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Nota Introdutória
A publicação que agora se dá à estampa – Mosaicos Culturais I: Olhares
e Perspetivas – é a primeira de uma série que se pretende estendida no tempo
e resulta das investigações e artigos produzidos pelos membros que integram
a linha de ação Estudos Culturais do Centro de Estudos em Letras da UTAD,
cujo horizonte de trabalhos se prolongará até 2020. O objetivo da linha temática
visa também a preservação e estudo da memória documentada pelos indivíduos
e sua contribuição para os estudos culturais, a reflexão cultural em torno de
documentação selecionada oriunda dos países lusófonos, enfim a celebração e
promoção da língua portuguesa como língua de várias culturas onde convivem
diferenças e complementaridades, uma língua que é “lugar de procura da
dignidade universal da pessoa humana” (Oliveira Martins).
Porque de um mosaico se trata, a paleta de cores que se apresenta é variada
circulando entre reflexões sobre questões de cultura regional e local, análises
socioculturais com incidência particular em aspetos identitários, estudos póscoloniais e interculturais.
Procura-se, desta forma, dar expressão às sinergias que resultam das várias
competências e conhecimentos que cada um dos investigadores, individual ou
grupalmente, pode induzir em favor do projeto de investigação; pretende-se,
também, que seja uma mais-valia muito positiva para a região e para o país,
enquanto produto cultural que integrará documentação material organizada em
vários suportes de divulgação, um vasto conjunto de informações e estudos
científicos que beneficiarão não só a sociedade em geral e a comunidade
académica em particular, como também as instituições locais, nacionais e
internacionais e, sobretudo, o espaço cultural da lusofonia.
Os editores
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O sujeito pós-colonial em Castro
Soromenho, Luandino Vieira e Mia Couto
Susana Pimenta, Orquídea Ribeiro
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD
Centro de Estudos em Letras, CEL
Explico-me: um escritor é um ser que deve estar aberto a viajar por
outras experiências, outras culturas, outras vidas. Deve estar disponível
para se negar a si mesmo. Porque só assim ele viaja entre identidades. E
é isso que um escritor é – um viajante de identidades, um contrabandista
de almas. Não há escritor que não partilhe dessa condição: uma criatura
de fronteira, alguém que vive junto à janela, essa janela que se abre para
os territórios da interioridade.
Mia Couto, in Pensatempos.
Resumo: Partindo da teoria apresentada por Hommi Bhabha acerca do sujeito
pós-colonial, do sujeito in-between ou intersticial, reflete-se acerca da ideia de póscolonialidade e da representação ou ressonância desta em Castro Soromenho, Luandino
Vieira e Mia Couto. Os textos analisados tendem a afastar-se de um lugar históricocultural intersticial, algures entre as experiências colonial e pós-colonial (Soromenho e
Vieira) e a refletir as experiências pós-coloniais dos sujeitos. O termo “pós-colonial” não
reúne consenso, sendo que a maioria dos críticos entende o período pós-independência
como sendo “pós-colonial”, o que não reflete a realidade dos países africanos de língua
portuguesa. O texto escrito foi o meio usado por alguns autores durante a época colonial
para afirmar a identidade cultural do povo. A resistência cultural é visível em alguns
textos produzidos durante o colonialismo que mostram formas de desafiar o colonizador,
como os de Luandino Vieira. Mia Couto afirmou-se como escritor só no período pósindependência, mas alguns dos seus personagens identificam-se como sujeitos póscoloniais, como é o caso de Bartolomeu em Venenos de Deus, Remédios do Diabo.
Palavras-chave: pós-colonial, resistência cultural, Castro Soromenho, Luandino
Vieira, Mia Couto

A independência das ex-colónias não significou a conquista da condição
de pós-colonialidade; o uso ou aplicação do termo pós-colonial também não é
uniforme/idêntico para todos os países africanos, pois a experiência colonial
diverge de país para país e está sempre relacionada com a potência colonizadora.
O termo “pós-colonial” não reúne consenso e não tem uma receção linear.
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Porém, “pós-colonial” é entendido “no sentido em que B. Ashcroft e G. Griffiths
e H. Tiffin pensam o tempo, com referência a toda a cultura afectada pelo
processo colonial, desde o momento da colonização até ao presente de que
resultaria a ideia de um tempo infinito da pós-colonialidade” (Mata 2012: 34);
“pós-colonial” prevê também “uma nova visão da sociedade que reflecte sobre
a sua própria condição periférica” (Mata 2010: 35). Nas narrativas ficcionais
que podem ser enquadradas nesta acepção pós-colonial há um ponto comum:
o desmascaramento do etnocentrismo europeu e imperialista, numa espécie de
escalpelização do colonial.
O discurso colonial difunde uma fragmentação da identidade do sujeito
colonizado, obrigando-o a ver-se como o Outro e a perder a identidade. Esta
perda de identidade é considerada pelos teóricos da pós-colonialidade (Homi
Bhabha, Abdul Jan Mohamed, por exemplo) como um desmembramento quase
físico, uma dispersão da noção de si mesmo enquanto sujeito, facilitando assim
a dominação por parte dos colonizadores. Stuart Hall refere mesmo que “as
identidades formadas no interior da matriz dos significados coloniais foram
construídas de tal forma a barrar e rejeitar o engajamento com as histórias
reais de nossa sociedade ou de suas ‘rotas’ culturais.” (2011: 41). O discurso
pós-colonial apresenta-se, de igual maneira, não só como uma estratégia de
remembrar o corpo desmembrado do sujeito colonizado no sentido de recuperar
a identidade do sujeito (Souza 1996: 61-71), mas também como forma de
reconstrução das “‘rotas’ fragmentárias (...) e [as] genealogias não ditas (...)
para tornar o invisível visível” (Hall 2011: 41).
Na crónica “Que África escreve o escritor africano?” (2005), Mia Couto
assinala que um escritor, e em particular o africano, é uma criatura de fronteira,
cuja função é de criar um pensamento próprio, para evitar categorizações ou
generalizações criadas por outros. Deste modo, segundo Couto, “Os intelectuais
africanos não têm que se envergonhar da sua apetência para a mestiçagem. Eles
não necessitam de corresponder à imagem que os mitos europeus fizeram deles”
(Couto 2005: 61), preferindo, continua o autor, “não tomar de empréstimo essa
ideia de África como um lugar único, singular e homogéneo” (Couto 2009:
24), afastando-se do conceito de “africanidade” ou da autenticidade africana
e aproximando-se assim da intersticialidade da cultura africana defendida por
Homi K. Bhabha (1998). Couto reflete, de novo, sobre esta questão em E se
Obama fosse africano? E outras intervenções:
África tem sido sujeita a sucessivos processo de essencialização
e folclorização, e muito daquilo que se proclama como autenticamente
africano resulta de invenções feitas fora do continente. Os escritores africanos
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sofreram durante décadas a chamada prova de autenticidade: pedia-se que
os seus textos traduzissem aquilo que se entendia como sua verdadeira
etnicidade (Couto 2009: 24).

Esta intersticialidade é característica de escritores pós-coloniais e,
porventura, está presente em certos escritores da época colonial como se
pretende demonstrar.
Complementando as afirmações de Elleke Boehmer, que define a
literatura pós-colonial como uma literatura que se identificou com o movimento
mais amplo de resistência a e transformação das sociedades coloniais1, e
reconhecendo que há textos do designado período colonial que registam atitudes
contraditórias face ao império ou até atitudes de resistência ao poder instituído,
Patrick Colm Hogan perspetiva a literatura pós-colonial como
literature emerging from the historical encounter between culturally
distinct and geographically separated societies, where for some extended
period one society controls the other politically and economically; moreover,
during this period, the dominated society remains numerically and culturally
prevalent in its own geographical location, and the dominant society justifies
its control through the denigration of the dominated culture and through the
ideological insistence that the dominated people are an inferior race (Hogan
2000: 2).

Edward W. Said nota o “empenho considerável na resistência cultural”
por parte dos colonizados já que “o contato imperial nunca consistiu na relação
entre um ativo intruso ocidental contra um nativo não ocidental inerte ou passivo;
sempre houve algum tipo de resistência ativa e, na maioria esmagadora dos
casos, essa resistência acabou preponderando” (Said 2011: 10). A resistência
cultural é visível nos textos dos colonizados e simpatizantes, já que foram
muito poucos os escritores reconhecidos (mainstream) dos diferentes impérios
que “questionaram a noção de raça ‘submissa’ ou ‘inferior’” utilizada pelos
funcionários administrativos nas colónias e na potência colonizadora (Said
2011: 12-13). O texto escrito, nomeadamente a narrativa, foi o meio usado
pelos escritores colonizados para resgatar e comunicar a história do país e do
povo e afirmar a sua identidade cultural.
O pós-colonial pode ser ainda a “expressão de uma produção tanto
ficcional ou poética quanto teórica que espelha e questiona [a] herança e as
relações dentro dos binômios colonizador/colonizado, centro/periferia, Primeiro/
1
“a literature which identified itself with the broad movement of resistance to, and
transformation of, colonial societies” (Boehmer 1995: 184)
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Terceiro Mundo” (Augel 2007: 125) visto que, segundo Franz Fanon, “Le monde
colonial est coupé en deux” (Augel 2002: 4).
A teoria pós-colonial surge inicialmente ligada aos Estudos Literários,
mas logo se estende a outras áreas de conhecimento da área das Ciências Sociais
e Humanas tendo como objetivo analisar, explicar e dar resposta ao legado
cultural do colonialismo, questionando e reinventando as formas de actuação
e percepção do sujeito pós-colonial.
Se uns consideram “pós-coloniais” aquelas sociedades que emergiram
depois da chegada dos colonialistas (Jacoby apud Hamilton 1999: 14), outros,
a grande maioria, apontam para o período pós-independência como sendo “póscolonial” (Hamilton 1999:14) ou para o marco temporal da descolonização.
Featherstone explica que
The ‘post’ in postcolonialism shares this general historical placement
that signifies a ‘development from’ or ‘replacement of’ ideas on a cognate
subject – here, those associated with colonialism. However, the ‘post’ in
postcolonialism can also have a much sharper historical sense. Here, its
field is defined chronologically as ‘the time after colonialism’, indicating the
legacies of a vast political, economic and military force that, in its moden
variant, extended over three hundred years. (...) Embedded in this ‘post’ is
a notion of colonialismo coming to an end and being superseded by another
set of political and cultural practices (2005: 4).

O “pós-colonial” designa também a redefinição cultural, os efeitos culturais
da (des)colonização pensados essencialmente por Edward W. Said ou Homi
Bhabha.1 Boaventura Sousa Santos entende, ainda, que se trata, numa primeira
abordagem, de um “conjunto de práticas e discursos que desconstroem a narrativa
colonial escrita pelo colonizador e procuram substituí-la por narrativas escritas
do ponto de vista do colonizado” (Santos 2003: 26); numa segunda perspetiva,
assente nos estudos culturais, linguísticos e literários, Santos apresenta o “póscolonial” como uma hermenêutica dos sistemas de representação e dos processos
identitários das práticas performativas e das narrativas, onde se supõe uma crítica
aos “silêncios das análises pós-coloniais” da primeira (Santos 2003: 26).
1
A este propósito assinale-se a tese de Mary Louise Pratt, em Imperial Eyes. Travel
Writing and Transculturation. (1992), assente nas denominadas zonas de contacto que são
“social spaces where cultures meet, clash and grapple with which other, often in highly
asymmetrical relations of domination and subordination – like colonialism, slavery, or their
aftermaths as they are lived out across the globe today” (Pratt 1992: 4). “Espaços sociais onde
as culturas se encontram, chocam e guerrilham umas com as outras, muitas vezes em relações
altamente assimétricas de dominação e subordinação – como colonialismo, escravidão, ou
como as suas consequências são vividas no mundo de hoje”. (tradução das autoras)
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No caso dos países africanos de língua portuguesa, trata-se também de
considerar o hibridismo cultural como resultado das práticas da colonização
e como uma “especificidade” do contexto português. Em comparação com o
modelo colonial anglo-saxónico, Sousa Santos afirma que a “ambivalência e a
hibridação” assinaladas pelo pós-colonialismo britânico estão, para o contexto
português,
muito além das representações, dos olhares, discursos e práticas de
enunciação. São corpos e encarnações, vivências e sobrevivências cotidianas
ao longo de séculos, sustentadas por formas de reciprocidade entre o
colonizador e o colonizado insuspeitáveis no espaço do Império Britânico
(Santos 2003: 28).

A teoria do pós-colonialismo é tanto vasta quanto controversa; contudo,
segundo Manuela Ribeiro Sanches, “Falar de um ponto de vista pós-colonial,
a partir de uma perspectiva europeia, corresponde a sublinhar não tanto o fim
efectivo do colonialismo quanto, sobretudo, um outro modo de ler o passado e o
presente” (Sanches 2005: 8). É nesta senda que se perspectiva este trabalho, ou
seja, focalizar o campo da fronteira, partindo obviamente de uma visão global
do processo colonial, de um ponto de vista simultaneamente exterior e interior
à Europa. Assim, em acordo com Sanches, crê-se também que
A abordagem pós-colonial questiona certezas epistemológicas e as
metodologias disciplinares, a linearidade de um tempo histórico centrado
no “Ocidente”, ao mesmo tempo que se apropria criativamente da sua
teoria a fim de recuperar outras subjectividades e narrativas silenciadas
pelo eurocentrismo, assinalando o papel central da violência colonial na
constituição das totalidades que o pós-modernismo viria a questionar e a
pós-colonialidade a interpretar de um modo alternativo (2005: 8).

