: molhos, acordos,
bolsos, polvos e folhos.
Com isto, é possível observar que os resultados do contexto da leitura das
frases (Contexto C) feita pelos estudantes, foram muito semelhantes aos resultados
obtidos pelo número total de informantes no mesmo contexto.
Passemos agora à análise do contexto da leitura dos pares de palavras (Contexto D) feita pelos estudantes de Linguística.
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Quadro 7
Ocorrências de plurais regulares no Contexto D numa amostra de 13 informantes.

Como se pode observar no Quadro 7, à semelhança do que aconteceu com os
resultados do número total de informantes, houve uma grande tendência por parte
dos estudantes de Linguística para realizar mais palavras com plurais regulares no
Contexto D do que no Contexto C.

Quadro 8
Ocorrências de plurais metafónicos no Contexto D numa amostra de 13 informantes.

O que se pode observar no Quadro 8 é que a realização de plurais metafónicos
se manteve mais frequente do que a realização de plurais regulares, apesar de ter havido muitas pessoas a corrigirem muitas das palavras que formam plurais regulares
e que realizaram como plurais metafónicos no Contexto C (é o caso de golfos, bolsos
e polvos).
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Destaca-se o facto de, neste contexto, 6 pessoas terem realizado o plural de
choro como metafónico (chóros), contrariamente ao que tinha acontecido na leitura
das frases em que todos os estudantes o realizaram como plural regular (chôros).
Desta forma, podemos observar que os resultados dos estudantes de Linguística de um contexto para o outro são também semelhantes aos resultados do número
total de informantes da amostra.
8. PADRONIZAÇÃO DE ALGUMAS FORMAS QUE ESTABILIZARAM
Analisando os resultados do número total de informantes, salientamos o facto
de algumas formas já terem estabilizado para alguns dos informantes da amostra.
Temos a realização de palavras que formam plurais regulares (estôjos, môlhos, acôrdos, gôlfos, bôlsos, pôlvos e fôlhos) maioritariamente realizadas como plurais metafónicos (estójos, mólhos, acórdos, gólfos, bólsos, pólvos e fólhos).
Após uma análise atenta deste conjunto de palavras, foi possível observar um
padrão que pode ajudar a explicar a abertura do timbre da vogal o no plural feita por
este conjunto de informantes.
Em primeiro lugar, consideremos as palavras estojos, molhos e folhos. Estas palavras têm em comum o facto de a consoante que sucede o o tónico ser uma palatal.
Neste caso, podemos considerar que estas três palavras, a partir da sílaba tónica, podem ser analisadas de acordo com o seguinte modelo - C ó P u ʃ. O que isto significa,
por outras palavras, é que temos qualquer consoante seguida de o tónico, que por
sua vez é seguido de uma palatal ([ʒ] ou [ʎ]) em ataque da sílaba adjacente, sucedida
por um u fonético e [ʃ] final, correspondente à marcação de plural.
Em segundo lugar, consideremos as palavras acordos, golfos, bolsos e polvos.
Em todas estas palavras, a consoante que sucede o o tónico corresponde a uma líquida coronal. Assim, podemos analisar estas quatro palavras, a partir da sílaba tónica,
seguindo o modelo - C ó L C u ʃ. Isto quer dizer que temos qualquer consoante
seguida de o tónico, que, por sua vez, é seguido de uma líquida coronal ([ɾ] ou [ɫ])
em posição de coda da sílaba tónica, sucedida por outra qualquer consoante, um u
fonético e um [ʃ] final, correspondente à marcação de plural.
Com isto, pretende-se mostrar que a abertura do timbre da vogal da sílaba tónica no plural efetuada pela maior parte dos informantes da amostra, pode justificar-se
devido ao facto de esta surgir no contexto de uma palatal ou de uma líquida coronal.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a análise deste fenómeno tentou perceber-se se os falantes do PE conhecem ou reconhecem as palavras que formam plurais metafónicos na língua e se, por
conseguinte, conseguem distingui-los das palavras que formam plurais regulares.
Com o estudo que foi feito, foi possível observar que a grande maioria dos informantes foi capaz de reconhecer todos os plurais metafónicos do PE que estavam
a ser analisados nos dois contextos.
No entanto, no que aos plurais regulares diz respeito, menos de metade dos
informantes foi capaz de os reconhecer nos dois contextos em análise e essa dificuldade manifestou-se de forma mais evidente no Contexto C.
Foi também possível notar que todos os informantes que estavam a ser analisados, alteraram a forma como realizavam as palavras em análise no contexto da
leitura das frases para o contexto da leitura dos pares de palavras, destacando-se o
facto de a análise dos dois contextos ter sido muito vantajosa para entender se a realização destes plurais dependeria da influência de sons vizinhos ou não.
Verificou-se uma tendência de predominância de uma variante linguística
(plural metafónico) sobre a outra (plural regular), ou seja, parece haver uma mudança em curso relativamente às palavras que formam plurais regulares segundo as
gramáticas supracitadas, tendo em conta os resultados dos informantes da amostra
recolhida.
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Resumo. Este trabalho pretende analisar alguns aspectos quanto aos Estudos Ibero-Americanos de cultura e brinquedos populares folclóricos de Parentins, incididos na região da Amazônia brasileira, cuja apreciação se encontra nas características de aproximações identitárias culturais e artísticas com a Península Ibérica.
O Boi Garantido e Boi Caprichoso realizam um duelo festivo repleto de tradição
e júbilo. A festa dos bois é uma grande celebração da cultura amazônica, e em
suas apresentações tudo torna-se em um grande teatro a céu aberto, com música,
danças, e representações teatrais diante do esplendor das alegorias e das alas deste fantástico desfile que ocorre no Bumbódromo. Tudo se encontra inserido nas
histórias e lendas amazônicas. O conteúdo de tudo que é apresentado nos dias da
festa para o público espectador, respeita as regras quanto ao enredo da participação dos brinquedos populares, e além do esplendor das participações, apresenta
surpreendentes efeitos tecnológicos, visuais e sonoros.
Palavras-chave: cultura e arte, folclore, brinquedo popular, cultura amazônica
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Trabalho apresentado na 1.ª edição das «Vozes nas Margens».
Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil. Mestre
em Filologia em estudos Ibérico e Ibero-Americanos pela Universidade de Varsóvia. Doutorando em
Comunicação e Informação na Universidade de Santiago de Compostela.
3
Formada em Letras pela Universidade Católica de Pernambuco. Doutoranda na Universidade de
Varsóvia, Departamento “Artes Liberales” sob a direção do Prof. Dr hab. SzymonWróbel. Conduz sua
pesquisa sobre Samuel Beckett. Contemplada com a bolsa de estudos MNiSW - Ministério da Bolsista
de Ciências e Ensino Superior da Polônia.
1
2

193

Francisco Acioly de Lucena Neto e Natália Luiza Carneiro Lopes Acioly

Abstract. This work intends to analyze some aspects about the Iberian American
Studies of culture and popular folk figurines of Parentins, focused on the Amazon
region, Brazil, which appreciation is in the characteristics of cultural and artistic
identity approaches with the Iberian peninsula. Boi Garantido and Boi Caprichoso
perform a festive duel full of tradition and jubilation. The Festa dos Bois is a great celebration of Amazonian culture, and in its presentations everything becomes a great
open-air theater with music, dance and theatrical representations in front of the
splendor of allegories of this fantastic parade that takes place in the Bumbódromo.
Everything is inserted in the Amazonian stories and legends. The content of everything that is presented to the spectator audience on the days of the party, respects
the rules regarding the participation of popular figurines, and beyond the splendor
of the participations, it presents surprising technological, visual and sound effects.
Keywords: culture and art, folklore, popular figurine, brazilian amazonian culture, Ibero-american identity.