Deve-se ter em conta que o pós-colonialismo analisa a relação dos dois
lados da experiência colonial, ou seja, estudam-se as alterações que a metrópole
e a colónia sofreram no decorrer do processo colonial, e as formas de vivenciar
essas mesmas alterações, sem que signifique que tenha sido da mesma maneira
(Schmidt 2009: 138). Simone Pereira Schmidt acrescenta que a reflexão sobre o
“lugar da experiência pós-colonial” de língua portuguesa tem uma importância
relevante, na medida em que houve uma grande dispersão territorial (Europa,
Brasil, Estados-Unidos, entre outros), o que vem resultar numa “territorialidade
advinda da experiência colonial muito peculiar: dispersa em muitas e distantes
regiões do planeta, historicamente isoladas entre si, e, contudo, partilhando
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traços históricos e culturais comuns” (Schmidt 2009: 138). Neste sentido, a
mesma autora questiona-se sobre a localização do pós-colonial nas literaturas
africanas de língua portuguesa e quem são os sujeitos pós-coloniais: “onde está
o pós-colonial (…) quem é o sujeito pós-colonial (…) qual o seu lugar, onde está
representado e localizado” (Schmidt 2009: 139). Conclui ainda que é imperioso
encarar a heterogeneidade da experiência colonial de língua portuguesa, pois,
na verdade, o sujeito pós-colonial não é homogéneo:
Não podemos falar de um sujeito pós-colonial, pois sua identidade
resulta da interseção de diversas faces de sua história e de seu presente, que
dizem respeito à classe social em que se situa, ao país e à região de onde vem
e onde está, à sua posição de gênero, raça e etnia, etc., sendo que todos esses
elementos só podem ser vistos em sua complexa rede, densa de historicidade
e múltipla em suas localizações (Schmidt 2009: 139).

Esta heterogeneidade vem criar e assumir os conceitos de entre-lugar (H.
K. Bhabha), zona de contato (M. L. Pratt) ou de fronteira (Gloria Anzáldua), pois
representam os descentramentos da experiência colonial. Pode-se transpor estes
conceitos no contexto de língua portuguesa ao aceitar a heterogeneidade das
culturas nacionais (Hanciau 2005: 215-241), já que são um leque de hipóteses
e questões que se apresentam aos que procuram “compreender as fronteiras,
marcos divisórios que induzem a pensar na passagem de uma época, situação
ou lugar a outro, estimulados pela necessidade de explicar o funcionamento da
cultura” (Hanciau 2005: 239), balizada pelos condicionalismos do colonialismo,
do exílio e dos regimes ditatoriais.
Neste sentido, o sujeito pós-colonial encontra-se, à primeira, no entrelugar (ou na zona de contacto) entre a experiência colonial e o “depois” da
experiência colonial, se se entender esta como “uma subjectividade em oposição
aos discursos e práticas imperializantes e colonizadoras” (Schmidt 2009: 138),
que tivera início mesmo antes do tempo histórico e linear da descolonização.
Os percursos de Castro Soromenho (1910-1968), Luandino Vieira (1935) e Mia Couto (1955-) complementam-se e representam, de certo modo, a
experiência colonial e a experiência pós-colonial da África de língua portuguesa,
nomeadamente em Angola e Moçambique.
Falar em pós-colonialidade de obra escrita e publicada ainda em tempos de
regime colonial pode parecer estranho, mas considera-se que a pós-colonialidade
é atemporal, pois não obedece a delimitações temporais históricas rígidas. Na
narrativa ficcional de Castro Soromenho (1910-1968) – Terra Morta (1949),
Viragem (1957), A Chaga (1970) – a pós-colonialidade é sobretudo ideológica,
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tendo como função, segundo Beirante, “relacionar o texto com o mundo, de
que é ao mesmo tempo emanação e ressonância” (Beirante 1989: 20), um trilho
ideológico que Luandino Vieira ou Pepetela também vão percorrer na luta pela
libertação do povo africano e na denúncia da praxis colonial portuguesa.
A obra de Castro Soromenho, dividida em duas fases distintas, “ilustra”
a Angola pré-colonial em Nhari, drama de gente negra (s/d) e Calenga (1945)
e os efeitos da diáspora portuguesa em Angola – colonial, anticolonial e póscolonial – relatados numa época de ceticismo e de desencanto que precedeu o
fim da era colonial, evidenciada na trilogia de Camaxilo produzida entre 1949
e 1970: Terra Morta, Viragem e A Chaga.
Numa primeira fase, de cariz colonialista1, o escritor Castro Soromenho
exalta o exotismo africano para alimentar o público metropolitano ávido do
desconhecido do continente negro, tendo como ingredientes obrigatórios o
exotismo das paisagens e o esoterismo dos ritos e costumes bantos. Diferente
dos seus pares escritores de literatura colonial, e logo duma forma singular,
Soromenho apresenta uma África “desconhecida do mundo branco, anterior ou
paralela à presença dos postos administrativos portugueses” (Ribeiro 2004: 142),
longe de um exotismo fabricado e criado com base em ideias preconcebidas
do colonial europeu. Na verdade, nas obras soromenhas “as personagens,
chefes indígenas, feiticeiros, negros das regiões longínquas da África, agem,
pensam, sentem, vivem conflitos morais, sociais e amorosos numa atmosfera
‘deles’” (Ribeiro 2004: 142). No prefácio ao livro de contos A Voz da Estepe
extraídos da obra Rajada, evocam-se as palavras de Pierre Hourcade em
relação ao Soromenho da primeira fase: “(…) não conheço em qualquer língua,
outro escritor europeu que tenha ido tão longe no conhecimento verdadeiro
da humanidade africana sem lirismo supérfluo nem erudição etnográfica”
(Hourcade apud Soromenho s/d: 5). No entanto, em A maravilhosa viagem
portuguesa, uma espécie de epopeia ao pioneirismo da colonização portuguesa,
encontram-se considerações que eliminam, a priori, o Outro e que alimentam
o etnocentrismo: “Mas o destino da África já estava traçado. A terra africana
seria no futuro o prolongamento da Europa superpovoada – seio negro onde ela
terá de mamar o sangue para os seus próprios filhos” (Soromenho 1961: 35).
Na fase seguinte, a partir da publicação de Terra Morta (19452, 1949),
O exemplo paradigmático da fase colonialista de Soromenho prende-se com a
publicação de Nhari – drama de gente negra, dedicada aos civilizadores do continente negro
(Ribeiro 2004: 142).
1

Em 1945, a obra Terra Morta foi censurada e proibida pelo regime de António de
Oliveira Salazar, tendo sido publicada quatro anos mais tarde no Brasil, com a ajuda de Mário
Pinto de Andrade.
2
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o autor revela uma África “no mundo gerado pelo colonialismo: um espaço de
mistura de negros, mulatos e brancos cheio de tensões, violência, pobreza e
abandono” (Ribeiro 2004: 143). A título de exemplo, na obra referida, veja-se
a relação conflituosa existente entre João Calado, o filho mulato, e Panário, o
progenitor branco, revelada numa conversa deste com o branco Sampaio:
– Isto de mulatos, senhor Sampaio, é raça ruim que puxa para o
negro. Eu tenho um filho mulato e sei de que força eles são. O meu só está
à espera que eu feche os olhos para ir rebentar o vintenzinho que ponho ao
canto. Mas o que ele não sabe é que a castanha lhe há-de rebentar nas unhas
(Soromenho 2008:188).1

Ainda em época colonial, Castro Soromenho coloca quer o branco, quer
o negro quer o mestiço em lugares intersticiais criados pelas tensões da préindependência angolana e do fim do império português; o branco num conflito
entre velhos e novos colonos, o negro entre o assimilado e o tradicional, o
mestiço entre a cultura branca e a cultura negra.
No geral, a intervalaridade de Soromenho é múltipla a nível estético
e ideológico, quer no mundo que representa, quer na postura dúplice das
personagens, pois ora fá-lo com exotismo obliterando a voz dos nativos (por
exemplo, em Nhari-drama de gente negra (1936), ora fá-lo contrariamente
ao interesse dos colonos e das políticas coloniais (Terra Morta, Viragem e A
Chaga) (Beirante 1989: 714), situando-se deste modo entre as ideias ou ideais
coloniais e pós-coloniais, respetivamente.
A trilogia de Camaxilo vem consolidar a procura incessante por uma
identidade africana, neste caso a angolana. Em termos espaciais, históricos e
ideológicos, as obras situam-se entre dois lugares – entre o ideal colonial e o
ideal pós-colonial – este último concretizado pelo sonho de libertação subjacente
nas narrativas. Verifica-se uma necessidade de mudança em estado latente em
determinados personagens representativos quer da condição de colonizado quer
da condição de colonizador:
Ao deixarem a planície para entrar na estrada que desce o vale, os
negros calaram-se. Eles sabiam que o administrador não queria ouvir cantigas
dentro da vila. Só “siô Américo” gostava de negros a cantarem, mas ele era
aspirante e quem mandava em todos os negros e brancos era o administrador
(Soromenho 2008: 55).

Apesar de Castro Soromenho escrever e viver em período de colonização,
não chegando sequer a vislumbrar os anos da libertação colonial, torna-se num
1

Itálico das autoras.
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exemplo de escritor de “fronteira”, ou seja, um escritor com identidade cultural
situada entre o colonial e o pós-colonial.
Considerar Soromenho um escritor pós-colonial pode parecer
desenquadrado em termos lineares ou históricos. No entanto, a “póscolonialidade” soromenha exprime-se através de um discurso profético de um
porvir, isto é, a descolonização e os seus efeitos na sociedade colonizadora
e na sociedade colonizada. Soromenho prevê não só a queda de um Império
que arrastar com ele os estilhaços da sociedade branca residente em Angola,
mas também o renascimento ou a libertação do homem negro. Nas palavras
de Cândido Beirante, “toda a obra soromenha exemplifica bem o que é hoje
a missão dos escritores angolanos, segundo Arlindo Barbeitos: ‘Meter-se por
Angola adentro não é só meter-se pela paisagem, é meter-se pelos homens
adentro, pelos homens que não vivem contra a natureza’” (Beirante 1989: 49).
Tal como Castro Soromenho, Luandino Vieira escreveu grande parte da
sua obra antes da independência de Angola, principalmente durante os anos
sessenta, num período que, historicamente, não é considerado pós-colonial. No
entanto, a temática de resistência, mais ou menos evidente, aparece como fio
condutor nos seus textos – a postura interventiva evidencia-se na sua escrita
desde os seus primeiros textos.
A cidade de Luanda é o cenário do conto “A Fronteira do Asfalto” escrito
em 1955 e publicado em 1960 como parte de A Cidade e a Infância. A capital
angolana testemunhava então diversas alterações sociais, resultado do aumento
da população branca desde o início dos anos quarenta, e consequente tensão
social e dificuldade em desenvolver um convívio racial equilibrado.
O conto “A Fronteira de Asfalto” revela essas situações de mudança ou
de tensão; aqui a rua asfaltada representa a divisão das “duas Luandas” – é
uma “fronteira de asfalto” (Vieira 2007: 79), que separa os dois mundos: o
do colonizado, com “casa de pau-a-pique à sombra das mulembas. As ruas de
areia eram sinuosas” (Vieira 2007: 78), que contrasta com o do colonizador, o
lado de lá da rua com “as flores violeta das árvores do passeio” (Vieira 2007:
82). “Atravessar a fronteira” para pedir uma explicação à amiga Marina sobre a
súbita mudança no seu comportamento foi fatal para Ricardo, que escorregou e
bateu com a cabeça na aresta do passeio. Naquela noite de “luar azul de aço”, a
“lua cruel” iluminou, tal como a lanterna do polícia, o seu corpo caído do lado
errado da “fronteira de asfalto”.
Os textos de Luandino apresentam o universo espacial e cultural angolano,
sobretudo da capital, incorporando expressões e palavras em Kimbundu,
especialmente a partir da obra Luuanda, publicada pela primeira vez em 1964.
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Luandino Vieira é aqui também um sujeito pós-colonial em época colonial. A
produção escrita foi a forma que este escritor angolano escolheu para resistir
à colonização física e intelectual no período antes da independência. É o que
se verifica na “Estória do Ovo e da Galinha”, a terceira estória de Luuanda, a
resistência subtil da população local que participa no incidente criado, e a sua
relutância em ceder às supostas autoridades da época colonial leva à recuperação
do sentido de identidade da comunidade, evidenciando características de póscolonialidade. O desfilar de personagens estereotipadas que representam grupos
e a incapacidade destas para resolver o conflito simples que envolve um ovo e
duas mulheres espelha a sociedade luandense dos anos sessenta e a resistência
subtil dos colonizados.
Na mesma obra, o cruzamento da língua portuguesa com as falas dos
povos locais foi a forma encontrada para veicular os seus valores e culturas e
para afirmar a identidade cultural desses habitantes. Inocência Mata caracteriza,
por isso, a “linguagem literária de Luandino, [como sendo] de intenção anticolonial e contra a desagregação identitária, indiciando um trabalho peculiar
da língua, rubrica significadores de universos socioculturais e perfis éticos e
ideológicos” (Mata s/d: s/p).
É precisamente a inovação linguística que aproxima Mia Couto de
Luandino Vieira, apesar da produção dos dois autores não se sobrepor, dado
que Mia Couto só começou a publicar nos anos oitenta, ou seja, já na suposta
época pós-colonial. Um tema comum é a questão da afirmação da identidade
cultural que se evidencia através da adequação do sistema linguístico português
às realidades angolana e moçambicana, com a afirmação de uma língua e uma
cultura próprias, quer através da introdução de vocábulos ou expressões da
língua vernacular no texto escrito em português, quer através da recriação
vocabular, uma das marcas da escrita de Mia Couto.
Personagens como Bartolomeu em Venenos de Deus, Remédios do
Diabo (2008), obra de Mia Couto, são exemplos de sujeitos pós-coloniais com
identidades fragmentadas em que o legado colonial interfere com e perturba o
presente. O seu nome já é revelador da sua condição: ele está e sente-se sozinho,
porque se encontra perdido na sua identidade e nas suas raízes, na sua cultura,
influenciada e afetada pelo colonialismo, pela guerra civil e pela globalização.
A sua solidão reflete o estado da nação:
O estado de exílio dos Sozinhos, duplamente despojados da terra
e de si, é responsável por esse estado agónico que percebemos em todo o
romance. A doença, metáfora dessa agonicidade, é o legado cultural e físico
da espoliação a que ficou submetida Moçambique (Morais 2009: 30).
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Bartolomeu revela-se saudosista do período colonial, referindo um
passado que encara como tendo sido glorioso, ao serviço da Companhia de
Navegação Colonial, onde era o único tripulante negro do navio Infante D.
Henrique.
Falar português, para Bartolomeu, “constitui um problema, pois significa,
em parte, abdicar de um passado” (Souza 2011: 101); a língua representa a
pertença àquele lugar, a Vila Cacimba, a Moçambique. Bartolomeu passou
grande parte da sua vida colonizado e a dificuldade em encarar a mudança está
presente; o colonialismo dava-lhe liberdade – a liberdade associada ao navio
e às viagens até Portugal.
Os moçambicanos falam a língua do colonizador, mas apropriaram-se
da língua portuguesa ao mesmo tempo que a adaptaram; a língua local não
foi abandonada; a língua portuguesa em Moçambique foi enriquecida com
vocábulos ou características das línguas vernáculas, dando-lhe características
próprias, de moçambicanidade, tornando-se assim numa estratégia de resistência
e de poder, como se pode verificar no seguinte excerto:
– Mezungu wa matudzi.
– O que disse?
– Falei na minha língua.
– A sua língua é o português!
– Como diz, senhor Doutor? Ini nkabe piva, taiu.
– Desculpe, não é isto que queria dizer. Mas por que deixou de falar
comigo em português? (Couto 2008: 93)

Neste diálogo, Sidónio insiste na questão do português como língua
oficial, enquanto Bartolomeu utiliza a língua local como ato de resistência.
Bartolomeu vai utilizar a sua língua para marcar a sua posição, já que as
identidades roubadas, alteradas ou manchadas permanecem após o fim do
colonialismo. A questão da língua está, assim, intimamente ligada à questão da
identidade cultural, revelando tensões e contrariedades existentes não só durante
o colonialismo como também no período pós-independência/pós-colonial.
Como se deixou escrito, as várias realidades africanas são o espelho
de processos de colonização diferentes que operaram sobre identidades
culturais específicas. Os autores aqui referidos escolheram caminhos diferentes
para apresentar e destacar o sujeito pós-colonial – demonstram que o póscolonialismo já se manifestava na época colonial (Angola) e que as personagens
lidam de maneiras diversas com a pós-colonialidade, usando-a para reafirmar a
sua pertença e identidade cultural. O “pós-colonial” opera, de forma atemporal,
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a partir do sentido ideológico e das marcas linguísticas das narrativas africanas
de língua portuguesa. Exemplo disso são os textos analisados que tendem a
afastar-se de um lugar histórico-cultural intersticial e a refletir as experiências
pós-coloniais dos sujeitos, expressando as identidades multifacetadas que se
encontram entre a tradição e a modernidade, entre o colonial e o pós-colonial.
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A Clepsidra e a Estética Simbolista
em Camilo Pessanha
Maria Luísa de Castro Soares
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD
Centro de Estudos em Letras, CEL
Resumo: No estudo “A Clepsidra e a Estética Simbolista em Camilo Pessanha”,
começa-se por situar o poeta no seu tempo e no seu espaço sociocultural e literário. No
contexto das estéticas finisseculares do século XIX, em que se inclui, Camilo Pessanha
figura como o representante em Portugal do credo simbolista, na linha dos mestres
Rimbaud e Verlaine. Segue-se ao estado da arte o estudo do texto artístico. Procede-se,
assim, à abordagem da obra Clepsidra, desde a simbologia do seu título, à análise de um
corpus textual, do ponto de vista temático, morfológico, sintático e lexical, princípios
ilustrativos (bem como a métrica e a musicalidade), da poiesis simbolista.
Palavras-chave: Camilo Pessanha; Clepsidra; Simbolismo

No último decénio do século XIX, o progresso científico na Europa e as
profundas modificações sociais e políticas destruíram grande parte dos valores
pretéritos, deixando o homem mais só na indagação sobre o significado da
existência, o objetivo da vida, as origens e os limites do Universo. O pessimismo
codificado no âmbito filosófico por Shopenhauer (Almeida 2009: 37-40) e
Hartmann tornou-se o sentimento dominante:
Há um mal-estar geral vago como as crises da adolescência […]. O
homem tem a sensação dolorosa de que tudo é incerto, misterioso – como
a boca muda e o olhar impassível das esfinges. Essa dificuldade adaptativa,
esse desequilíbrio momentâneo, essa desarmonia entre o homem e o mundo
que o cerca traduzem-se por um síndroma colectivo: é o pessimismo, é a
tristeza contemporânea, é o tédio dos tempos (Serrão 1978: 206).

Neste contexto, surgiu o Simbolismo em França e daí se difundiu
internacionalmente, abrangendo vários ramos artísticos. Mallarmé – com a
sua poesia, obscura e fechada em oposição aos tons claros, nítidos e abertos do
parnasianismo – muito contribuiu também para a sua divulgação; na sua obra
poética vão confluir o decadentismo, o impressionismo e o nefelibatismo. Em
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poesia, sobressaem ainda dois outros autores franceses, Verlaine e Rimbaud1,
o primeiro como apologista da ligação do lirismo à música, o segundo, como
introdutor de uma nova conceção de poesia, contrária à ordo racionalista. Para
os simbolistas, o poeta é um ser inspirado, um vidente e a poesia é o produto
dessa inspiração, tradutora da aliança entre o consciente e o inconsciente, entre
o pensamento e a sensação (Correia 2006:14), entre o real e o que ele sugere:
Depois que Verlaine (o poeta do sonho e do vago) declara: De la
Musique avant toute chose e que Rimbaud declara guerra à ordem e à razão,
tudo se encaminha para que a poesia se propusesse outra missão. O poeta
aspirava a ser antes de mais nada um voyant, um mago. Em vez de exprimir
o mundo racional, coerente e visível, propunha-se a interpretar as relações
do homem com o inconsciente e com invisível. Eis por que o verso abdica
do discurso e da articulação lógica que compartilhava com a prosa para se
tornar a linguagem da alma, a intromissão do sonho no estado de vigília
(Simões 1976: 62)

Em Portugal, este final do século, duramente marcado pela crítica social
da geração de 70 e pelo Ultimatum inglês de 1890, caracterizou-se, sobretudo
nas classes cultas, por ser um período conturbado digno de “uma meditação
sobre os perigosos e tradicionais escolhos que enxameiam as incertas rotas
dos intelectuais lusos” (Serrão 1978: 200). Guerra Junqueiro escreveu o Finis
Patriae como um epitáfio e, na abertura da obra, afirma: “É negra a terra, é
negra a noite, é negro o luar” (Junqueiro 1967: 1). Antero de Quental, após ter
presidido à Liga Patriótica do Norte, que se formou como reação ao Ultimatum,
suicidou-se. António Nobre escreveu os poemas melancólicos do Só, nascidos
de um saudosismo decadentista – solidão do eu e solidão do Lusíada exilado
em Paris e da própria infância. A sua publicação fez surgir um novo surto
de nacionalismo na produção literária portuguesa. Eugénio de Castro, com
a publicação de Oaristos, em 1890, manifestou adesão ao estilo decadente,
declarando em Horas o seu culto ao símbolo. Porém, segundo Óscar Lopes, a
sua obra pouco tem que ver com aquele misticismo que tão coerentemente se
liga à filosofia da decadência e sobretudo ao símbolo, sendo considerado, por
isso, um pré-simbolista:
Podemos dizer que Eugénio de Castro não inovou em sentido
propriamente simbolista, limitando-se a alargar o campo de símiles,
metáforas, imagens a que até então recorrera a nossa poesia lírica, épica
1
Estes autores franceses e, no caso português, Camilo Pessanha tiveram por mestre
Baudelaire e a obra Les Fleurs du Mal (Montech 1997; Santos 1992: 674-689).
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e dramática […]. Interessam-lhe mais a forma como se exprime do que as
ideias que transmite (Lopes 1987: 92).

Nas primeiras décadas do século XX, no período da Renascença
Portuguesa, do Integralismo Lusitano e do Orpheu, o decadentismo ainda
se exprimia em Portugal persistentemente (Soares 2007: 13-36). Na revista
Centauro1 de 1916 – onde é publicada pela primeira vez a Clepsidra de Camilo
Pessanha, reunindo 29 poesias – Luís de Montalvor colocou o título: Tentativa
de um Ensaio sobre a decadência. Vários são os poetas que aderem a esta nova
estética literária:
Tal como Nobre, tal como Pessanha, tal como Montalvor, também
Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro foram poetas decadentistas. O que
Camilo Pessanha deixou pouco mais que em sugestões rápidas devido à
brevidade da sua obra, vamos encontrá-lo ampliado na poesia subsequente,
essencialmente no que concerne a estados de espírito da mesma raiz com o
poder de exprimir a vida interior, sem que daí resulte perda dos caracteres
intrínsecos à poesia (Quadros 1987: 26).

Fernando Pessoa disse de Camilo Pessanha que “ensinou a sentir
veladamente; descobriu-nos a verdade de que para se ser poeta não é mister
trazer o coração nas mãos, senão que basta trazer nelas a sombra dele” (Pessoa
apud Barreto 1998: 13). Sentir veladamente e trazer nelas (nas mãos) a sombra
dele (coração) pode considerar-se uma definição lapidar da estética simbolista.
Na verdade, em termos gerais, esta nova corrente em que se enquadra Camilo
Pessanha (1867-1926) transfere para um plano estético a conceção decadentista
do mundo. Revela-se anti-positivista, antirrealista e antidescritiva, surgindo
como reação à poesia parnasiana e ao naturalismo. É, pois, um código artístico,
cultural e literário que se distancia do real, permitindo a estética do símbolo
como força de sugestão, porque a palavra não esgota em si o sentido; encobre
o que aparentemente manifesta e faz surgir o mistério. Emergem as imagens
interiores e subjetivas que originam uma poesia do sonho, da intuição e de
fantasia. A arte revela-se pela indecisão, pelas cores esbatidas, pelas manchas
sem contornos; a música evidencia-se (não de orquestra como a poesia
declamatória, mas de câmara, em surdina), discreta, sugestiva. O verso é fluido
e sugestivo, precursor do verso livre dos modernistas (Guimarães 1999:45-53);
há um poder evocativo dos vocábulos raros; é uma poesia confessional2 que
1

Esta revista foi considerada o manifesto tardio do decadentismo português.

Convém referir, contudo, que a linguagem confessional do poeta simbolista (arte da
sugestão, intimismo velado) não é confundível com a do poeta romântico (intimismo declarado).
2
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surge indefinida, vaga, camuflada nos símbolos, nas alegorias, nas imagens, nas
metáforas, nas comparações estranhas, nas sinestesias, no animismo ousado e
nas aliterações:
o simbolismo, que em princípio se baseia na expressão através dos
símbolos – é a poesia em que o pensamento cede à imaginação, em que o
mundo não se reflecte para depois vir a ser expressão, mas em que pelo
contrário, é a própria consciência que cria o mundo. Simbolismo, romantismo,
subjectivismo, introversão são, por assim dizer, palavras equivalentes – puros
sinónimos (Simões 1989: 20).

Todas estas características assinaladas por João Gaspar Simões se revelam
na poesia de Camilo Pessanha, mas o poeta esteve para além delas, trilhando
“caminhos de transformação da poesia portuguesa” (Guimarães 1992: 25) para
o modernismo.
Jacinto do Prado Coelho, num breve apontamento comparativo entre
dois poemas1 de Verlaine e de Pessanha, justifica como o poeta português
ultrapassa o seu próprio mestre: “Ousaria dizer que o poema influenciado
[…] é mais complexo, mais perturbante, que o de Verlaine, nada lhe ficando a
dever na melodia verbal” (Coelho 1976: 211). Numa outra comparação entre
os poemas “Chanson d´Automne” e “Violoncelo”, refere: “se a influência
existe, o desenvolvimento de Violoncelo é […] inteiramente original” (Coelho
1976: 214), concluindo que “os confrontos esboçados demonstram […] que
o estudo de influências literárias serve para melhor tomarmos consciência da
originalidade do autor-receptor, desempenhando a influência, aliás, o mero
papel do estímulo para a realização pessoal” (Coelho 1976: 214). Eis alguns
fundamentos que permitem colocar Pessanha como um inovador e verdadeiro
precursor da força expressiva das imagens puramente poéticas. No dizer de
Óscar Lopes, “o simbolismo português em estado puro e cristalino resume-se
a quarenta poesias reunidas na Clepsidra” (Lopes 1987:117). E justifica esta
mesma ideia nas palavras que seguem e que englobam todos os aspetos da sua
poesia, desde a forma (destacando o equilíbrio fonético do verso, a simplicidade
e o saber de cada palavra e os motivos rítmicos) ao conteúdo (salientando o puro
desfibramento pessoal, o tempo em si mesmo, feito inodoro e incolor como a
água que lhe serve de imagem):
Pessanha criou uma arte meticulosa no tratamento musical e evocativo
(verso que muito lembra o de Verlaine.) […]. Os seus sonetos, sobretudo,
1
Os poemas em questão são “Il pleure dans mon coeur” e “ Meus olhos apagados”
pertencentes a Verlaine e a Pessanha, respetivamente.
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são lançados com um cuidado extremo em eliminar quaisquer inflexões
previsíveis da expressão sentimental. O equilíbrio fonético do verso, a
simplicidade e o saber de cada palavra parecem nele ser escrupulosamente
ponderados. É um novo rigor da nação que se impõe na poesia portuguesa
[…] A poesia de Pessanha é a de puro desfibramento pessoal em ténues e
inúteis agonias, na atenção a um ritmo cada vez mais abstracto daquilo que
os dias trazem e levam – do tempo em si mesmo, feito inodoro e incolor
como a água que lhe serve de imagem […] (Saraiva; Lopes 2000: 978).