INTRODUÇÃO
O ponto inicial deste trabalho encontra-se nas reflexões quanto ao Festival
Folclórico, que é realizado na cidade de Parintins que fica situado no Estado do
Amazonas na floresta amazônica brasileira. E o objetivo de estudo encontra-se em
demonstrar a importância que o Festival Folclórico representa tanto para a região
amazônica como para o Brasil.
O Festival tem como origem o bumba-meu-boi do Estado do Maranhão, que
por intermédio do ciclo da borracha ocasionado no Estado do Amazonas, proporcionou um ciclo migratório interno no Brasil de populações vindas de diversos Estados do Brasil, principalmente das regiões do meio-norte (Estados do Piauí, Ceará e
Maranhão), locais onde o brinquedo popular do bumba-meu-boi é bem apreciado e
bastante festejado, dançado e comemorado por todos os brincantes.
Assim, o bumba-meu-boi vindo do Estado do Maranhão foi totalmente adaptado à cultura parintinense, e inserido e mesclado com diversos elementos culturais
indígenas, como da fauna local e da musicalidade. Logo, com esta evolução ética e
cultural, o evento torna-se diferente, e ao mesmo tempo atrai a curiosidade de brincantes de várias partes do Brasil, e também do estrangeiro, fazendo com que a festa
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exerça enorme poder de atratividade cultural e turística, além de salvaguardar os
elementos pertencentes ao sincretismo religioso existentes nesta região amazônica.
A Cidade de Parintins fica a 534 Km de Manaus, e é o local onde ocorrem os
festejos do brinquedo popular, a festa tem duração de três noites, com as apresentações dos bois Garantido e Caprichoso.
O Boi Garantido foi fundado em junho de 1920 e o Boi e o Caprichoso em
1913. As apresentações ocorrem em um grandioso espaço que é conhecido como
Bumbódromo, e também chamado de Centro Cultural Amazonino Mendes. O espaço destinado a realização do folguedo, com capacidade para 35 mil espectadores. A
competição que tem o mesmo formato até hoje, teve início no ano 1965, e o evento
ocorre na última semana de junho.
A festa do boi-bumbá é uma verdadeira ópera popular, dotada de representações dramáticas, que são ensaiadas, montadas em cenário e figurinos específicos,
onde toda apresentação é realizada no Bumbódromo. As exibições dos Bois possuem
uma sequência lógica com início, meio e fim. O público, além de cantar, vibrar e
dançar torna-se jurado, espectador e elemento interativo na participação do festejo.
O festival em si, apresenta à plateia verdadeiras peças de teatro da cultura amazônica e os temas interagem a cultura local, nesta mostra da cultura popular ao ar livre.
Nas noites que são realizadas as apresentações, o folclore é recriado e mostrado de modo espetacular e artístico. As técnicas implantadas nos carros do desfile,
como nos adereços que abrilhantam as presenças dos bois, Garantido e Caprichoso
é de grande teor de modernidade e de muita evolução tecnológica. O festival e seus
carros alegóricos são classificados como os melhores do Brasil. Hoje em dia está
tecnologia é aplicada no Carnaval carioca, nos desfiles das Escolas de Samba no
Sambódromo do Rio de Janeiro.
Algo que envolve e ultrapassa a obra. Por obra, pode-se entender a obra de arte, bem
entendido, mas também a obra da existência, a vida como uma obra, um operar, uma
realização, pôr em obra os projetos, as projeções, aquilo que existe virtualmente e
clama por concretização (Silva 2006: 12).

Observamos, por um lado, não só compreender o festival, mas compreender
a Amazônia, por exemplo, cultura e meio ambiente, o homem amazônico e suas
crenças, o real e o sonhado, e dentro deste composto de conteúdo simbólico, perce195
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bemos que mesmo tendo em lados opostos a aplicação do conhecimento científico
e conhecimento tradicional, o festival, consegue evoluir dentro das suas limitações
financeiras, geográficas e tecnológicas. E entre tantos conceitos reais e negativos, ou
até exóticos que caracterizam a Amazônia, entre eles podemos citar o inferno verde,
o vazio demográfico, a região habitada por índios sobreviventes, encontra-se uma
das grandiosas festas populares do Brasil.
O MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR DAS MARGENS NAS MARGENS
Dentro da evolução da análise temática e teórica do festival, sentimos a necessidade de realizar a conceptualização do que compreendemos o que é festa, segundo
Birou (1966):
A festa é uma necessidade social em que se opera uma superação das condições normais da vida [...] é um acontecimento que se espera, criando se assim uma tensão
coletiva agradável, na esperança de momentos excepcional [...] a festa é a expressão
de uma expansividade coletiva, uma válvula de escape ao constrangimento da vida
cotidiana (Birou 1966: 166).

Logo assim, observamos que o festival folclórico compreende-se por festa,
não somente por se encontrar situado inerente às necessidades sociais dos indivíduos desta região, mas o evento por si só, tenta trazer para si e para aqueles que
abraçam a festa, uma modalidade de superação das diversidades condicionais, para
realização desta grandiosa festa expressa nos diversos grupos sociais que se utilizam
deste evento para confraternizar.
Ligando a situação da festa ao festival folclórico, encontramos aspectos do
brinquedo popular (auto popular) do Bumba-meu-boi ou Boi-bumbá. Este chega
a ser classificado como fenômeno cultural que é visualizado em diversas regiões de
todo Brasil, e sempre com seu caráter criativo e variado. Os muitos significantes e
significados regionais, míticos e simbólicos, fazem desta arte popular um elemento
de caracterização das questões étnicas e sociais existentes na conjuntura da história
do Brasil com os elementos étnicos do branco, negro e índio. Neste paralelismo,
além da mistura destes grupos que representam a Europa Ibérica, a África e os
povos Americanos locais, tudo é miscigenado no universo da cultura popular e da
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religiosidade destes povos, e o brinquedo popular sobrevive a estes movimentos
antropológicos e de formação de identidade cultural.
Dentro do componente do brinquedo popular ou folguedo popular, o Bumba-meu-boi, possui como tema os momentos de morte e ressuscitamento do Boi-bumbá. Assim sendo, o brinquedo possui um eixo central. Suas variações não são capazes
de explicar completamente a diversidade dos estilos de como brincar o folguedo nas
diferentes regiões do Brasil, tanto com relação às danças e cânticos, como nas características das personagens e dos atos das cerimônias do brinquedo popular.
Foi na cidade de Parintins no Estado do Amazonas, que principiaram as manifestações do brinquedo popular, com a brincadeira do boi de rua, pois na época, a
dimensão era outra e não existia a estrutura física do Bumbódromo, por isso, brincava-se e também se encenava o auto do boi na rua. Nesse tempo, a brincadeira existia
em dois momentos: o primeiro da calmaria dos brinquedos. Sempre saindo de seus
currais, os bois, ou mesmo de residências e moradas dos chamados padrinhos de
dança, como também, era comum os bois saírem das casas das famílias mais ricas da
cidade, a fim de vender a língua do boi, com a venda desta parte do boi, era custeado
os figurinos do Bumba-meu-boi. E o segundo apresentava a violência que em alguns
momentos se via no decorrer do período de realização dos festejos quando ocorria o
encontro dos bois. Segundo Vieira Filho:
Na cidade de Parintins existiram vários bois-bumbás, como o Campineiro, o Corre
Campo, e outros, mas só o Caprichoso e o Garantido conseguiram sobreviver diante do processo de urbanização e crescimento da cidade, durante o século XX. [...]
Nessa trajetória, pode-se distinguir dois momentos bem diferenciados: o boi que
brincava nas ruas, em frente das casas e nos quintas; e o boi participando do Festival Folclórico de Parintins, hoje um mega espetáculo na arena do Bumbódromo.
(2002: 27)

O FOLCLORE E A CONTEMPORANEIDADE – FESTIVAL FOLCLÓRICO DE
PARINTINS
Assim, em quase todas as manifestações folclóricas brasileiras pode-se encontrar a marca das três culturas que se misturam, fundindo-se numa só. Sendo: o índio,
o branco e o negro.
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As manifestações folclóricas no Brasil em grande maioria são de origem ibérica (portuguesa e espanhola) e têm como fonte principal, ou melhor a base cultural,
representada pela língua, religião, costumes e tradições.
As histórias literárias e universais pertencentes ao continente europeu chegam ao Brasil juntamente com a chegada dos portugueses, sendo tudo foi adaptado
à nova terra e tudo teve o colorido do Brasil.
Festas e folguedos, na maioria de cunho religioso, como: reisados, ternos,
ranchos, pastoris, cheganças, bandeiras de santo, coroação do divino, ou devoções
populares como: os festejos de maio, festas juninas, o carnaval.
É visto que durante a festa dos Bumbás, há duas modalidades de confronto
entre os bois: uma relacionada com as disputas e outra com o foco nas competições.
A disputa é exercitada em diversos momentos e situações: disputa-se a hegemonia de espaços territoriais e o predomínio dos símbolos na visualidade da cidade,
a amplitude das torcidas locais e a simpatia dos visitantes.
A competição - para a qual se faz todo o investimento de tempo, de recursos
financeiros, de trabalho, de divulgação e de envolvimento da população - dá-se pelo
confronto realizado no contexto do Festival, sob a mediação do regulamento e de
um corpo de jurados.
O resultado de uma dada situação de disputa confere prestígio, municiando
uma agremiação para se exaltar diante da outra. O resultado da competição implica
um título e troféu, sendo atualizado a cada edição do evento.
Enquanto um boi se apresenta, a torcida do oponente fica em silêncio para a
torcida e a apresentação do boi participante. O momento de exibição de cada Boi tem
um tempo de duas horas e meia, podendo chegar até três horas de apresentação para
cada bumbá, a depender do acerto feito a cada ano entre os bois, que é formalizado no
regulamento, repetindo-se nos três dias do evento. O espetáculo é, de fato, grandioso,
constituído por enormes alegorias, luxuosas fantasias e efeitos de luz e de som cada
vez mais sofisticados. As exibições são avaliadas por um corpo de jurados e a apuração
das notas atribuídas de acordo com as modalidades. Como resultado da competição
no Festival, define-se um campeão e um vice-campeão, embora este último título seja
refutado. O julgamento é mediado por regras que são definidas em um regulamento e
sua aplicação cabe a um corpo de jurados selecionado a cada ano. As exibições seguem
um roteiro temático que prescreve as ações cênicas. Os 22 quesitos são divididos em
três grupos para atribuição de notas e cada grupo é avaliado por dois jurados. Assim,
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dois jurados avaliam os quesitos, tais como: apresentador, marujada/batucada, sinhazinha da fazenda, pajé, tribos indígenas masculinas, tuxaua originalidade e alegoria.
Outros dois julgam os quesitos referentes ao levantador de toadas, rainha do folclore,
cunhã-poranga, toada, tuxaua luxo, figura típica regional, lenda amazônica e galera; a
terceira dupla de jurados atribui notas aos quesitos: ritual, porta-estandarte, amo do
boi, boi-bumbá, tribos indígenas femininas, vaqueirada, coreografia e organização.
O FESTIVAL: INTERESSES E ESQUECIMENTO NA ONDA DA INDÚSTRIA
CULTURAL
A evolução, muitas vezes, atropela a essência do folclore local que, pela força
do capitalismo, é uma máquina de destruição da originalidade.
A administração e a institucionalização do brinquedo popular fazem com que
pela necessidade mercadológica da indústria cultural, sejam criadas as instituições
jurídicas, geralmente no formato de associações, e estas entidades privadas surgem
para administrar os recursos oriundos das verbas de apoio e patrocínio instituídas
pelos governos (municipal, estadual, e federal). Por outro lado, ocorre o esvaziamento cultural, pois a partir destes interesses acima mencionados, o brinquedo passa a
ser um produto comercial que é vendido às emissoras de TV e diversas marcas comerciais. Assim, o que vemos é a transformação do brinquedo popular, que antes era
artesanal e composto por famílias que criaram os bumbás, que neste novo cenário
passam a instituições jurídicas que visam o lucro. Este panorama enfraquece cada
vez mais as famílias que criaram os Bois.
E as famílias, berço de nascimento dos bois, dão lugar às empresas, sendo elas,
esquecidas, e descartadas. Segundo Nogueira (2008);
A tentativa de criação de uma empresa para administrar os negócios dos bumbás
aponta para uma nova etapa da relação dessa festa popular amazônica com o mercado
capitalista. Não é difícil imaginar que por essa proposta de estrutura organizacional,
haverá redução do poder dos atores locais nos negócios e até na realização do espetáculo. Para os profissionais da mercadologia, é imprescindível o controle de um
produto, principalmente aquelas relacionadas à empatia com os consumidores dos
patrocinadores. Vê-se, claramente, que o gerenciamento dos bumbás está distanciando-se dos atores sociais locais. (Nogueira 2008: 197)