João Gaspar Simões destaca, no simbolismo de Pessanha, os vocábulos
(palavras e imagens), a música, a tristeza, a fluência do tempo, a nostalgia e a
saudade do paraíso perdido, referindo a existência de uma perfeita aliança entre
o significante e o significado:
Os versos de Camilo Pessanha são meros músicos, magia integral […].
Teremos de vê-los como pura associação de vocábulos apenas musicalmente
significativos, sem conteúdo psíquico ou significado lógico? Não. E nisso
é que Camilo Pessanha mostra a sua íntima adesão às aspirações mais
profundas do simbolismo […]. O autor da Clepsidra parece esquecer-se,
inclusivamente, de que a poesia é feita de palavras e de imagens. Que é que
nos dizem os versos de Camilo Pessanha? Nada de preciso no ponto de vista
lógico. E no entanto a sua melancolia, a sua tristeza, o seu sentimento de
olvido, a sensação neles da inestancável fluência do tempo, isto, e muito mais
do que tudo quanto o poeta sente nas horas em que o ópio abre as portas do
sobrenatural e do invisível está presente, latente, insinuante. Algo exasperou
no poeta a nostalgia de um mundo de claridades impossíveis – essa saudade
inerente a todos aqueles que neste mundo cumprem, por assim dizer, uma
pena de exílio cósmico, saudosos de um paraíso perdido (Simões 1976: 63).

A poesia de Pessanha é também, segundo o mesmo autor, bucólica, a
lembrar as éclogas clássicas a uma outra dimensão, fantasiosa, e que é aspiração
a um mundo sobrenatural de claridades inexequíveis:
O certo é que a sua paisagem sugere um país de pradarias, e tão
verdes, tão fora o mundo, que nos lembram, por vezes, as pradarias das
éclogas clássicas. Paisagens reais? Não, Paisagens convencionais? Tãopouco. Paisagens quiméricas, visões lunares (Simões s/d:176).

Outros autores como Bárbara Sppagiari realçam, nas características de
Camilo Pessanha, o valor das palavras com forte poder de evocação, de sugestão,
de alusão e a musicalidade, classificando o poeta como cimeiro no contexto
europeu e o único representante do simbolismo em Portugal:
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Camilo Pessanha foi o único verdadeiro simbolista da literatura
portuguesa e, em absoluto, um dos maiores intérpretes do simbolismo
europeu. A completa simbiose entre a vida e a obra, a adesão instintiva às
temáticas decadentistas, a aproximação pessoal e sofrida à poesia como
instrumento de conhecimento de si mesmo e do mundo, fazem, dele um
representante exemplar do movimento simbolista. A estatura europeia
de Pessanha e a importância da sua experiência literária têm origem, em
primeiro lugar, na brilhante individualidade do seu estilo poético que exalta
as virtualidades da língua, extraíndo das palavras um poder de evocação,
sugestão e alusão desconhecidos noutros escritores. Para além do modelo
verlainiano são também a música, e o som em geral, os verdadeiros
protagonistas da obra de Pessanha (Spaggiari 1982: 13).

José Carlos Seabra Pereira situa a obra lírica de Camilo Pessanha no
Decadentismo finissecular, pelos temas desenvolvidos e pelos recursos retóricoestilísticos, ao afirmar que
a obra lírica de Camilo Pessanha ilustra, com abundância e intensidade,
boa parte da temática cultivada pelo Decadentismo finissecular: desengano,
cepticismo, fatalismo, atitude derrotista e regressiva perante a vida, autoincitamento à aniquilação dos vãos anseios e à apatia, apelo ao alheamento
e ao sono abúlico (apologia lírica da desistência numa poesia desafecta ao
protesto oratório e à postura heróica, onde até as exclamações e apóstrofes
são apenas processos anti-assertivos da decepcionada fenomenologia da
percepção); angústia do tempo recobrindo a jugulada inquietação metafísica
de um sujeito nos limites imanentistas […] (Pereira s/d: 137)

Desde a temática, à morfologia, à sintaxe, à musicalidade e à métrica,
todas as referências críticas à obra de Camilo Pessanha justificam aquele que
foi o maior simbolista português e europeu. De Óscar Lopes a José Carlos
Seabra Pereira, os críticos evidenciam aspetos como o equilíbrio fonético,
apontando para a musicalidade, o saber de cada palavra escrupulosamente
tecida, o seu poder de evocação, de sugestão e de alusão; a relevância do tempo
na lírica, a imagem da água ligada à fluidez; o esvair contínuo e exasperado
manifestado através do sentimento nostálgico, exilado e saudoso e a sua projeção
em paisagens quiméricas e lunares traduzindo a sua dor, solidão, morte e o
nada, aspetos que espelham o decadentismo finissecular. Eis o que de mais
significativo se retém dos testemunhos sobre a sua obra.
Passando do estado da arte para uma análise do texto artístico, urge
começar pelo título da obra poética de Camilo Pessanha: Clepsidra. O título
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reenvia de imediato o leitor para o próprio tema1. O objeto clepsidra, na sua
feição material, foi simbolicamente selecionado para marcar o tempo: “O
Tempo, um dos leitmotiv da obra de Pessanha, dá vida ao símbolo recorrente da
água que escorre inexorável e sem paragens: nos rios, nos mares e naturalmente
na Clepsidra” (Spaggiari 1982: 49). Mas esse tempo também se relaciona com a
realidade existente, que flui como a água num percurso inevitável para a morte:
A Clepsidra, relógio de água foi escolhido como símbolo do fluir
indiviso que para o poeta é a realidade da existência. Nenhum relógio
vulgar, com as divisões rígidas do quadrante, […] poderia dar a ideia do
esvair contínuo, complexo, ininterrupto, que é dentro e fora de si, a realidade
existente (Lemos 1983: 53).

A temática do tempo é assim na obra uma obsessão, mas a poesia é
também música, provocada pelo som da água corrente: “A Clepsidra roda e o
fio de água (…) dos seus versos continua a deslizar, de cada vez que o leitor se
detém para o contemplar” (Quadros 1987: 49). Na verdade, as três constantes
temáticas na Clepsidra de Pessanha são: o tempo – imagem incessante da morte
que o olhar absorve; a água – fluidez, esvair contínuo e ininterrupto e a música
– pura magia representada pelo som da água:

CLEPSIDRA

TEMPO (imagem incessante da morte que o olhar
absorve)
ÁGUA (fluidez; esvair contínuo, ininterrupto)
MÚSICA (som da água – pura magia)

Camilo Pessanha desenvolve as constantes da sua poesia nos seus
principais leitmotiv, que são: o desejo da mulher, o desejo sensual, o anseio do
amor (numa 1ª fase); o desejo de amor ligado a uma carga de interrogação, de
dúvida, de frustração, sendo a mulher (por vezes identificada com a natureza)
uma presença evanescente, fugidia, incapturável (2.ª fase); por fim, a consciência
de que o homem vive numa condição dolorosa com tendência para a desistência,
a demissão da sensibilidade. Ganham aqui realce aspetos como a perda de
um sentido consciente para a vida; o desfazer dos ideais; a transformação dos
1
Começando pela definição etimológica, Clepsidra – do gr. Klepsydra significa
“clepsidra relógio de água que marcava o tempo concedido aos oradores; compunha-se de dois
recipientes sobrepostos; o superior deixava escorrer a água lentamente para o inferior, por um
conduto comprido com algumas pequenas aberturas”, pelo lat. Clepsydra é “relógio de água; o
tempo marcado pela água da clepsidra” (Machado 1997: 166).
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sonhos em quimeras ou utopias irrealizáveis; a poesia a marcar a ilusão que
cerca o homem, a negar a realidade absoluta das coisas; a apatia contemplativa
e desistente que se liga à abulia da indecisão (a saudade de um passado onde
ficaram sepultadas todas as esperanças); o receio e náusea da consumação
de desejos; o mundo interior fragmentado; o encarar dos fenómenos como
simples aparências sem essência; a angústia da passagem do tempo, o semsentido do tempo e a melancolia diante de um “devir” infortunado; a solitude
do “eu” e o desejo de um sossego, de uma paz ou de um silêncio que só o sono,
o esquecimento, o estado nirvânico ou a morte podem dar; as breves e raras
meditações ou fulgurações, as alucinações misteriosas; a sensibilidade pronta
a captar os mais fugidios estímulos, através de imagens; a poesia a marcar o
que cerca o homem, a ilusão a negar a realidade das coisas. No âmbito desta
temática, João Gaspar Simões refere-se a Pessanha nos seguintes termos:
De alma lânguida e inerme1 tão lânguida e tão inerme que é como
se já estivesse morto, Camilo Pessanha dá-nos a impressão de ter superado
o mundo das realidades físicas e estar já do outro lado, nesse mundo de
estranhas sombras em movimentos vãos – por assim dizer o nirvana búdico
(Simões s/d: 177) .

Foi esta a incerta rota que o intelectual luso Pessanha traçou para si, ao
iniciar a Clepsidra com a definição da sua própria alma, incluída na “Epígrafe”,
onde “sintetiza magistralmente o credo simbolista do seu mestre Verlaine”
(Quadros 1987: 23):
Epígrafe – “Inscrição”
Eu vi a luz num país perdido.
A minha alma é lânguida e inerme.
Óh! Quem pudesse deslizar sem ruído!
No chão sumir-se, como faz um verme...
(Pessanha 1987: 73)

Esta primeira quadra, escrita provavelmente para abrir a Clepsidra,
concentra, nas duas linhas iniciais, o tema do exílio e o seu desenvolvimento
nostálgico: a perda do país (a sua pátria anterior e mítica, tecida dos seus
sonhos, das suas aspirações, dos seus ideais de amor e felicidade) em que se
deu o nascimento real ou espiritual conduz à languidez. Estes quatro versos
1
Os itálicos correspondem a adjetivos utilizados no poema que constitui a epígrafe da
obra Clepsidra.
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condensam um longo desenvolvimento temático, cujos indícios parecem estar
disseminados pela maior parte dos poemas de Pessanha.
Sem confundir a vida e a obra do poeta, mas reconhecendo entre ambas
uma relação de implicação, António Quadros, afirma:
Em Macau, porém, deixou alguma vez de chorar Camilo Pessanha?
Professor, advogado, juiz, as idas e as vindas da China para Lisboa, a colecção
antiguidades, os fugazes triunfos de um discurso de ocasião, uma posição
na colónia, a companhia das governantas-concubinas chinesas, um filho que
pouco representou para ele, as consolações do ópio que significado podiam
ter? Preencheram-lhe acaso a dificuldade de existir que fora sempre a sua?
Pessanha nunca mais deixou de ser um saudoso da sua terra e do grande
amor que lhe fugiu entre os dedos (Quadros 1987: 47)1.

De acordo com a opinião de António Quadros, talvez nunca entre nós
como em Camilo Pessanha tivessem sido tão coincidentes os princípios de uma
escola com a realidade biográfica de uma existência humana. Esta afirmação
tem como fundamento o objeto primordial da poiesis porque, para o crítico,
“o que um homem faz é o que o homem é, e o que o homem é não se atinge
senão através do que ele faz” (Quadros 1987:31). Um tal pressuposto filosófico
permite ao pensador uma reflexão sobre o conceito de poesia como um “fazer
criativo” que conjuga o dizer, com o entredizer e o sobredizer, alcançando a
obra no seu conjunto o estatuto de uma verdade ôntica do ser do poeta que
supera o próprio existir:
A poesia é essencialmente um fazer criativo – uma poiêsis –, um
fazer mágico de mais ser, o ser artístico, alquimia do ritmo, da palavra. […].
Assim, um corpus poético é como que um duplo evolutivo do poeta; ele está
ali para sempre, não como existiu, mas como foi sendo. Um poema pode ser
desabafo consciente ou confissão inconsciente, exorcismo ou aspiração, fuga
ou combate, sinceridade ou fingimento, visão de um indizível a que apenas
se pode aludir por metáforas e símbolos ou expressão de uma trágica cisão
íntima. Mas um corpus poético, reunindo os poemas momento do autor […]
constitui afinal uma imagem do autor, mais verídica do que a que ele próprio
viu no espelho desfocado da sua introspecção: porque a poesia não é só um
1
Refere-se aqui a Ana de Castro Osório por quem se apaixonou e a quem pediu em
casamento, em 1893, antes de partir para Macau. O pedido aconteceu no medieval Castelo de
Óbidos, cidade onde advogava. Ana não aceitou, porque já era noiva. Trocaram correspondência
diversa. Segundo António Quadros, terá sido a sua grande paixão. Provavelmente, a negação do
seu amor motivou-o a concorrer a um lugar de professor de liceu em Macau, e é lá que, a partir
de 1894, passará o resto da sua vida.
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dizer, é também um entredizer, senão também um sobredizer, que mostra o
insuficientemente dito ou revela para lá do dito (Quadros 1987: 31).

Clepsidra corresponde claramente às palavras supracitadas, porque o
corpus poético de Camilo Pessanha ganha expressão com o percurso vital,
como ele foi realmente acontecendo. Desde Coimbra, passando por Óbidos e
depois por Macau (Machado 1983: 90-117), o poeta vai construindo o seu “fazer
mágico e criativo”, enquanto mestre na poiesis do Simbolismo. É também no
seu corpus poético que se encontra “a mais alta, mais rica e mais perfeita, das
virtualidades de uma língua: na corporeidade das palavras, na sua música, no
ritmo dos enunciados, na produtividade lexical, nas subtilezas e complexidades
sintáticas, no sortilégio na fundura e no labirinto dos significados” (Silva apud
Lamas 1993: 315). Na verdade, para além de aspetos ideológicos da poesia
de Pessanha, deve ainda realçar-se a “brilhante individualidade do seu estilo
poético que exalta as virtualidades da língua, extraindo das palavras um poder
de evocação, sugestão e alusão desconhecidos noutros escritores” (Spaggiari
1982: 13).
Como características de estilo em Pessanha, no que diz respeito à sintaxe,
verifica-se: a desestruturação sintática do período1; o trabalho do modo verbal
artisticamente2; a fragmentação do período em proposições autónomas com
uso de inserções, evidenciadas graficamente pelo travessão; o uso frequente do
hipérbato3; o uso da metáfora e da comparação, que constituem para Pessanha
os elementos para uma lenta conquista de símbolos; o uso da apóstrofe, da
interrogação, da exclamação, das reticências e da elipse, que lhe servem para
avivar e variar o ritmo sintático e para isolar e revelar uma ideia, distribuindo as
imagens segundo uma ordem mais oportuna; a frequência de sinestesias; o uso da
iteração (repetição), da personificação e do anacoluto (mais raro); o uso da elisão
(que atinge especialmente o verbo); o uso de frases suspensas, interrompidas;
a frequência de inversões da ordem normal de palavras; da colocação do verbo
antes do respetivo sujeito e vice-versa; o emprego dos períodos que abrem
com orações circunstanciais e só no fim têm a ideia principal; a utilização dos
substantivos expressivos de sentimentos e a predominância do tempo presente.
Na verdade, quase sempre as coisas se passam no presente, para o futuro
1
Recorre ao assíndeto; ao excesso de frases interrompidas ou suspensas e frases
nominais pela rarefação de formas verbais do léxico.
2
No que diz respeito aos verbos, utiliza o modo imperativo, e o modo conjuntivo (quando
o sentido é optativo ou dubitativo) e o modo indicativo (quando quer traduzir o que é real).
3
O adjetivo precede o substantivo; o verbo precede o sujeito; o complemento precede o
verbo; a frase subordinada precede a frase principal.
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olha-se pouco e o passado é sentido como fazendo parte do presente. Através
do tempo presente, o poeta capta, fixa, tentando manter vivas imagens que se
formam ou as recordações que se conservam delas.
Os vocábulos que mais se repetem na poesia de Pessanha são, em primeiro
lugar, a Água (como corrente subterrânea) – perceção do fluir imparável do
tempo que se conjuga com a visão da realidade, que não é menos flutuante,
fugidia e imparável, porque em perpétuo movimento – e o Olhar1 como trâmite
para a perceção da realidade e como traço de união entre a esfera subjetiva e
objetiva.
O mar – um lugar onde o espaço e o tempo se anulam e onde o poeta
passava longas horas nas deslocações a Portugal – também está presente.
Multiplicam-se palavras significativas de silêncio ou sons moderados (o correr
da água, o seu marulhar surdo). Verifica-se também o uso de adjetivos que
destroem sonhos (angustioso, inútil, magoado, selado, cansado, fugidio); o uso
de verbos que sublinham o elemento violento à natureza das coisas (despedaçar,
arrancar, jazer, prender); o uso de verbos que refletem a sua sorte (cismar,
cogitar, pensar); palavras tradutoras de perturbação profunda e medo (pesadelo,
angustioso, sombra, medo); imagens de morte (túmulo, jazeis, subterrâneas,
sepultura, crânio) e de luz, que é ora branda, crepuscular, ténue, ora violenta,
ofuscante, resplandecente (capaz de aturdir); e o uso de vocábulos relacionados
com as partes do corpo ligados à figura feminina (deusa, estátua, ninfa).
No setor do seu léxico dedicado aos sons e à música, manifestam-se ora
sons sufocados e em surdina (palavras como murmúrio, murmurar, parlenda)
ora são visionados instrumentos (a viola e o violoncelo).
O sol nunca entra em termos paisagísticos, vindo antes descrito
indiretamente pelos efeitos que produz na alma do poeta. Outros vocábulos
do mesmo registo (astros, estrelas, luas, nebulosas) evocam todos paisagens
noturnas, permitindo a criação da oposição luz/sombra. O léxico reservado à
flora é mais rico e articulado (arvoredo, bosque, silva, silvado, flor, jasmim,
rosas, violetas, pétalas).
A cor não é posta em relevo, considerando só o amarelo, o azul, o negro,
o róseo e os roxos. O verde e o vermelho são pouco utilizados. O branco é
sempre usado como sinónimo de pureza; o seu valor é mais emblemático e
simbólico do que decorativo.
Relativamente à métrica e à musicalidade, na obra Clepsidra, salientase o uso da euritmia, permanecendo em algumas composições fiel à estrutura
1

Ao lado de olhar, aparecem olhos, ver, vista, pálpebras e pupila.
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clássica, rígida e acabada do soneto. No entanto, as inovações são contínuas e
às vezes contraditórias, desde a variação rítmica do verso aos enjambements.
Os poemas de Camilo Pessanha vão do esquema de rima inédito ou raro à rima
imperfeita, atingindo máxima diversificação na parte final do soneto. Sobre este
assunto refere Óscar Lopes: “a ênfase continua a preponderar no desfecho mas
é, por assim dizer, da natureza de uma coda musical e não de um consequente
lógico” (Lopes 1987: 50). Verifica-se ainda na poesia de Pessanha uma variação
contínua do ritmo com extraordinária riqueza dos acentos e uma elasticidade na
escansão do decassílabo (consequência do tipo particular de sintaxe criado por
Pessanha para aludir à natureza desarticulada e fluida do real). O decassílabo
só aparece, no entanto, em sete poesias. Usa o tetrassílabo, o pentassílabo, o
hexassílabo, o heptassílabo, o octossílabo e o eneassílabo. Ainda relativamente
à rima, verifica-se a assonância no seu interior; rima rebuscada e rima com
mudança de inicial.
Finalmente, a musicalidade do verso em Pessanha resulta de uma soma de
expedientes técnico-estilísticos combinados entre si de diferentes e inovadoras
maneiras (Guimarães 1999: 45-53). A iteração é o fenómeno mais evidente
que caracteriza a poesia sob a perspetiva das sonoridades, muitas vezes usadas
para sublinhar os seus pontos nevrálgicos. O poeta joga com a trama fónica,
insistindo nos mesmos fonemas para evocar, através do som, uma sensação ou
grupo de sensações (valoração fónico-simbólica do texto).
Para uma especificação mais esclarecedora do corpus poético de
Clepsidra, além da menção já feita a “Inscrição” (Epígrafe) e da que se fará ao
“Poema Final”, segue uma análise ao nível temático, morfossintático e fónico
de três poemas -“Violoncelo”, “Imagens que passais pela retina” e “Estátua”–
que reúnem as principais características do mais “puro e cristalino” poeta do
simbolismo:
”Violoncelo”

1
Chorai arcadas
Do violoncelo!
Convulsionadas,
Pontes aladas
De pesadelo...
2
De que esvoaçam,
Brancos, os arcos...
Por baixo passam,
Se despedaçam,
No rio, os barcos.
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3
Fundas, soluçam
Caudais de choro...
Que ruínas (ouçam)!
Se se debruçam,
Que sorvedouro!...
4
Trémulos astros...
Soidões lacustres...
– Lemes e mastros...
E os alabastros
Dos balaústres!
5
Urnas quebradas!
Blocos de gelo..
– Chorai arcadas,
Despedaçadas,
Do violoncelo
(Pessanha 1987: 71)

Através da música do violoncelo, imprime-se no texto a sugestão de
um estado de alma ansioso, de um sentimento de mistério, de uma tristeza
inexplicável. O poeta não afirma estar triste, ansioso, inquieto, ao ouvir o
violoncelo. Esse estado de espírito, que não é apresentado diretamente, é
sugerido, sobretudo através das imagens que o som vai criando. O ideário do
texto forja-se, assim, na base de uma intuição associativa subjetiva, que liga
o som grave do violoncelo a um sentimento inefável de dor e de mistério. A
apóstrofe “Chorai arcadas” revela ab initio o caráter triste da música, capaz
de provocar o movimento febril e ansioso. Os adjetivos “convulsionadas” e
“aladas”, a qualificar o lexema “pontes”, imprimem a dupla sugestão do arco
que provoca o vibrar das cordas e o estimular do “pesadelo” (último verso da 1ª
estrofe). O lexema “arco” tem também dois sentidos: é o remate superior de uma
abertura arquitetónica e o objeto com que se tangem as cordas do violoncelo.
Na segunda estrofe, acentua-se a impressão da tristeza. Nos versos
“fundas, soluçam/ caudais de choro”, a força avassaladora do som, o soluço,
o choro hiperbolicamente relacionado com o caudal de um rio, são estímulos
sensoriais que se combinam e aproveitam mutuamente, para produzirem a
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impressão da água corrente, das “ruínas” e dos destroços. Evocam-se também
imagens visuais (“fundas”, “caudais”, “ruínas”) e imagens auditivas: (“soluçam”,
“choro”, “ouçam”). À sinestesia de fundo do poema, em virtude da qual a música
remete para uma realidade sentimental e simbólica (que combina dados visuais
e auditivos), sobrepõem-se duas imagens geradas uma da outra por metonímia:
os arcos do violoncelo tornam-se arcadas de uma ponte e a melodia soluçante,
com o seu ritmo quebrado, evoca a fragmentação do real. Há a impressão de que
a noite paira na poesia: já se não veem arcadas brancas na ponte, nem barcos
passando; ficou apenas o rio agora transformado em caudal. É impossível uma
localização fixa no espaço e no tempo; as correlações e analogias produzem
apenas a inexorável sensação do fluir. As arcadas foram primeiro:
do violoncelo,
depois, arcos de pontes
e agora são de novo o correr do arco sobre as cordas, donde brotam
caudais de música triste (choro).

As imagens vão-se alterando ao sabor do movimento do poema: as
“pontes convulsionadas”, os “barcos despedaçados” repetem-se em outras
imagens, ilustrando melhor a impressão do estalar do coração perante a visão
das ruínas.
Subitamente, na quarta estrofe do poema, o movimento parece afrouxar.
As frases perdem o verbo de ação, os “arcos” deixaram de correr sobre as
“cordas” e a música vai desaparecendo. Na verdade,
a quarta estância de “Chorai arcadas” não tem um único verbo. Tudo
é deixado à imaginação, que se move no contexto. A saudade dos tempos
idos, expressa no poema de Verlaine, seria inconcebível em Pessanha (vivo
na aresta do futuro, com saudades do presente). Pessanha é mais simbolista
(Borregana 1995: 74).