199

Francisco Acioly de Lucena Neto e Natália Luiza Carneiro Lopes Acioly

Segundo Adorno (1978), a indústria cultural, é um instrumento de opressão
que camufla as contradições do capitalismo apontadas, portanto, sua função é homogeneizar e estimular o indivíduo à produção. Adorno aponta para a necessidade
de se elaborar uma teoria abrangente, envolvendo o diagnóstico da situação cultural
contemporânea e seus elementos negativos. E o que vemos é uma padronização do
elemento cultural, chegando a uma uniformização dos conceitos relacionados ao
formato do evento, a fim de que a comercialização ocorra por completo, e o brinquedo popular assuma o papel do espetacular e do grandioso, perdendo consigo muitas
características originais, em prol do acolhimento das verbas publicitárias e em favor
aos interesses dos patrocinadores.
O FESTIVAL: QUESITOS E REGRAS
A espetacularização da festa dos Bois de Parintins encontra-se direcionada
em seu sentido maior no levado ritmo de remodelação, ou melhor, de uma estandardização e carnavalização do Festival Folclórico. Este fato de divisão ocorre a
partir dos anos 90, visto que o evento surgiu em 1965. Assim surgem os quesitos
de avaliação do brinquedo popular no mecanismo simplista do vencedor e perdedor, entre os bois que disputam o certame anual, sendo eles, o Boi Garantido e o
Boi Caprichoso.
QUESITOS INDIVIDUAIS
1. O Apresentador é o responsável por animar a torcida e participar da evolução da
apresentação do boi, informado ao público todos os quesitos da exibição do boi na
arena.
2. O Levantador de Toadas é o cantor oficial do boi, é aquele que vai cantar as músicas do boi para a torcida e na apresentação.
3. O Boi-Bumbá é a figura do boi e a personificação humana do principal componente do folguedo folclórico.
4. O Amo do Boi é o feitor da fazenda.
5. A Porta-Estandarte é uma personagem feminina que conduz o estandarte do
boi. Seu vestuário é tipicamente indígena.
6. A Sinhazinha da Fazenda é a filha do dono da fazenda.
7. A Rainha do Folclore encena o quesito lenda amazônica e sua fantasia é com200
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posta de vestimenta indígena.
8. A Cunhã-Poranga é uma personagem que representa a beleza feminina do boi,
sua fantasia caracteriza um vestuário indígena, e é a mais destacada das personagens femininas do boi.
9. O Pajé representa a figura do xamã das sociedades indígenas.
10. A Toada é a letra, música e a interpretação do levantador de toadas. A cada dia
o boi em sua apresentação canta uma música nesse quesito.
QUESITOS COLETIVOS
1. A Batucada ou Marujada é o conjunto de ritmistas dos bois.
2. As tribos indígenas masculinas são compostas por 30 a 50 brincantes vestidos
com fantasias que tipificam um grupo indígena.
3. As Tribos indígenas femininas são brincantes interpretando grupos indígenas.
4. A Figura típica regional é a encenação das categorias relacionando-as ao contexto amazônico e a determinadas atividades, tais como a pesca, a caça, a agricultura, entre outras.
5. A Vaqueirada é um quesito da tradição do auto do boi.
6. A Tuxaua Orginalidade são fantasias dos tuxauas com o regionalismo amazônico.
7. A Tuxaua Luxo são fantasias luxuosas de líderes indígenas.
8. A Lenda Amazônica é um quesito temático contextualizado na Amazônia.
9. O Ritual é o momento de religiosidade indígena comando pelo Pajé.
10. A Galera é composta pelas torcidas dos bois que fazem coreografias ensaiadas e
cantam as toadas.
11. As Alegorias são peças artísticas utilizadas na apresentação dos quesitos individuais e coletivos.
CONCLUSÃO
Embora a atração folclórica tenha origem no Bumba-meu-boi trazido do Maranhão por nordestinos, no período áureo da exploração da borracha, foi totalmente
adaptada à cultura local amazônica. Assim, são nítidas, nas apresentações, musicalidade própria; influência indígena; utilização de animais da fauna da região, como o
boto rosa, a cobra grande (sucuri) e a retratação do cotidiano do caboclo. A festa dos
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bois de Parintins continua cada vez mais atuante no cenário nacional, mostrando a
diversidade cultural amazônica, levando consigo uma multiplicidade de modificações
que foram sendo introduzidas ao brinquedo popular. A festa trás consigo os elementos
culturais oriundos da heterogeneidade étnica da região amazônica, e com o tempo foi
se adaptando aos hábitos estéticos e recreativos do entretenimento cultural de grande
porte. Isso tudo faz com que a Festa tenha um caráter de exclusividade e, também, de
certa forma, traz para si o fascínio que a região amazônica costuma despertar em turistas estrangeiros e, até mesmo, nos brasileiros de outras regiões do país.
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Resumo. O artigo trabalha com o tema relacionado à difusão da lusofonia, com a
utilização das ferramentas do audiovisual perante o desafio da intervenção e sua
ocorrência no espaço amazônico do Brasil, mostrando um pouco da invisibilidade das pessoas que vivem a margem da grande engrenagem da indústria cultural
de entretenimento, e a dificuldade das pesquisas e das produções itinerantes que
trabalham com cinema na região do Norte do Brasil. O acesso ao cinema no Brasil
não é democratizado, mas sim selecionado, separatista e seletivo, tornando-se um
privilégio da camada mais endinheirada da sociedade brasileira. Esse problema se
deve a múltiplos fatores, desde agentes “naturais”, como o progresso da tecnologia,
até falhas por parte do próprio Estado que, a cada dia, admite que o cinema se
torne um artigo de ostentação e não de entretenimento e cultura. Pretendemos no
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artigo denunciar o desinteresse social da indústria cultural do segmento Cinema
e das políticas públicas para estas regiões amazônicas que estão a margem das
inovações tecnológicas, e como das tecnologias superadas já com o tempo. Um
verdadeiro esquecimento social nessa região do Brasil.
Palavras-chave: Lusofonia, Educação, Cinema Brasileiro, Identidade, Cultura.
Abstract. The article works with the theme related to the diffusion of Lusophony,
with the use of audiovisual tools in the face of the challenge of intervention and
its occurrence in the Amazonian space of Brazil. It shows a little of the invisibility of people who live on the edge of the great gear of the cultural industry
entertainment, and the difficulty of research and itinerant productions that work
with cinema in the Northern region of Brazil. Access to cinema in Brazil is not
democratized, but selected, segregationist and selective, making it a privilege of
the wealthiest stratum of national society. This problem is due to several factors,
from “natural” causes, such as the advancement of technology, to omissions on the
part of the State itself, which, every day, allows cinema to become a luxury item
and not entertainment and culture. We intend in the article to denounce the social
disinterest of the cultural industry in the Cinema segment and public policies for
these Amazonian regions that are on the margins of technological innovations,
and of technologies that have been overcome with time. A true social obscurity in
this region of Brazil.
Keywords: Lusophony, Education, Brazilian Cinema, Identity, Culture.