Abre essa quarta estrofe com uma imagem nova – “Trémulos astros” –
que é também uma sugestão de luz, a contrastar com o tom escuro da estância
precedente e com as “soidões lacustres” do verso seguinte. Aqui, as águas já
não são representação simbólica de um caudal que passa. As ruínas arrastadas
no caudal vieram dar ao lago escuro. Nele desembocam “lemes e mastros”,
“urnas quebradas”, imagens a sugerir no espírito do leitor a realidade dos restos
de barcos despedaçados.
As oposições luz/sombra, claro/escuro, também estão presentes no
poema: por um lado, sobressai o “branco dos arcos” das pontes à passagem
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dos barcos; os “alabastros/ dos balaustres”, as “urnas quebradas/blocos de
gelo”; por outro lado, a terceira estrofe sugere a escuridão: “(arcadas) fundas”,
“caudais”, “sorvedouro”.
Com inegável relação intertextual relativamente ao poema de Verlaine,
“Chanson d´Automne”, em “Violoncelo” – tal como no subtexto – pela música
do instrumento de cordas, o poeta chega à sugestão da tristeza. Porém, se “há
muito de semelhante nos poemas de Verlaine e Violoncelo de Pessanha […]
há também muito de diferente. O poeta francês afirma mais e sugere menos”
(Borregana 1995: 74). Ao invés, “Violoncelo” é uma poesia feita de sugestão,
o que permite considerá-la como “uma autêntica obra-prima” do simbolismo:
A poesia Violoncelo, testemunha-nos o alto grau de perfeição
atingido por Pessanha na valorização fono-simbólica, constituindo mesmo
de uma autêntica obra-prima, apresentada sobre a forma de quintilhas” […].
Violoncelo pertence ao tipo de poesias “de harmonia imitativa, de inspiração
instrumental”, e produz ao mesmo tempo “efeitos de sugestão verbal, isto
é, os sons não só imitam outros sons (fonemas por notas de música), como
sugerem cores, aludem a imagens (Spaggiari 1982: 65)

É na lógica deste contexto que Jacinto Prado Coelho afirma a originalidade
do poeta português e, ao estabelecer a já referida comparação entre as suas
poesias e as de Verlaine, prova que Pessanha “excede porventura Verlaine em
profundidade e subtileza, dentro dum puro simbolismo” (Coelho 1976: 214),
com a criação de ”uma poesia nova de reflexão sobre o conhecimento e de
captação das realidades arquetípicas” (Pereira 1975: 137). Foi essa originalidade,
criada através do seu estímulo pessoal, o contributo que Pessanha deu ao
simbolismo.
Sobre a peculiaridade do seu simbolismo, na opinião de António Quadros,
talvez nunca entre nós como em Camilo Pessanha, tenham sido tão coincidentes
os princípios de uma escola (que o mesmo designa por simbolismo decadentista)
com a realidade biográfica de uma existência humana. Isto torna as imagens
simbólicas da sua poesia de uma autenticidade indesmentível, pois nunca são
artificiais como as de outros simbolistas.
Atente-se agora no soneto “Imagens que passais pela retina”:
Imagens que passais pela retina
Dos meus olhos, por que não vos fixais?
Que passais como a água cristalina
Por uma fonte para nunca mais!...
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Ou para o lago escuro onde termina
Vosso curso, silente de juncais,
E o vago medo angustioso domina,
– Porque ides sem mim, não me levais?
Sem vós o que são os meus olhos abertos?
– O espelho inútil, meus olhos pagãos!
Aridez de sucessivos desertos...
Fica sequer, sombra das minhas mãos,
Flexão casual de meus dedos incertos,
– Estranha sombra em movimentos vãos
(Pessanha 1987: 84).

Os pensamentos do poeta aqui expressos resultam da motivação própria
do simbolismo, que é uma constante nos seus poemas – a fugacidade da vida,
a dolorosa consciência de que a realidade se constitui em imagens rápidas,
passageiras. Não especifica, no entanto, essas imagens, revelando uma qualidade
do seu olhar: toda a realidade lhe é imagem, servindo-se da retina para a fixar.
E se nas imagens há muito da realidade, há também muito dele próprio,
sobretudo o carácter instável e complexo das coisas psíquicas. Reter as imagens
é um sonho impossível: são momentos da vida interior e não podem fixar-se.
A atitude ansiosa traduz-se essencialmente nas três frases interrogativas
do soneto, a revelar a certeza de que tudo passa. Nos tercetos, evidencia-se a
afirmação do nada que é ele, do nada que é o homem.
No primeiro terceto, o poeta justifica esse niilismo, pois os “olhos”,
embora abertos e não cegos, são “pagãos”: nada fixam, são “espelho inútil”,
“aridez de sucessivos desertos” e até os seus “dedos incertos” têm “movimentos
vãos”. Esta sequência reforça elementos conotativos do nada, através dos pares
abstrato-concreto ou concreto-abstrato (“olhos pagãos”; “aridez de desertos”;
“espelho inútil”; “dedos incertos”, “sombra das mãos”; “movimentos vãos”).
Da mesma forma que são passageiras as imagens da vida, é fugaz a “sombra”;
mas, apesar de tudo, o poeta agarra-se a ela como a única forma de presença
possível na incapacidade de segurar a realidade, que não é mais do que uma
sucessão de “imagens”. Apropria-se, assim, de uma técnica que podemos
designar como impressionista, pelo significado dos sons, pelo indefinido dos
traços, pela leveza das imagens captadas subtilmente pelos sentidos.
O tema da mudança – que remonta à Antiguidade Clássica e ressurge no
Renascimento – é revisitado neste soneto de Pessanha mas de modo diferente,
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numa perspetiva absolutamente negativa. Em qualquer dos poetas clássicos1,
pressente-se ou assume-se um estado atual negativo, mas para trás algo ficou
de positivo. Não assim em Pessanha, para quem tudo são imagens que passam
“como a água cristalina/ por uma fonte para nunca mais” (Pessanha 1987: 84).
Quanto à morfologia, à sintaxe e ao léxico, o imperativo “fica” traduz a
ansiedade do poeta perante esse evoluir irremissível. Depois de ter considerado
a fuga das imagens, acaba por pedir à própria sombra que fique (último terceto);
é como se a certeza de existir se lhe diluísse também na desolação das imagens
perdidas. A mudança não tem tempo; nela não há passado nem futuro – a vida
acontece sempre no presente, que é rápido, e sempre a caminho do fim.
Nota-se no soneto a escassez de verbos e de orações subordinadas. Aos
verbos que traduzem movimento (“passais” – duas vezes -, “ides” e “levais”)
contrapõem-se os de estabilidade (“fixais”, “termina”, “domina”, “fico”), mas
estes são anulados por aqueles, pois o movimento só acabará com a morte.
Outro recurso presente é o da inversão da ordem normal das palavras. E o
exemplo da segunda quadra é particularmente significativo, pois abre com
orações circunstanciais e só no fim se revela a ideia principal.
Numa quadra em que se transmite a impressão dum pavor transcendente,
misterioso, e em que se alude a um vago lugar fora do mundo, a anástrofe,
colocando no último verso o elemento principal do período (“porque ides
sem mim, não me levais?”), deixa toda a estrofe penetrada na mesma vaga
de interrogação – aliás presente graficamente -, adensando o ambiente de
expectativa, de angústia ansiosa.
O soneto é fértil de imagens simbólicas, significativas de uma poesia
abstrata, a traduzir uma atitude de dúvida, ansiedade e desencanto. Esses
símbolos ou são dados diretamente pela metáfora2 ou indiretamente pela
comparação (“– Imagens/ que passais como a água cristalina”). A metáfora
associa-se ainda à sinestesia, no verso, “Vosso curso, silente de juncais”. As
imagens simbólicas registam-se também ao nível da localização espáciotemporal. Simbolicamente, “nunca mais” nega o tempo, e “lago escuro” nega
o espaço, o que conduz à ideia da morte.
A exprimir a postura dilemática, as variações do sujeito, note-se a
antítese entre o que é eterno (“lago escuro” – morte) e o que é efémero (“água
cristalina” – vida) e atente-se no valor da pontuação – três frases interrogativas;
Lembre-se Sá de Miranda, Camões, Diogo Bernardes ou Rodrigues Lobo,
entre outros.
2
Os olhos são “espelho inútil… aridez”; a morte é “fonte para nunca mais” e
“lago escuro” – uma e outra com sentido gradativo crescente.
1
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duas exclamativas e duas reticentes, modalidades estilístico-formais que
corroboram o conteúdo simbólico1: a inquietação, a ansiedade, o espanto
perante o inatingível, o impossível.
A rima é cruzada nas quadras e nos tercetos, com variações de ritmo,
ora sacudido, ora martelado (“– Porque ides sem mim, não me levais?”). O
verso é decassílabo com alguns “enjambements” (encalvagamentos) iniciais,
a sugerirem o movimento ininterrupto água que jorra das nascentes, o fluir
incessante da água corrente e contribuindo para a musicalidade do poema, tal
como as aliterações e os sons nasais (“Estranha sombra em movimentos vãos”)
em ressonância, à maneira de um eco.
Todos os poemas de Clepsida apontam para o colorido dominante da
poética de Pessanha repleta de indefinições, ideias vagas, fluidas e imprecisas,
tradutoras do seu pensamento que rejeita a descrição. Estes aspetos, como se vai
evidenciando, ficam claros através da escolha dos temas, da seleção do léxico,
dos recursos expressivos e sintáticos, do valor fónico-simbólico dos poemas e
da própria métrica – características do simbolismo.
Considere-se agora o poema “Estátua” (Pessanha 1987:77), que algo
esclarece sobre a questão das relações interpessoais, o modo como o eu poético
se posiciona em relação ao outro(a).
“Estátua”
Cansei-me de tentar o teu segredo:
No teu olhar sem cor – frio escalpelo,
O meu olhar quebrei, a debatê-lo,
Como a onda na crista dum rochedo.
Segredo dessa alma e meu degredo
E minha obsessão! Para bebê-lo
Fui teu lábio oscular, num pesadelo,
Por noites de pavor, cheio de medo.
E o meu ósculo ardente, alucinado,
Esfriou sobre o mármore correcto
Desse entreaberto lábio gelado...
Desse lábio de mármore, discreto,
Ao nível lexical, todas as palavras selecionadas apontam para as características
da obra poética simbolista de Pessanha, de que são exemplos: as imagens, os olhos, a água
cristalina, o lago escuro, o vago medo, o espelho inútil, a estranha sombra, etc.
1

40

Fernando Moreira e Orquídea Ribeiro
Severo como um túmulo fechado,
Sereno como um pélago quieto
(Pessanha 1987: 77)

No título do soneto, a ausência do artigo “A” a preceder o lexema
“Estátua” 1, generaliza a visão do mundo do poeta por meio de uma
supervalorização da palavra. Este título poderá simbolizar o amor pessoal de
Camilo Pessanha pela jovem Ana de Castro Osório, pois representa o encontro
com a frieza que Camilo Pessanha irá receber das mulheres. Relaciona-se,
assim, com o tema da mulher fugidia, evanescente e incapturável. “Estátua”
podem ser também todas as pessoas que não são o próprio eu do poeta e com
quem ele tem dificuldade de comunicar. Há, portanto, um vazio entre o seu
mundo interior e o mundo exterior. A frase: “cansei-me de tentar o teu segredo”
revela a sua desistência, a sua falta de vontade ou cansaço na incessante busca
de um sentimento maior, que é a necessidade de se aproximar de outra pessoa.
Verifica-se, neste soneto, a constatação de uma incapacidade de comunicar e
a procura de tipos de comunicação: através do “olhar”, da “tentativa de um
beijo” e da “frustração final”, que podemos esquematizar do seguinte modo:
Constatação: “cansei-me de tentar o teu segredo”: (pois) “quebrei
o meu olhar” (nessa procura, não vê o que pretende).
Desistência: “o segredo de tua alma” (que não encontra e não
desvenda) é o “meu
degredo e a minha obsessão”.
Para desvendar o enigma: “fui teu lábio oscular”, “cheio de medo”,
e tudo me pareceu
um pesadelo por muitas noites de pavor”.
Resultado final: “e o meu ósculo ardente esfriou sobre o mármore
correcto desse entreaberto lábio gelado, de mármore, como um túmulo
fechado, como um pélago quieto”.

Essas tentativas simbólicas (a procura de um olhar amoroso, de um lábio
à espera de um beijo) não se cumprem, impossibilitando o voo da imaginação
do poeta e a sua realização amorosa. A “Estátua” parece uma esfinge, cujo
segredo não se abre ao herói/vítima que, após muita luta, se cansa e desiste de
decifrar o enigma.
Atente-se agora na morfologia, na sintaxe e no léxico. Neste soneto, são
dignos de realce os verbos no pretérito perfeito (um tempo passado anterior à
1
Estátua deriva do latim: sto, stas, stare, staui, statum, que significa estar parado;
estar de pé.

Mosaicos Culturais I – Olhares e Perspetivas

41

desistência da procura: (“cansei-me de tentar”, “o meu olhar quebrei”, “fui teu
lábio oscular”, “o meu ósculo esfriou”); as adjetivações1; as frases nominais
(“segredo dessa alma e meu degredo/ E minha obsessão” – 2.ª estrofe); a
comparação (“severo como um túmulo fechado,/ sereno como um pélago
quieto”); o assíndeto, que é também um hipérbato: (“Cansei-me de tentar o
teu segredo,/ No teu olhar sem cor – frio escalpelo,/ O meu olhar quebrei, a
debatê-lo”); e a metáfora, apresentada sob forma de hipérbato (“Para bebê-lo/
Fui teu lábio oscular”)2.
O poeta interliga com frequência os conteúdos com os ritmos e, assim,
as palavras mais representativas quanto ao significado, ou mais ricas de poder
evocativo, encontram-se nos lugares privilegiados dos versos; é o caso das
esdrúxulas, tantas vezes situadas na eminência de um decassílabo heroico:
“Severo como um túmulo fechado,/ Sereno como um pélago quieto”, a encerrar
em chave de ouro o soneto.
A provar a existência do simbolismo na obra de Camilo Pessanha, cada
poema por si só bastaria para justificá-lo, dadas as suas fontes hermenêuticas
inesgotáveis e o modo como os temas ganham expressão, nesse corpus poético
em que se “plasmaram sentimentos, emoções, a invenção e as especulações do
intelecto, no seu contínuo diálogo com o mundo” (Lamas 1993: 315). Contudo,
uma análise profunda não pode deixar de incluir um excurso sobre o poema
que fecha a obra Clepsidra. Na verdade, João de Castro Osório3 refere que
era firme o desejo de Pessanha que a obra abrisse com o poema “Inscrição” e
fechasse com “Poema Final” (Osório apud Pessanha 1973: 29-30), pelo que se
pode deduzir a existência de uma intenção do poeta em estabelecer um trajeto
com a sua obra. Assim, a seguir se transcreve o poema, que pode ser entendido
como o final de um corpus textual e de um percurso literário:
“Poema Final”
Ó cores virtuais que jazeis subterrâneas,
– Fulgurações azuis, vermelhos de hemoptise
Represados clarões, cromáticas vesânias –,
1
Cf. A adjetivação: “frio escalpelo”, “ósculo ardente”, “alucinado mármore correcto”,
“entreaberto lábio gelado”, “lábio de mármore, discreto, severo” ,“túmulo fechado sereno”,
“pélago quieto”
2

Até o beijo alcança pela metáfora o sector do léxico ligado à água e à fluidez.

João de Castro Osório, amigo do Poeta e organizador de Clepsidra para publicação,
é irmão de Ana de Castro Osório, a amada que não lhe correspondeu ao pedido de casamento.
Este facto relaciona-se com a ida do poeta para Macau, em 1893 (Machado 1983: 90-117) e,
literariamente, liga-se ao poema “Canção da Partida”, entendido pela crítica como “o desfazer
de um sonho de Amor” (Correia 2006:98).
3
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No limbo onde esperais a luz que vos baptize,
As pálpebras cerrai, ansiosas não veleis.
Abortos que pendeis as frontes cor de cidra,
Tão graves de cismar, nos bocais dos museus,
E escutando o correr da água na clepsidra,
Vagamente sorris, resignados e ateus,
Cessai de cogitar, o abismo não sondeis.
Gemebundo arrulhar dos sonhos não sonhados,
Que toda a noite errais, doces almas penando,
E as asas lacerais na aresta dos telhados,
E no vento expirais em um queixume brando,
Adormecei. Não suspireis. Não respireis
(Pessanha 1987: 101)

De modo coerente, como a fechar um ciclo, o “Poema Final” da
Clepsidra, retoma e completa a epígrafe inicial, “através de alguns dos seus
versos simbolistas mais doentiamente nocturnos e mais horridamente belos”
(Quadros 1987: 58). A concluir e a intensificar o já dito, os versos finais vão
sublinhando o seu desgosto humano e também metafísico de ser; a
sua consciência angustiada do correr do tempo, desses longos anos, longos
meses, longos dias e longas noites, que mediaram entre a luz madrugante
do país perdido, na adolescência ainda esperançosa, e a sua derradeira,
prolongada agonia espiritual, até chegar ao ponto de outra coisa não desejar
senão sumir-se no chão, como faz um verme (Quadros 1987: 58).

Daqui resulta a última fala, ou seja, a extinção do sopro, a cessação
da criação: “As pálpebras cerrai, ansiosas, não veleis”; “Cessai de cogitar, o
abismo não sondeis”; “Adormecei. Não suspireis”. E a ideia culmina na parte
final do último verso: “Não respireis”. O respirar implica a existência de vida
não apenas fisiológica mas também intelectual, daí uma progressiva quietação
até ao desaparecer da expressão mínima de vida. A clepsidra esvazia-se, o eu
extingue-se, terminando a obra.
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A Cultura Francesa no século XIX
em Portugal através de um caso:
Eugène Scribe
Maria Natália Sousa Pinheiro Amarante
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD
Centro de Estudos em Letras, CEL
Resumo: A influência e a efervescência em torno da importação e da integração
da realidade literária e cultural francesa na cultura portuguesa são devidas, em grande
parte, à popularidade do teatro de boulevard e do vaudeville, modalidade em que Eugène
Scribe ocupou um lugar de destaque na cena lisboeta.
Palavras-chave: Vaudeville, receção, Scribe

Este artigo, de natureza interdisciplinar, levou à apresentação de
uma tese de doutoramento intitulada Réception du théâtre d’Eugène Scribe
sur la scène lisboète (1822-1860) (Amarante 2012: 33-46); nele se cruzam
saberes nas mais diversificadas áreas que abarcam a Literatura Comparada,
os Estudos Teatrais, a História da Arte e das Ideias e questões periodológicas,
designadamente em torno do Romantismo em Portugal, que indubitavelmente
se operou por influência francesa.
Analisa-se aqui também a importância da indústria do teatro e da
reforma teatral realizada pela geração romântica (Santos 2006: 447-462), o
grande número de peças de Eugène Scribe levado à cena (Santos 2007: 217232), a progressiva democratização do teatro, a aquisição de um status social
e económico do autor, o sucesso da receção dos géneros mais populares com
base em adaptações, traduções (Lefevere 1980) e até mesmo empréstimos de
obras francesas, a necessidade de adaptação de peças parisienses e a renovação
do repertório (Santos; Vasconcelos 2007) de diferentes espaços teatrais.
Graficamente, esta ideia é mais percetível:
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Percentagem de representações das peças de Scribe por teatro

Isso permitiu ver como o teatro francês deu um importante contributo
para a regeneração do teatro português durante o século XIX (Amarante 2012:
148-238).
Além disso, levar a cabo um tal projeto implicou uma reflexão profunda
sobre questões como a produção e a criação dramáticas, a arte da tradução
(Brilhante 2000: 483-488) e da adaptação para o teatro, para além da análise
da constituição do repertório das salas de teatro (Amarante 2012: vol. II),
de uma abordagem à receção em conformidade com o gosto dos públicos e,
principalmente, uma reflexão em torno da circulação de modelos dramáticos e
artísticos no espaço franco-peninsular. Na verdade, a dramaturgia portuguesa
dos séculos XVIII e XIX revela nítida influência francesa:
L’attrait pour la culture théâtrale française ne date pas du XIXe
siècle. Au XVIIIe on assiste déjà à quelques efforts de ceux qui, ayant
côtoyé de près ou de loin avec cette culture, essayent de l’amener sur le
sol national en l’opposant à la culture étrangère dominante, celle venue de
Castille (Santos 2003 : 131-142).

É durante o período romântico que o teatro de Eugène Scribe penetra
decisivamente em Portugal, apesar de alguns constrangimentos entre os
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defensores da tradição nacional e os adeptos da importação de modelos
estrangeiros (Santos 2007: 217-232).
O ano de 1835 foi um verdadeiro pivô para a introdução do dramaturgo
francês em Portugal; a chegada da companhia francesa liderada e dirigida por
Émile Doux1 ao teatro da Rua dos Condes e a representação das peças Une
Faute e Les premières amours, ou les Souvenirs d’enfance são prova disso.
Sobre o sucesso de Scribe na cena lisboeta não faltam documentos da
época, como o testemunha Maximiliano Azevedo:
Foi extraordinário o triunfo. […] A própria sala de espectáculos não
parecia a mesma, em razão de terem sido substituídas as placas com velas,
colocadas entre os camarotes, por um lustre de candeeiros de azeite que
iluminava perfeitamente. (Azevedo 1883:182)

Na imprensa desse tempo também não faltam os elogios ao encenador
francês responsável pela divulgação de Eugène Scribe em Portugal: “Deus
dê saúde ao Sr. Émile Doux que nos levantou o teatro do pó em que jazia.
Deus lhe faça desabar em paga...” (AAVV 1838: 2). A partir deste sucesso, as
peças de Eugène Scribe tiveram várias apresentações em diferentes línguas
(Francês, Português e Espanhol) nos palcos de Lisboa, facto que contribuiu
decisivamente para a renovação dos repertórios das companhias nacionais.
O objetivo deste estudo é, na verdade, avaliar o impacto da produção
dramática scribiana – nomeadamente no que concerne o vaudeville – em
criadores portugueses, num momento em que se procurava reformar o teatro
nacional. Neste sentido, coloca-se a questão sobre a real influência deste autor
francês no drama e na arte da representação em Portugal, a fim de qualificar e
de quantificar o grau de receção das suas peças no panorama cultural português
do século XIX. Uma reflexão desta natureza obrigou, ao mesmo tempo, a
reavaliar as relações de implicação existentes entre a dramaturgia estrangeira
e um teatro que se proclamava profundamente nacional.
Nos teatros da capital, o gosto por um novo género – o vaudeville –
progride e amplia-se através da redescoberta da produção dramática de Eugène
1
Sobre Emile Doux: “Aparece um homem empreendedor, deste caos tira a ordem,
começa a sua tarefa reformando a parte policial, reúne sob sua direção os nossos melhores
artistas, dá vantajosa tendência a seus ótimos predicados cénicos, transmite-lhes a instrução
que neste ramo adquiria na sua pátria e me que muito se distinguira (instrução comprovada por
documentos autênticos) … e nos dá um teatro frequentado pelas pessoas mais distintas por seu
saber, virtudes e nascimento.” (AAVV 1838:42)
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Scribe (Yon 2000b) que, em solo português, fez disparar a popularidade do
teatro musical e desenvolveu a indústria da criação de peças de música e dança.
Graças à diversidade e à difusão das suas obras, Eugène Scribe está
omnipresente na vida cultural portuguesa da primeira metade do século XIX
(Santos 2012). A sua comédia Une Faute é o primeiro evento de uma história
longa, que inclui uma grande e variadíssima amostragem de peças, que será
cumprida com fervor e entusiasmo por várias décadas. Os escritores e os
dramaturgos responsáveis pela superação daquilo que eles e o público viram
como um verdadeiro atraso na dramaturgia portuguesa foram igualmente os
responsáveis pela receção e pela difusão de Eugène Scribe em Portugal.
É verdade que os defensores da reforma do teatro português,
designadamente Almeida Garrett, procuraram e encontraram nas peças de
Eugène Scribe uma veia ou uma fonte de inspiração e, simultaneamente, uma
forma de renovação dos repertórios da cena lisboeta da primeira metade do
século XIX. A influência, assimilação ou importação deste modelo scribiano
não acontece, contudo, sem alguns obstáculos. Numerosas são as controvérsias
entre os partidários da produção dramática nacional e os que, ao contrário,
defendem a introdução da dramaturgia estrangeira em voga na Europa.
Grande é a heterogeneidade de textos críticos e a diversidade de opiniões que
circulavam na época sobre a obra do dramaturgo francês que se pautaram
entre a oposição e a defesa do seu modelo, nas suas diversas modalidades,
desde a imitação declarada à tradução e à adaptação.
No início desta pesquisa, pensava-se que o estudo da receção de Eugène
Scribe em Portugal incidiria sobre os traços da influência do dramaturgo
francês nas obras e no pensamento estéticos de artistas e críticos portugueses do
período romântico. Mas foi mais do que isso. Com o avançar da investigação,
surgiu a necessidade de estudar a receção imediata de Eugène Scribe e,
posteriormente ainda, a receção crítica1. A receção imediata ou “a interação do
autor e do público”, segundo Hans-Robert Jauss (Jauss 1978), é indissociável
da análise do conceito de difusão da sua obra no momento das representações;
o termo difusão espelha de forma mais capaz, pela sua diversidade e pela sua
heterogeneidade, os vários contactos estabelecidos, neste período da primeira
metade do século XIX, entre o público português e a obra de Eugène Scribe.
No que concerne o termo de receção imediata, pode-se dizer que esta ocorre
diretamente a partir do emissor para o recetor.
Quanto à receção crítica, onde o recetor se torna novamente o emissor do primeiro
texto, ela é uma segunda variante de comunicação cultural. No caso de Eugène Scribe, receção
imediata é aquela que ele oferece ao público contemporâneo e a receção crítica é aquela onde o
recetor se tornou emissor, pela tradução do texto de Eugène Scribe, que produz novamente um
texto traduzido para um outro público. (Escarpit 1965; 1973).
1
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O estudo da difusão de Eugène Scribe em Portugal, nomeadamente a partir
da introdução na cena portuguesa das obras do dramaturgo representadas em
francês por duas companhias francesas (1822 e 1835), implicou a necessidade
de ter em conta as variadíssimas formas ou modalidades expressivas através
das quais as peças scribianas foram representadas diante do público lisboeta.
Tal facto, além disso, levou a questionar não só a especificidade de cada forma,
em termos da relação com o original de Eugène Scribe, mas também os modos
de receção por parte do público português.
A difusão de Eugène Scribe em Portugal torna-se, na verdade, massiva
e multifacetada. Manifesta-se primeiramente através do original em francês,
direcionando-se como tal para um público erudito e, progressivamente,
amplifica-se pela tradução. Com efeito, a receção do teatro de Eugène Scribe
em Portugal, desde 1822 a 1860, opera-se de modo paulatino, diverso, mas
progressivo, desenvolvendo-se de diversas formas, (elitistas e populares,
importantes e secundárias) introduzindo-se a novidade francesa na arte da
representação portuguesa (Santos 2012: 231-248). Essa arte tem em comum
a particularidade de abordar novos sentidos, de propor, a partir do texto de
Eugène Scribe, um novo texto convertido pela tradução numa nova realidade
de signos visuais e auditivos, por meio das propostas interpretativas de atores e
cantores, ou através da imaginação do público. Assim sendo, o texto estrangeiro
perde em parte as feições francesas e a distância cultural que o caracterizava,
angariando perceções familiares ao espectador do teatro nacional.
A receção da dramaturgia francesa sempre despertou grande interesse
por parte dos investigadores portugueses que, nas últimas décadas do século
XX, principalmente nos anos 80, realizaram vários estudos sobre grandes
autores do texto teatral francês (Medina 2001; Martins 2003, por exemplo) e
sobre outros géneros literários em geral. No entanto, a divulgação de Eugène
Scribe nunca foi estudada – em extensão e profundidade -, pelo que, através da
pesquisa que aqui se propõe, bem como das discussões derivadas da mesma,
acreditamos estar a produzir um estudo que pode ser útil aos momentos de
aprendizagem e reflexão científicas em torno da área da dramaturgia e da
receção da cultura francesa em Portugal (Santos 2007).
Se a receção de Eugène Scribe em Portugal durante o período romântico
tem críticos e historiadores pontualmente interessados, nenhuma síntese dos
vários modos de distribuição tem sido realizada. Foi, assim, indispensável
aprofundar estes estudos para se compreender a extraordinária influência de
Eugène Scribe em Portugal durante o século XIX, e para reconstruir não apenas
os grandes eventos, mas também a realidade quotidiana do recetor português.
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Este estudo teve, portanto, a intenção de promover o fortalecimento e a
institucionalização dos conceitos formulados sobre o teatro de Eugène Scribe,
não só a nível da dramaturgia francesa (Akakia-Viala 1965: 908-929) como
também a nível da dramaturgia portuguesa; além de dar relevo à projeção
nacional e europeia do dramaturgo. Chegou-se, por via disso, a resultados
muito importantes sobre a encenação, a cenografia, a arte de representar, a arte
de traduzir e adaptar para teatro, a constituição dos repertórios das salas de
espetáculos, o gosto do público da época, assim como a considerações sobre a
circulação de modelos literários e artísticos no sul da Europa.
Esta pesquisa sobre os eventos importantes em resultado da difusão de
Eugène Scribe (Amarante 2012) e da sua receção imediata permitiu medir o
fervor do seu teatro desde a sua aparição em solo português; possibilitou, de
igual modo, evidenciar o impacto que as representações teatrais das suas peças
tiveram, ou seja, como e de que forma é que o público lisboeta acolheu este
autor, já que mais tarde toda a sua produção literária cairia no esquecimento.
Para isso, teve-se em conta a contribuição da sociologia da literatura que
estuda o contexto de criação e difusão dos textos. Apesar das preocupações
sociais em relação à literatura não serem recentes, só na segunda metade do
século XX é que apareceram as primeiras tentativas de estudos sociológicos
da literatura (Duvignaud 1965). Essa ciência encara a literatura sob diversas
formas: através dos textos, do público, da inserção da obra na sociedade e do
contexto histórico e geográfico. A literatura é influenciada pela sociedade que
a rodeia mas também se torna instrumento social que, por sua vez, influencia
essa mesma sociedade. Nesse sentido, no seio das múltiplas teorias que se
desenvolveram nessa área no século passado, a teoria do chamado “campo
literário” preconizada por Pierre Bourdieu (Bourdieu 1998) assim como as
noções de “polissistema” e “sistema literário” apresentadas por Itamar EvenZohar (Even-Zohar 1990; Even-Zohar 2000; Even-Zohar; Toury 1981) foram
as mais pertinentes para este estudo.
Basicamente, com tais pressupostos quis mostrar-se o impacto que a
circulação das peças de Eugène Scribe tiveram no panorama sociocultural
português (Amarante 2012). A natureza desta investigação permitiu, por isso,
revisitar a história do teatro português (Coelho 1978), pois a receção de um
autor estrangeiro implica um olhar atento sobre os repertórios dos teatros
e sobre a ação de vários agentes culturais da época, desde o produtor, ao
mercado, às instituições, ao consumidor, de que falam Pierre Bourdieu (1998)
e Itamar Even Zohar (1990).
Se se considerar a forma como foi recebida a obra de Eugène Scribe,
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tanto no país de origem – ou seja, em França (Yon 1991: 96-104) – como
num país estrangeiro – neste caso, Portugal – inevitavelmente entra-se no
âmbito da literatura comparada e consequente confronto de textos inerentes
à adaptação e tradução das peças do dramaturgo francês, muito ao gosto do
público de Lisboa.
Foi ainda possível observar como a dramaturgia de Eugène Scribe
se insere no horizonte de expectativa do público da época e de que forma
(e por que razão) ele se tornou um dos dramaturgos mais representados, no
século XIX, nos teatros de Lisboa: “D’un autre côté, il est indubitable que
le succès de Scribe, notamment en ce qui concerne le genre du vaudeville,
reste indissociable du goût introduit par la troupe française auprès du public
lisboète” (Amarante 2012: 187).
No dizer de Ana Clara Santos, a aceitação de Scribe é, em parte, devida
à personalidade e capacidade do encenador Emile Doux:
A sua aceitação [de Scribe] e o seu êxito junto do público lisboeta
devem-se, por um lado, a um repertório magistralmente marcado pelas
reprises do repertório da companhia de Émile Doux de 1835 que permitiu
um enraizamento do gosto do público pela comédia vaudeville de Scribe
(Santos 2006:7).