INTRODUÇÃO
Ir ao cinema é considerado um dos programas mais corriqueiros dentre as
possibilidades de lazer das populações urbanas em varias partes do mundo e independentemente dos continentes as salas de cinema nas grandes cidades são verdadeiras áreas de entretenimento e aprendizagens.
Apesar da aparente facilidade dessa atividade, assistir a um filme em um cinema, atualmente, não pode ser considerado um programa de baixo custo, o que
dificultar o acesso das classes populares nos grandes centros urbanos.
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Observamos também que a distribuição e o acesso das populações às salas
de cinema no Brasil podem apresentar um reflexo da concentração socioeconômica
e da desigualdade regional do país. Os resultados são os entraves que dificultam a
democratização do cinema por conta dos valores dos ingressos e em consequência a
dominação da indústria cultural sobre as salas de exibição e, concomitantemente a
frequência das salas de exibição é dada por um público com maior poder aquisitivo.
Considerando, especificamente, as questões materiais que implicam a dificuldade para uma pessoa da periferia das grandes cidades em usufruir dessa alternativa
de lazer, como gastos com transporte e ingressos, é possível explicar, em certa medida, a diminuição do público das salas de cinema proveniente das camadas populares
da sociedade. Agora imaginemos a situação das populações que habitam as florestas
amazônicas do Estado do Pará e todos os fatores que são barreiras naturais como a
influência da selva amazônica no contesto geográfico, o fator distância do grande
Centro Urbano que é a Cidade do Belém do Pará, a ausência de salas de exibição e o
baixo nível de tecnologia, além de muitas vezes da escassez de energia elétrica nestes
igarapés, nestes vilarejos ribeirinhos, nestas cidades praticamente isoladas a margem
dos principais rios do Pará como o Rio Amazonas, Rio Araguaia, Rio Curuá, Rio
Guamá, Rio Moju, Rio Pará, Rio Sororó, Rio Tocantins, Rio Tapajós entre outros que
cortam os 1 248 000 km² que representa o tamanho do Estado do Pará é uma das 27
unidades federativas do Brasil, sendo a segunda maior em extensão territorial.
Em decorrência desses fenômenos, é notada a tendência de adoção de políticas públicas voltadas para a efetiva democratização dessa linguagem. Portanto, o
presente trabalho pretende apresentar uma observação contextualizada sobre o processo de democratização do cinema, além de analisar as consequentes propostas do
acesso a essa forma de entretenimento e lazer, tendo como caso específico o Projeto
TV de Rua no Estado do Pará - Brasil.
Assim sendo, essa pesquisa pretende analisar o domínio da indústria cultural
e o processo de elitização da cinematografia, colocando em perspectiva as iniciativas
que estão do lado oposto do mercado, com a proposta de levar o cinema aos mais
diversos lugares.
De tal modo, esse trabalho assume-se como proposta de investigação a dimensão do cinema como cultura e como linguagem artística, verificando-se, quanto
aos aspectos sociais desse processo, os sujeitos que consomem e os que gostariam de
consumir.
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Esse processo de seleção e de repetição ao qual o mercado cinematográfico
está submetido teria, como uma das principais consequências sociais, a criação e
o reforço de estereótipos e de temas sociais irrelevantes. Em contrapartida a esse
processo de elitização do cinema, percebe-se a emergência de novos atores fomentadores de ações de resistência cultural e política. Os projetos sociais desenvolvidos
por organizações sociais são exemplos emblemáticos dessa resistência.
Do ponto de vista teórico, os estudos de Mogadouro (2011), sobre os novos
usos do cinema em instituições de propagação cultural – especificamente na escola
–, bem como os de Hall (2013), sobre a identidade cultural, e de Chauí (2009), sobre
cidadania cultural, entre outros, embasaram as análises deste trabalho. Como ponto
de intersecção entre esses estudos, está à concepção da cultura, esfera social em que
se insere o cinema, como fomentadora de mudança de paradigmas.
A INDÚSTRIA CULTURAL E OS IGARAPÉS AMAZÔNICOS
Para entender como surgiu o termo indústria cultural e por que ele se
relaciona a um processo de exclusão das massas, é fundamental contextualizar
sua origem. Indústria cultural é um termo cunhado no século XX, que deriva
do alemão Kulturindustrie. Produzido por dois filósofos, Theodor Adorno e Max
Horkheimer (1997), esta máxima aparece pela primeira vez no capítulo do livro
Dialética do Esclarecimento, que analisa a produção e a função da cultura no capitalismo. O cinema sempre se restringiu às elites, que tinham o hábito de assistir
a um filme, um espetáculo de teatro ou dança e em seguida participar dos famosos
bailes.
Observamos que nos dias atuais, as salas de cinema se localizam, majoritariamente, em bairros com maior concentração de renda per capita e dentro de complexos comerciais, como em shopping centers. Esses espaços são bem menores do que as
antigas salas. Ou seja, há um limite reduzido de pessoas que podem estar naquele espaço, o que pode configurar um dos motivos que explica o alto preço dos ingressos.
Podemos constatar que o aumento no número de salas (mesmo que ainda
precário, levando-se em conta o tamanho do Brasil) não está acompanhado por uma
distribuição igualitária para todas as regiões.
A grande maioria das salas de cinema está localizada nos centros comerciais.
Já os espaços culturais que exibem filmes com preços mais acessíveis e gratuitos es206
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tão localizados, em sua maioria, fora destas zonas mais nobres e ficando geralmente
nos centro das cidades urbanas e áreas de constante perigo por conta da violência,
e geralmente são promovidos por ONG’s e pelo poder público de algumas Prefeituras ou até mesmo Governo do Estado, e mesmo assim, estás salas conforme sua
proposta de democratização da arte sempre estão a receber bons públicos conforme
programação de exibições. Haja vista que os filmes exibidos nestas salas populares
geralmente não são produções hollywoodianas e sim filmes nacionais que de certa
forma foi beneficiado por alguma lei de incentivo a cultura, ou filmes de arte cujos
direitos autorais são gratuitos.
Como podemos perceber a competitividade e promoção destas salas é de caráter desigual com a publicidade feita pela indústria cultural na promoção e exibição
de seus filmes em salas de cinema comerciais.
Agora em parte deste contexto ficamos a imaginar como poderemos enquadrar os habitantes ribeirinhos e dos igarapés da região amazônica do Estado do Pará.
Dessa maneira, esta Comunicação se propõe a citar tal iniciativa que têm o
objetivo de democratizar o acesso ao cinema, de alguma forma que é a TV de Rua.
A TV de Rua nada mais é que é um circuito de exibição gratuita de obras
cinematográficas nacionais em espaços comunitários da região amazônica que estão desligadas do contexto da Indústria cultural e sem acesso a salas de exibição de
filmes e ou salas de cinema.
O projeto TV de Rua percorre diversas comunidades e realiza exibições de
filmes em tribos indígenas, igrejas, escolas, associações comunitárias e também
em sessões especiais ao ar livre. O projeto opera com filmes brasileiros, levando
a experiência de uma sessão de cinema para as comunidades periferias e isoladas
na imensidão da selva amazônica e com difícil acesso aos equipamentos culturais.
Todas as sessões do projeto são gratuitas e mais de 200 comunidades e aldeias do
Estado do Pará, já participaram do projeto. Que além da exibição fílmica, promove
oficinas de cinema e fotografia com duração de 5 dias em 20 horas de atividades
lúdicas e de iniciação cinematográfica e tendo como público-alvo crianças, adolescentes e jovens.
Os resultados destas oficinas locais são exibidos para a comunidade que está
recebendo o projeto, e assim o trabalho pedagógico tem como ganho a educação
pela arte e a socialização criativa por meios multidisciplinares de ações educativas
que dentro da proposta são inseridos o olhar dos que habitam estas regiões.
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Foi constatado que a grande maioria das pessoas que participam da exibição
dos filmes nos dias principais do evento promovido pelo projeto TV de Rua nunca
fora a uma sala de cinema e que através desta iniciativa são beneficiadas com a ação
de democratização do cinema.
Outro tema transversal está na identificação ao assistir um filme nacional que
é refletido no conceito de identidade cultural, concebida a partir da compreensão
das pessoas diante das suas experiências particulares e intelectuais. Tomando por
base a ideia de que a identidade cultural tende a ser construída a partir de diversas
matrizes, entre elas a cultura nacional, é compreensível a importância de projetos
que permitam a identificação do espectador com o conteúdo e/ou estética veiculados, por exemplo, pelo cinema.
É nesse sentido que os projetos de inserção social e cultural do cinema
oferecem possibilidades de identificação e de ressignificação dos sujeitos periféricos dentro do campo sociocultural. Ainda, esses espaços alternativos de promoção
cultural reforçam os marcadores sociais de diferença, de maneira significativamente
positiva para essas populações.
Os projetos que veiculam produções cinematográficas, especialmente nacionais, para populações até então alheias dessas possibilidades de fruição cultural e artística, abrem possibilidades de ressignificação de conteúdos e da própria realidade
social. Além disso, esses mesmos projetos, que veiculam novas formas de consumo
cultural para populações periféricas, também abrem novas possibilidades em outras
esferas da cultura, como a produção, reforçando a dinâmica do campo cultural a
partir da autorrepresentação.
OBSERVAÇÕES QUANTO AO PROJETO TV DE RUA – UMA EXPERIÊNCIA
DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA NA REGIÃO AMAZÔNICA NO ESTADO DO PARÁ – BRASIL
O que chama a atenção para esse projeto, além de ser investimento público
em cultura, é a intenção de ocupar espaços que não foram criados com a proposta
de exibir filmes, como também de se aproximar as populações de baixa renda e que
vivem em territórios hostis e de difícil acesso. Cada vez mais o que se ver é a necessidade de expandir os espaços dedicados a educação cinematográfica e a inserção
de pessoas aos multimeios, pois a cultura precisa dialogar com a sociedade e estar
208

O desafio da exibição de filmes em língua portuguesa na região amazônica

integrada em espaços próximos das comunidades, a fim de que ocorra um diálogo
de experiência e vivências sociais e educacionais.
O projeto TV de Rua é uma experiência democrática de grande cunho social,
pois visa abranger locais de difícil acesso das regiões pantanosas e alagadas das selvas
amazônicas, e todo este processo de inserção é feito por embarcações de médio porte
e pequeno porte que para navegar é preciso de todo um estudo quanto aos fatores
climatológicos e hídricos da região, pois muitas vezes os acessos aos vilarejos ribeirinhos e aos igarapés são realizados por embarcações menores onde são colocados
e transportados os equipamentos de reprodução do audiovisual, além os materiais
das oficinas.
Além disso, como nestes territórios não existem albergues, pousadas, hotéis,
hostels, tanto a produção como os arte educadores e técnicos ficam instalados em
escolas públicas, igrejas e até mesmo acampados, ou em Ocas ou Malocas indígenas
para montar a estrutura que promovam a exibição cinematográfica nas sessões de
cinema.
Segue junto aos equipamentos e material pedagógico e de exibição, a alimentação da equipe como toda, daí fica claro que para atingir o objetivo do alcance
destes povos e da inteiração com a arte educação cinematográfica faz-se necessário
de muito esforço de todos que compõem o projeto TV de Rua.
OS DESAFIOS DA EXIBIÇÃO CIENAMATOGRAFICA NO BRASIL
Dentre vários temas sociopolíticos que preenchem as páginas dos periódicos,
tabloides, jornais e dos principais sites de notícias do Brasil, o cinema é um tema que
se encontra em pauta, uma vez que a sétima arte é uma excelente ferramenta para se
trabalhar a educação neste país.
A democratização ao acesso a arte cinematográfica é um outro desafio. Isso quase no mesmo momento em que se transforma em um tema polêmico a ser resolvido.
Criticar e questionar a toda-poderosa indústria cultural, é curiosamente um
tema que esta ligado de certa forma a uma cadeia ou matriz de vários outros produtos e serviços que encontra-se diretamente envolvidos, e cada vez mais, atraente e de
elevado custo operacional.
Com dados disponibilizados pela página eletrônica da Agência Nacional de
Cinema no Brasil (Ancine), ao todo, e de acordo com dados coletados e divulgados
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pela Ancine, são aproximadamente 3.356 (três mil trezentos e cinquenta e seis) salas
de cinema no Brasil, e segundo a página eletrônica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que é uma organização pública responsável pelos levantamentos e gerenciamentos dos dados e estatísticas brasileiras, segundo o IBGE, estão
espalhadas por cerca de 11% das cidades do país, em sua maioria capitais e grandes
centros urbanos.
De acordo com Hagemeyer (2012), é natural presumir, neste contexto, que
trata-se de uma questão de oferta e demanda — as capitais, afinal, concentram o
maior índice populacional. Mas há consequências culturais desta concentração, que
se faz em dois campos: fisicamente, a rasa inserção do cinema em locais de baixa
renda e cidades menores causa um afastamento natural da população a uma forma
de cultura que deveria ser das mais acessíveis; na prática, a superlotação de blockbusters que é uma palavra de origem inglesa que indica um filme (ou outra expressão
artística) produzido de forma exímia, sendo popular para muitas pessoas e que pode
obter elevado sucesso financeiro. Um blockbuster também pode ser um romance
ou outra manifestação cultural que tenha um elevado nível de popularidade, e tais
eventos dificultam a própria distribuição de filmes de menor orçamento ou obras
mais questionadoras e instigantes.
Essa relação de falta de interesse da indústria cultural e com os filmes ditos
como questionadores, depende muito o sucesso ou fracasso da obra em bilheteria
com a premiação internacional do mesmo, sabendo-se que em grande maioria as
obras cinematográficas no Brasil recebem fundos e investimentos governamentais
para serem produzidos, e algumas empresas privadas recebem isenção fiscal para
realização da doação e mecenato, e mesmo assim, é um grande desafio para produtores, diretores, realizadores, roteiristas entre outros profissionais por em pratica o seu
trabalho na produção cinematográfica, uma vez que a distribuição passa a ser um
segundo desafio. A questão passa por um exemplo prático e recente: um dos maiores
sucessos recentes do cinema brasileiro, o filme Bacurau, dos cineastas pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, ficou em cartaz nos cinemas do
Brasil por 10 (dez) semanas, sendo um filme critico e questionador, por conta da
premiação no Festival de Cinema de Cannes conseguiu alcançar a marca de 700 mil
espectadores no Brasil, sendo um grande feito para o cinema nacional.
O filme foi rodado e produzido em povoado chamado Barra, pertencente ao
município de Parelhas no estado do Rio Grande do Norte, sendo um faroeste bra210
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sileiro, e tendo na população deste município o mesmo efeito que é ocorrido nas
observações desta proposta do artigo, quando tratamos do desafio da exibição de
filmes em língua portuguesa na região amazônica do Brasil na presença da contemporaneidade, sendo assim, podemos afirmar que são populações que estão de fora
do mapa no sentido mais literal desta narrativa.
Fazendo uma comparação do efeito exibição e fatores de interesse financeiro
da industria cultural, temos como por exemplo o Filme Bacurau, e o povoado chamado Barra, podemos afirmar que a sala de cinema mais próxima fica a 100 km de
distância do município de Parelhas, embora que a produção do filme Bacurau retornou ao povoado pouco antes da estreia do longa-metragem em circuito nacional
(e após ele ter sido premiado no Festival de Cannes) para que a população pudesse
prestigiar o momento em que fez história dentro do circuito artístico brasileiro.
E esta é, no fim das contas, a grande questão em torno desta “democratização”
do acesso ao cinema.
De acordo com Vanoye e Goliot-Lété (1994), este confrontamento é o objetivo
primordial do que entendemos por arte: trata-se do lugar da contravenção, do lugar
do questionamento que abre portas para que o medo dê lugar a uma semente que
planta a ideia de que é possível lutar por algo diferente.
Mais do que captar a realidade, o cinema existe para eternizar os momentos
de transformação e imaginar também que é possível existir algo maior e melhor.
A DEMOCRATIZAÇÃO É MAIS DO QUE UMA NECESSIDADE É EDUCAÇÃO COM CONTEÚDO CRÍTICO E REFLEXIVO
A urgência da democratização está na importância do exercício do pensamento crítico junto às populações desfavorecidas, e no senso de coletividade que
existe dentro da própria experiência de se estar em frente a uma tela de cinema na
expectativa de um acontecimento.
De acordo com Xavier (1983), em termos práticos, isso quer dizer que são necessários os incentivos de verbas catapultados pela Ancine e pela Lei do Audiovisual,
na realidade o que existe no Brasil quando pensamos nas instituições que assessora o
fomento da produção cinematográfica, é de um lado, uma verdadeira disputa ideológica, que tem por objetivo vilanizar o necessário anticomodismo que é um dos
mais poderosos objetivos do cinema enquanto arte, e como também, proporcionar o
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sentido inverso quanto as tecnologias sociais na produção cinematográfica, e sendo
vilanizada por aqueles que a odeiam, ou até mesmo mascarando a realidade nacional, quando tais ficções são produzidas e exibidas, e com isso, aproxima-se cada vez
mais os públicos dos nossos problemas de ordem política quando é tratado temáticas
de abandono social.
Por outro lado, o tema da democratização do cinema, salienta que o alcance
da democracia está muito fraco, especialmente no que se diz respeito ao cinema, tais
aglomerados empresariais e internacionais, não tem nenhum interesse em promover
uma política de descentralização cultural, vendo sempre o resultado imediato das
questões financeiras e lucros, preferindo e se estabelecendo em sua grande maioria,
no eixo das grandes cidades.
Observamos também que muitas das populações no Brasil, que é o público do
cinema, jamais foi a um cinema, e está problemática encontra-se presente nas maiores cidades do país, percebemos também que os investimentos em salas de exibições
possuem um número em regiões como Norte ou Nordeste.
Apenas 17% (dezessete) da população brasileira frequenta as salas de cinema
no país, sendo mais de 80% a parcela de pessoas que consomem conteúdo audiovisual em casa.
A partir daí, cabe ao Governo dar acesso à população com o que seria a realidade ideal: com cinemas fora de centros urbanos. Mas o que está mais próximo de
acontecer é a democratização da informação e o acesso público através da internet
— o que inclui serviços de streaming que é uma tecnologia que envia informações
multimídia, através da transferência de dados, utilizando redes de computadores,
especialmente a Internet, e foi criada para tornar as conexões mais rápidas. O acesso
está acontecendo por vias paralelas.
Embora que as multinacionais Netflix, HBO Go e Prime Video estão longe de
ser a solução para um cinema democrático. O acesso à internet também é limitado
nas regiões menos privilegiadas do Brasil.
Ideias como a da plataforma Videocamp que são na verdade plataformas gratuitas que conecta filmes transformadores a espectadores ao redor do mundo, e neste
contexto, extremamente poderoso, que estão ocorrendo as transformações quanto à
democratização do cinema no Brasil.
Para o editor da “Folha Ilustrada ”, o jornalista Matinas Suzuki Jr., há um fundo ético e moral na questão da democratização do cinema no Brasil, muito mais que
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financeiro, apontando as contradições existentes na definição de uma política de
produção de filmes a partir do Estado:
Os relatórios da Embrafilme mostram que: 1) A empresa não possui nenhum critério
racional, objetivo e democrático para a distribuição de suas verbas; 2) Há favoritismos, é só conferir; 3) A empresa não sabe se patrocina filmes de alto teor cultural, de
difícil mercantilização, ou alia -se aos produtores comerciais, com maiores possibilidades de retorno; na dúvida, dá dinheiro para todos; 4) Aparecem evidências da suspeita de uma prática velada entre os pares cinematográficos: como não havia correção
monetária, muita gente atrasava a realização do filme como maneira de barateá-lo.
Outros, que aplicavam o dinheiro, ganhavam duas vezes com a inflação; 3) Perto dos
escândalos financeiros, o baú do cinema brasileiro gastou pouco, o que não diminui a
gravidade da situação. Resta uma profunda questão ética e moral para os artistas. Esta
sim será de difícil acerto de contas. A história da cultura brasileira do período terá que
mostrar a verdade sobre este capítulo.

Porém algumas mudanças já estão presentes em alguns dos editais dos principais festivais de cinema e de repercussão nacional, mas também às mostras locais e
de seleções menores, pois é ali que se esconde o Brasil que o próprio Brasil raramente
tem a chance de enxergar.
Quando falamos em democratização do cinema, não estamos falando apenas
da formação de público, mas principalmente de acesso à cultura, de acordo com
Stam (2003). Um povo sem cultura é um povo sem história.
E o cinema é parte da nossa cultura, e é muito importante que as pessoas tenham acesso para que se reconheçam na tela, para saberem que suas histórias estão
sendo contadas e que elas importam. A diversidade cultural do Brasil precisa ser
registrada.
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) assegura a todos os cidadãos acesso
a fontes de cultura nacional, garantindo, assim, acesso igualitário ao bem cultural.
Contudo, segundo o IBGE, cerca de 89% (oitenta e novo) por cento dos municípios brasileiros não possuem salas de cinema, e 60% (sessenta) por cento dos
jovens nunca foram ao cinema.
De acordo com Ribeiro (1996), para a população o questionamento de fatores
que inibe o uso contínuo do equipamento cultural, que é o cinema, chega a ser um
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contra censo, uma vez que existe uma forte demanda de público, e se a proposta é
democratizar, quer dizer que nem todos têm acesso ao cinema por conta das desigualdade social que dificulta pagar autos preços por bilhetes de entrada nos cinemas;
Locomoção até os locais de exibição, tanto nas periferias das grandes cidades, como
nas pequenas cidades, e muito mais difícil nas distantes cidades amazônicas e do
sertão nordestino brasileiro.
Também, observamos, o baixo investimento em áreas cultural; A falta de entendimento do cinema como cultura de massas; A falta de interesse por parte dos
cidadãos que muitas vezes desconhece o poder da sétima arte; E como este cenário,
temos que lidar com a manutenção da alienação cultural junto à população brasileira
que se encontra excluída do processo de viabilidade ao acesso do entretenimento
cinematográfico.
A Democratização do cinema é também para todos os públicos. A ideia é
democratizar para surdos, cegos, cadeirantes, idosos. Democratizar também para as
classes menos favorecidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho parte da hipótese inicial de que o cinema, enquanto linguagem artística e como espaço de relações sociais de lazer e de entretenimento, encontra-se em uma situação de destaque no campo cultural. Entretanto, o acesso no
Brasil e especificamente na Região Norte é relativamente limitado apenas às pessoas
dotadas de melhores condições financeiras e que habitam grandes centros urbanos,
especificamente no caso do Estado do Pará, vemos um alto investimento necessário
para a aquisição do ingresso, gastos com deslocamento, entre outras atividades pertinentes ao evento “ir ao cinema”, afastando as pessoas das camadas populares dessas
alternativas de entretenimento e de lazer.
Um dos objetivos deste trabalho é debater como teve início o processo de
elitização do cinema, como a indústria cultural controla o conteúdo e a distribuição
dos filmes e como funcionam as políticas culturais que trabalham para democratizar
esse acesso.
O ingresso ao cinema no Brasil não é democratizado, mas sim selecionado,
segregacionista e seletivo, tornando-se uma regalia da classe mais rica da sociedade
nacional. Essa dificuldade se deve a diversas questões, desde o acrescentamento da
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tecnologia, até supressões por parte do próprio governo que, a cada dia, aceita que o
cinema se torne um item de luxo e não de lazer e cultura.
Sabemos que o Brasil é um país multicultural, o reconhecido Brasil de vários
“Brasis”. Logo, se é verdade que nossa cultura foi composta por diferentes povos —
indígenas, africanos e europeus —, havendo, assim, uma grande diversidade cultural, também é verdade que a obra cultural no país é robusta, e não incomummente
conquistamos prêmios internacionais no teatro e no cinema ao contar histórias –
realidades – da nossa população, de nossas raízes.
Todavia, excepcionalmente, parte da população não tem o privilégio de assistir a essas produções cinematográficas, pois o acesso à sétima arte não é democratizado, mas sim, seletivo. Isso se deve, sobretudo, aos altos custos, coligados à pirataria
e às novas plataformas de streaming, que distanciam a massa da arte do cinema,
abafando, assim, o gosto de saborear uma pipoca diante um filme.
Nesse prisma, precisa haver modificações a partir de proporcionais interventivas por parte dos instrumentos responsáveis, a fim de que esse experimento estético e cognitivo seja desfrutado por todos que queiram assistir a um filme.
De acordo com a história, quando surgiu, na França de 1895, pelas mãos dos
irmãos Lumière, o cinema assustou seus primários espectadores, que fugiram da sala
com receio do trem — em movimento na tela — que chegava em direção ao público.
Isso confirma o impacto de tal experiência estética, que ganhou o mundo velozmente, transformando-se no produto cultural mais lucrativo e num dos fundamentais
divertimentos da classe média brasileira, de acordo com Saes (1985).
Contudo, embora muitas produções tenham uma tarifa média para comprar
um ingresso, o valor do acesso, na maioria das vezes, é muito caro, o que separa a
população menos favorecida economicamente de desfrutar dessa arte. Em verdade,
é há uma dicotomia conceitual, quase que um modelo, entre o produto a ser exibido
no cinema e a média socioeconômica das pessoas que consomem esse artigo, tido
como de luxo no Brasil. Como dito antes, a arte do nosso cinema está nas estirpes
de nossa cultura e da nossa gente e não pode ser assim vendido, a alto preço apenas
para uma parcela da população.
Não carecemos de muitos esforços para recordar de gigantescas produções cinematográficas brasileiras: Macunaíma, Tropa de Elite, Cidade de Deus, Vidas Secas,
Terra em Transe, Que horas ela volta?, Central do Brasil, Lavroura Arcaica, Carandiru etc. Todas essas obras cinematográficas têm em comum um único paradigma:
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Os povos e histórias expostas nessas produções, não são os mesmos que podem
desfrutar do produto final.
Acontece que a grande indústria conta histórias de povos e realidades de nosso Brasil, arrastando ao cinema a classe favorecida que, convenhamos, muitas vezes
não está interessada em ouvir essas histórias, já que não fazem parte de sua realidade. Novamente: há democracia no cinema?
Em contrapartida à exclusão que se verifica, tanto na produção cinematográfica quanto na absorção do produto final do cinema, há iniciativas de promoção da
cultura cinematográfica, como o TV de Rua que promove uma abertura relevante de
acesso para as camadas populares, democratizando, efetivamente, o cinema, e levando-o as regiões de difícil acesso e sem nenhuma sala de exibição de filmes o prazer
de compartilhar informações e oficinas culturais relativas a multidisciplinaridade e
a arte da educação e do cinema.
A história de luta e desigualdade social está presente na maioria das pessoas
que ali estão presentes no ato das exibições cinematográficas, é um momento especial, muitas vezes único e de trocas de experiências. Nestes locais temos a concreta
certeza de que o cinema, então, pode ser uma ferramenta de identidade social. Ainda, esse projeto incentiva a elaboração de políticas públicas culturais de acesso à cultura, ao lazer e ao entretenimento. A iniciativa se mostra uma importante estratégia
do poder público para a efetiva promoção da cidadania cultural, e do desenvolvimento humano vinculado a arte educação ao cinema.
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Resumo. Este artigo é uma história breve das repúblicas, as casas comunitárias em
que vivem os estudantes da Universidade de Coimbra (UC), a universidade mais
antiga de Portugal. Estes locais de alojamento e centros de cultura são únicos à
escala mundial e fortemente ligados com a cidade do Mondego onde há 28 repúblicas reconhecidas pela UC. Estas casas têm as suas regras, o seu próprio nome,
símbolo e identidade. No início só disponíveis para rapazes, agora espaços de luta
sobre os direitos das mulheres, problemas ecológicos, continuação das tradições
e integração dos estudantes. Trata-se de um ambiente familiar longe de casa que
está na paisagem da cidade desde o século XIV.
Palavras-chave: república, Coimbra, universidade, vida estudantil.

Abstract. This article is a brief history of republics, community houses where students from University of Coimbra, the oldest university in Portugal, live. These accommodation sites and culture centres are unique on a world scale and are
strongly linked with the city of Mondego where there are 28 republics recognized
by UC. These houses have their own rules, their own name, symbol and idenTrabalho apresentado na 1.ª edição das «Vozes nas Margens».
Magdalena Sieracka é licenciada em português pela Universidade de Adam Mickiewicz em Poznań.
Passou um ano a estudar na Universidade de Coimbra onde encontrou o maravilhoso e único fenómeno
das Repúblicas. Nas casas estudantis apaixonou-se pelo malabarismo e continua esta prática quase todos
os dias para treinar o corpo e a mente. Encantada pela literatura do Modernismo. Não obstante entre os
autores preferidos dela figuram também Mia Couto, Fernando Pessoa ou o polaco Stanisław Lem.
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tity. In the beginning only available for boys, now spaces of the fight on women’s
rights, ecological problems, continuation of traditions and the integration of the
students. Family atmosphere away from home which is in the landscape of the city
since the 14th century.
Keywords: republic, Coimbra, university, student life

HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Dom Dinis, sexto rei de Portugal, grande amante das artes e literatura, além
de trovador, não sem razão mereceu um grande monumento numa colina coimbrã. Foi ele quem, em 1290, em Lisboa, fundou o Estudo Geral, que já, em 1308,
começara a funcionar também em Coimbra, tendo duas localizações por mais de
duzentos anos. Em 1537, foi definitivamente mudado para Coimbra. Durante séculos, estudantes de todo o país vieram para a cidade erguida nas margens do rio
Mondego, esculpindo a forma e o caráter desta localidade. A cidade foi mudando
com a afluência de jovens de todo o país e mais tarde das antigas colónias portuguesas. Não obstante, já em 1309, o Rei Dom Dinis viu a falta de alojamento
na antiga capital para estudantes e, na Carta Magna, pediu aos proprietários que
abrissem as suas casas aos estudantes. O arrendamento das casas criou muitos
problemas que o rei tentou resolver. Maria Teresa Nobre Veloso, em Revista de
História da Sociedade e da Cultura, escreve:
A Magna Charta Privilegiorum evidencia, com clareza, este problema tentando
minorá-lo. No referido diploma, D. Dinis proíbe expressamente “por determinação
perpétua, que os escolares não possam ser postos fora ou ser expulsos das casas
em que moram agora ou virão a morar mesmo no futuro”. E se não conseguirem
estabelecer um acordo com os proprietários dos imóveis relativamente ao preço da
renda deverão recorrer ao auxílio dos avaliadores mas, ordena o rei, “mesmo assim os escolares já referidos não poderão ser expulsos das ditas casas” (2009: 310)

Os proprietários não estavam ansiosos por arrendar as casas e tentaram fugir a
esta obrigação, o que conseguiram com êxito. Por isso, naqueles tempos, os estudantes
reuniam-se em grupos e alugavam casas, dando início à vida comunitária estudantil.
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A Magna Carta Privilegiorum do dia 15 de fevereiro 1309 é muito importante
para a Universidade não só porque o monarca tenta solucionar o problema do alojamento, mas também porque Dom Dinis coloca os estudantes de qualquer região
do seu reino sob a sua proteção. “D. Dinis proíbe aos homens de armas e a todos os
histriões e comediantes, que daqui em diante não se atrevam a entrar nas casas dos
escolares ou dos doutores” (Nobre Veloso 2009: 308) para não perturbar a paz dos
escolares. Além disso, graças às palavras de Dom Dinis, os estudantes podiam circular à noite pela cidade desde que tivessem uma lanterna ou outra forma de luz. Os
estudantes receberam também o privilégio de nomear os seus reitores e conselheiros,
o bedel e outros oficiais.
Já no século XVI, a universidade tinha quatro faculdades: Teologia, Cânones,
Leis e Medicina, passando para as oito dos dias de hoje. Cerca de 24 mil estudantes
portugueses e estrangeiros frequentam os três polos que surgiram ao longo dos anos.
A paisagem da universidade está marcada pelas construções do tempo do Estado
Novo. A monumentalidade dos edifícios destaca-se da arquitetura de Coimbra. Em
2013, o complexo universitário da Alta, incluindo, entre outros, o palácio de Alcáçova, a biblioteca Joanina, o Jardim Botânico e edifícios da metade do século XX, foi
classificado como Património Mundial da UNESCO.
A história da UC está longe de ser politicamente e socialmente monótona. A
UC é testemunha de todos os acontecimentos mais importantes do país, sendo a universidade mais velha do país. A Universidade é marcada por quatro dinastias de reis
de Portugal, assiste à queda da monarquia e aos inícios da república, testemunha a ditadura de Salazar e a revolução dos Cravos, recorda-se do processo da Fundação, dos
Jogos Europeus Universitários, assinala greves e sucessos. A UC era a única3 universidade de Portugal até ao século XX. Pelas salas, bibliotecas, jardins e casas de Coimbra
passaram, entre outros, Antero de Quental, Eça de Queiroz, Almeida Garrett, Camilo
Pessanha, Marquês de Pombal ou Teófilo Braga. José Afonso cantou lá fados e desenvolveu o seu talento poético e musical. Os fados de Zeca Afonso não eram fados quaisquer. O fado de Coimbra é um tipo de fado cantado somente pelos estudantes desta
cidade universitária que evoluiu durante anos. Desde o início sempre foi exclusivo dos
homens, e apesar de a primeira mulher ter entrado na universidade no ano 1891, até
hoje as raparigas não podem cantar fado de Coimbra.
A Universidade de Évora teve um episódio curto e funcionou entre 1559 e 1759. Foi uma
universidade jesuíta, fechada sob ordem do Marquês de Pombal, e reaberta depois em 1973.
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A partir da entrada de Domitila Hormizinda Miranda de Carvalho na UC
assistimos à feminização desta instituição. Depois de quase 100 anos de dados estatísticos da Universidade de Coimbra, podemos ler que, no ano letivo de 1982-1983,
o número de mulheres é já superior aos dos homens (Carvalho Prata 2002: 82). Esta
tendência manteve-se até hoje. Em 2017, 56% dos estudantes eram mulheres.
Manuel Alberto Carvalho Prata descreveu perfeitamente Coimbra em poucas
palavras na sua obra intitulada Academia de Coimbra (1880-1920) contributo para a
sua História. Apesar da idade das suas palavras, elas continuam válidas ainda hoje.
Talvez as escadinhas se tenham transformado em escadas, e a leitaria do Castelo
tenha mudado o nome:
no entanto bem pode dizer-se que Coimbra se manteve igual, digerindo diferenças!
(…) o mesmo casario medieval; o mesmo Jardim Botânico, o mesmo Penedo da Saudade, o mesmo Penedo da Meditação, o mesmo Parque da Cidade, o mesmo Choupal;
o mesmo Paço Real com a Universidade dentro, alcandorada numa velha colina a que
davam acesso as escadinhas do liceu, o arco e a leitaria do Castelo, a Rua Larga e o edifício de velha Bastilha tomada aos lentes; as mesmas capas negras a nivelar origens sociais; (…) as mesmas praxes, com as suas desumanidades e os seus excessos o mesmo
padecer de quinze em quinze dias, no Campo de Santa Cruz, (…) a mesma Queima
das Fitas, mais carro menos carro alegórico, mais bebedeira menos bebedeira; o mesmo heroísmo nas lutas pela liberdade, pela sua defesa ou pela sua retoma. (2002: 10)

Eu por mim adicionaria aqui: as mesmas repúblicas.
AS REPÚBLICAS DE COIMBRA
As várias crises de alojamento dos estudantes na história da UC fortaleceram
a vida comunitária dos escolares. Podemos distinguir três grandes crises. A primeira é a mencionada no capítulo anterior, que ocorreu no século XIV quando na nova
localização da universidade não havia casas suficientes para alojar os estudantes.
D. Dinis, além dos vários privilégios concedidos e de ter estabelecido normas em
relação ao alojamento, promoveu ainda a construção das casas comunitárias na
zona de Almedina, o que melhorou a situação dos estudantes naqueles tempos.
A segunda escassez de acomodação foi causada pelo Decreto de 28 de maio de
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1834, de Joaquim de António de Aguiar, em virtude do qual foram extintas as ordens religiosas. Muitos jovens encontravam abrigo nos colégios e noutras instituições religiosas de Coimbra, mas após terem sido fechados, os habitantes foram
deixados em apuros. Mais uma vez, os estudantes reuniram-se em grupos e alugaram casas juntos para resolver o problema. O último grande golpe no alojamento
dos estudantes pode ser datado dos anos 40 do século XX, quando surgiu a ideia
de construir uma grande “Cidade Universitária” na Alta. Para construir os novos
edifícios da Universidade foi necessário demolir as casas existentes. Como estes
terrenos eram nos arredores da UC, muitos estudantes alugavam um apartamento
nessa zona. Ao perder o seu lugar para morar, os estudantes encontraram quartos
nas repúblicas. Não é de estranhar , pois, que nos meados do século XX tenham
aparecido também repúblicas novas e o caráter que as repúblicas têm hoje vem da
época do Estado Novo.
Não obstante, o fenómeno inicial da república surgiu no século XIX depois da
revolução liberal e está:
diretamente influenciada pelas ideias vindas da frança revolucionária. Os primeiros
repúblicos procuravam a realizar na prática as ideias novas, oposição a monarquia e
ao nível da habitação coletiva as linhas mestras do ideário da revolução liberal, mas
não tardou que as repúblicas passassem a servir também como luta contra opressão
governamental (Aqui e agora, arquivos RTP1 08/05/1982)

A designação Real República é um paradoxo que surgiu ainda na monarquia.
Os estudantes tratavam as casas como se fossem estados democráticos. Até aos dias
de hoje, cada pessoa tem uma função na casa governada por um presidente escolhido em votação. A autogestão e a vida coletiva são a base da vivência republicana. A
vida numa república é muito intensa e um ano de vida é igual a cem anos, por isso
todos os anos as repúblicas comemoram centenários. Os centenários são as festas
das casas. Os repúblicos preparam eventos diferentes, terminando com uma grande
festa antecipada por um jantar para o qual todos os antigos e representantes das outras repúblicas são convidados. As repúblicas são também centros culturais. Os habitantes preparam concertos de fado e música moderna ao vivo, exibições de filmes
e encontros de poesia, bem como festas abertas a toda a comunidade universitária.
Tudo depende do caráter que tem dada casa. Nalgumas vivem só raparigas, noutras
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rapazes, no entanto, a maioria das casas é mista. Algumas estão a favor da praxe,
outras são anti-praxe. As repúblicas não praxistas e anti-praxistas, no ano de 2014,
lançaram o projeto “Cria’ctividade” que é uma alternativa à praxe para os novos estudantes. O projeto é constituído por vários eventos como concertos, exposições,
atividades desportivas que dão possibilidade aos novos estudantes de se integrarem
na comunidade coimbrã.
Abaixo segue a lista das 28 repúblicas que se encontram em Coimbra, à data
de escrita deste artigo (a lista provém do projeto As Repúblicas de Coimbra mantido
pelo Gabinete de Arqueologia, Arte e História da Câmara Municipal de Coimbra):
1) Real República dos Kágados
2) República dos Galifões
3) Real República do Spreit-O-Furo
4) Real República Rás-Te-Parta
5) Real República Palácio da Loucura
6) Real República Baco
7) Real República Ay-Ó-Linda
8) Real República Ninho dos Matulões
9) Real República dos Corsários das Ilhas
10) Real República dos Inkas
11) Real República do Bota-Abaixo
12) Real República Rosa Luxemburgo
13) Real República dos Pyn-Guins
14) Real República Rapó-Taxo
15) Real República do Prá-Kis-Tão
16) Real República Kimbo dos Sobas
17) Real República Boa-Bay-Ela
18) Real República dos Fantasmas
19) República do Farol das Ilhas
20) Real República Trunfé Kopos
21) República da Praça
22) República 5 de Outubro4
4

A República fechou as portas em 2013 quando a renda aumentou de mês para mês mais que 60 vezes.
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23) Solar dos Kapangas
24) Solar Residência dos Estudantes Açoreanos
25) Solar do Kuarenta
26) Solar das Marias do Loureiro
27) Solar do 44
28) Cooperativa de Habitação dos Estudantes da Universidade de Coimbra5
O primeiro código da praxe, de 1957, teve entre outros, apontamentos sobre Repúblicas. No relatório As Repúblicas de Coimbra podemos ler o seguinte:
Reais-Repúblicas podiam ser não oficializadas, as que não estavam autorizadas a
usar o nome de república, e oficializadas, as que tinham existência reconhecida pela
praxe. A república oficializada tinha de estar instalada em casa cuja administração
pertencesse exclusivamente aos repúblicos; tinha de ter cozinha própria; tinha de ter
nome e emblema aprovado pelo Conselho das Repúblicas; tinha de ter uma placa de
maiúsculas, pintada a negro, com o nome e o emblema da república na fachada do
edifício onde estivesse instalada; tinha de ter uma bandeira com o nome e o emblema
da república; devia ter sido inaugurada com a presença de todos os repúblicos e um
representante de todas as outras repúblicas oficializadas então existentes e devia ter
um presidente. (C.P.A.C., artigos 185º a 187º)

A maioria das regras demonstradas acima é cumprida pelas repúblicas de
Coimbra, mesmo que tenham passado mais de 60 anos da sua publicação. As placas
com nomes e emblemas situam-se nas paredes ou portas das repúblicas. Nalgumas
fachadas, podemos observar também objetos da vida quotidiana pendurados, que
não servem mais aos repúblicos mas relembram os Antigos, as pessoas que costumavam viver nelas. Dentro das casas há ainda mais objetos, além de que as paredes
estão decoradas com pinturas e grafites que têm sempre uma história para contar.
Passando pela porta duma República sente-se toda a herança dos Antigos e a abundância dos eventos que aconteceram lá. A casa é o coração da república mas nem
sempre é possível mantê-lo para sempre.

5

Segundo a UC, a CHEUC encontra-se na lista das Repúblicas.
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O FUTURO DAS REPÚBLICAS
As repúblicas de Coimbra alojam os estudantes da UC há muitos anos e muitas
deles fazem parte do património da UNESCO desde 2013. Não obstante, a maioria
dos edifícios em que se situam as repúblicas está nas mãos dos privados. Apenas seis
são propriedade da Universidade ou da autarquia. Os proprietários, a cada momento,
podem aumentar as rendas ou vender as casas. Algumas repúblicas, como a Real República da Praça já se encontraram num beco sem saída e perderam a casa. A República da Praça conseguiu encontrar um novo edifício para a sua atividade, que comprou
com ajuda dos Antigos e de um empréstimo bancário e nunca poderá ser expulsa.
Entretanto, a maioria das repúblicas não é capaz de comprar o seu edifício. Em março
de 2018, a República Rapó-Taxo e a República dos Fantasmas receberam uma carta
com a informação de que o senhorio queria vender o edifício da república. Obviamente eles tinham precedência na compra, mas como juntar milhares de euros — no caso
deles, cerca de 400 000€ . Podemos ler no artigo do Expresso do dia 3 de março de 2018
que a Universidade ajudou com 10% do valor da casa, mas para um grupo de mais ou
menos de uma dúzia de moradores é impossível juntar uma tal verba.
A situação das repúblicas piorou depois de 2013 quando a UC foi reconhecida pela UNESCO como património mundial da humanidade. Um grande fluxo
de turistas e a popularidade de Coimbra influenciou também a vida dos estudantes.
As rendas aumentaram e alguns proprietários decidiram vender as casas cujo valor
drasticamente subira, tornando-se incomportável para os estudantes.
As repúblicas têm de lutar pela sua existência e fazem por isso. Em abril de
2018, nove repúblicas candidataram-se para serem reconhecidas como entidades de
interesse histórico, cultural e social. Não demorou muito e até aos primeiros dias de
maio de 2018, no total, na Câmara Municipal já havia 18 pedidos de repúblicas e três
de lojas históricas. Este reconhecimento dá somente uma garantia de congelamento
do valor das rendas por cinco anos e não protege do despejo. Podemos ler no Público
(Lusa, 29 de abril de 2018) que nesta situação os repúblicos:
Alertam, no entanto, para a necessidade de “encontrar uma solução de protecção efectiva, que garanta a continuidade dos modelos de vida colectiva, actividades sociais,
culturais e políticas que as casas perpetuam às gerações, sendo uma marca fundamental da história e cultura dentro e fora da academia” de Coimbra.
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O futuro das Repúblicas ainda é incerto mas já estamos no bom caminho para
as proteger. Sem a paixão, dedicação e luta pela ca(u)sa e tradição dos repúblicos,
provavelmente as Repúblicas já estariam extintas.
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