Esta constatação levou à procura da forma como o estabelecimento
desse gosto do público português se materializou, a partir de fontes de
natureza diversa desde a imprensa, as memórias e fotobiografias de atores e
de dramaturgos, aos textos críticos e teóricos da época, os fundamentos e as
respostas ao fenómeno da receção de Eugène Scribe em Portugal.
Além disso, uma análise comparativa que permite reaproximar os textos
relativos à adaptação e à tradução (Lambert; Lefevere 1977) das peças do
dramaturgo francês, bem ao gosto do público de Lisboa, tornou-se apanágio
pesquisa, uma vez que o estudo da receção de um autor estrangeiro numa
cultura nacional implica, também, a determinação de elementos que possam
identificar o processo de nacionalização, mais ou menos em vigor.
O teatro de Eugène Scribe é, de longe, o mais representado neste âmbito.
Ele é cabeça de cartaz ao longo de décadas, não apenas em pequenas companhias
teatrais como a do teatro do Salitre, mas especialmente junto da troupe do
teatro nacional D. Maria II até à década de 1860 (Amarante 2012). Como
pode ser visto nos dois volumes do Repertório Teatral na Lisboa Oitocentista
de Ana Clara Santos e de Ana Isabel Vasconcelos (Santos;Vasconcelos 2007
e 2011), mais de oitenta por cento das representações sobre o palco da capital
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portuguesa devem a sua origem ao repertório parisiense. Convidavam-se as
companhias francesas, traduzia-se e adaptava-se à pressa os grandes sucessos
do Théâtre des Variétés, do Théâtre du Gymnase-Dramatique, ou do Théâtre
de la Porte Saint-Martin. A voga da “pièce bien faite” (Yon 2000a:91), capaz
de projetar a imagem da sociedade sobre o palco interpelando o público
sobre as virtudes e os vícios, justifica a reputação de Eugène Scribe sobre
a cena portuguesa. A afirmação deste novo gosto dramático veiculado pela
importação da tradução (Lambert 1980: 246-252) de obras de Eugène Scribe
obrigou também a olhar para o fenômeno cultural em voga na época. Ao termo
de tradução (Zurbach 2005:17-36; Zuber 1984; Zuber 1980), deve agora
substituir-se sistematicamente os de imitação e de adaptação (Lefevere 1985:
215-243)), uma vez que os textos do dramaturgo francês traduzidos não foram
exceção à regra e sofreram modificações em conformidade com a prática
da tradução daquele tempo bem “ao gosto português”. Em alguns casos, o
tradutor escondia-se por trás da máscara do anonimato; em outros casos, a
prática era mais insidiosa porque ela consistia em não declarar o empréstimo
ao autor; expurgado e adaptado, Eugène Scribe impôs-se então no panorama
dramático português como uma figura da novidade parisiense para um público
que adotou o estilo e o gosto francês.
Os temas estudados aqui não pretendem, porém, ser exaustivos. Além
disso, a bibliografia de traduções de peças de Eugène Scribe mostra como o
reconhecimento do grande dramaturgo francês foi importante não só no Portugal
do século XIX como também noutros países europeus, particularmente no que
respeita ao desenvolvimento de um novo sistema dramático (Amarante 2012).
Na verdade, é certo que, devido a esta influência manifesta, deve-se ao
teatro scribiano a idade de ouro da ópera cómica em Portugal daquele tempo
(Amarante 2012). Com efeito, a efervescência em torno da importação e da
integração da realidade literária e cultural francesa na cultura portuguesa é
devida, em grande parte, à popularidade do teatro de boulevard, modalidade
em que Eugène Scribe ocupou um lugar de destaque.
Os próprios repertórios dos teatros lisboetas, durante a primeira metade
do século XIX, são um excelente exemplo da fortuna literária e teatral de
Eugène Scribe que foi amplamente representado, traduzido, adaptado e
glosado em Portugal (Yon 2000b). Os elementos condensados na base de
dados que, elaborada ao longo da investigação referida, traduzem, por si só,
essa dimensão cultural.
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Exortar a esperança em tempos de crise
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD
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Resumo: Os cultos religiosos são composições complexas que auxiliando-se
de vários mecanismos sociais e políticos deram origem a um conjunto de manifestos
espirituais essenciais para o sentimento de felicidade individual e/ou coletiva; unidos
por uma matriz figurativa comum, poderosa nos seus desígnios, exortam a esperança
de quem os procura.
Apesar da ambiguidade e da dificuldade de se fazer um juízo cabal sobre o
tema, vários investigadores, dentro e fora da Igreja, têm observado de que forma os
indivíduos intercedem junto da Virgem à procura de soluções para as enfermidades
quotidianas. A devoção mariana a Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, é
disso exemplo. Instituída sob o ideário do Concílio de Trento (1545-1563) contribuiu
sobremaneira para que o povo, ao longo do tempo, padecesse junto Dela todo tipo de
mágoas. Para isso, a diocese de Lamego pôs em marcha um poderosíssimo aparelho
de propaganda religiosa, enaltecendo os poderes da Virgem e maravilhando o povo
que, com parca formação académica, a ia venerando. A circunstância de se tratar de
pessoas simples, cultural e socialmente, inibia à partida toda e qualquer presunção de
a Igreja ter planeado uma ação estratégica, visando fomentar as devoções marianas,
independentemente das roupagens.
O seu potencial foi tão evidente que, volvidos cinco séculos, a Nossa Senhora
dos Remédios mantém-se como um dos elementos identitários mais significativos da
comunidade, solenizando no seu santuário uma festa anual, no dia 8 de setembro. Será
este o momento em que se estabelecem contactos com a Virgem e se fazem as promessas?
Para melhor responder a esta questão aplicou-se um inquérito por questionário a
197 indivíduos que participaram na festa, nos anos de 2007 e 2009. Com a informação
recolhida poder-se-ão evidenciar algumas linhas interpretativas sobre quem são os
participantes e quais os seus intuitos, motivações ou razões.
Palavras-chave: Crise, Devoção, Religião, Santuário
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Breve introdução
A região de Lamego é um território geograficamente fechado, com
grandes acidentes naturais (montes, vales e rios – Douro e seus afluentes),
tendo a população, até à última metade do século XX, grandes dificuldades de
mobilidade. Ao longo dos últimos séculos, a região não sofreu muitas alterações,
i.e., ao nível da estruturação das redes de povoamento ou mesmo ao nível do
coberto vegetal, regulando as formas de socialização do homem com o espaço
envolvente, influenciando e sedimentado grosso modo o culto que, apesar
de contrariedades e ambiguidades, encontrou terreno fértil para solidificar,
capitalizando importância junto do povo, pelo menos desde o século XVI.
Génese do culto
A orientação da política devocional era uma das principais
responsabilidades e funções dos homens que ocupavam as cadeiras primaciais
da Igreja. No ano de 1551, o bispo D. Manuel de Noronha veio para a diocese
de Lamego, cabendo-lhe inaugurar o período tridentino, reunindo o “Sínodo
no ano de 1565, tendo promulgado as novas diretrizes em setembro de 1566”
(Costa 1982-1986: 33), tal era a urgência de reorganizar o bispado. Neste
sentido, deu orientações minuciosas estabelecendo que a “Virgem Senhora
Nossa deve ser venerada & como a May de Deos se lhe deve maior veneraçaõ,
que aos Anjos, & aos Santos” (Constituiçoens Synodaes do Bispado de Lamego
1683:15) e ipso facto catequizar o povo. Na verdade, com esta reforma iniciouse inelutavelmente um novo ciclo devocional, procedendo-se assim a mudanças
nos edifícios religiosos desde a reconstrução/ reformulação arquitetónica à
decoração. Os edifícios deveriam passar a ter “Altar firme & cõsagrado, ou pedra
dará consagrada nelle, Retauolo pintado, ou imagem de vulto bem composta,
toalhas pera dar a comunham & unçam, & Bacio pera levar: as quaes cousas
nam serviraõ em outro uso” (Constituiçoens Synodaes do Bispado de Lamego
1563:151).
Crê-se que estas recomendações foram bem acatadas na diocese, não se
conhecendo incompatibilidades ou refregas que a história costuma descrever,
determinando a linha de ação do prelado. A partir de então, foram melhoradas
as condições de culto e desencadeadas novas devoções e/ou substituições
de alguns santos locais, entre eles o culto a Santo Estevão, por outros mais
atualizados como o culto a Nossa Senhora dos Remédios. Este facto permite,
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de resto, crer que os efeitos físicos de tais transformações foram muitos, pois
o prelado queria deixar a sua “marca” no espaço e na arquitetura religiosa
local, mandando construir vários edifícios religiosos de acordo com as novas
imposições, como por exemplo as capelas de São João Baptista, a de Santo
António e de São Nicolau do claustro da Sé, a capela de Nossa Senhora dos
Meninos e a capela do Espírito Santo.
Para além destes intuitos, sem dúvida relevantes, importa considerar o
poder da iconografia enquanto elemento axial para a disseminação do culto;
com o triunfo de Trento a imagem passou a influenciar as tendências e as
esferas do poder simbólico, conferindo maior atratividade aos locais de culto.
A nova conceção apelava à importância da decoração nas arquiteturas religiosas
como referência central da apologia católica, chamando a atenção para os
traços de mudança e uma significativa evolução do tema do embelezamento.
Os espaços religiosos passaram a estar profundamente decorados; por isso, o
prelado ordenou a reconstrução da capela de Santo Estevão, mandada edificar
pelo bispo Dom Durão no ano de 1361, dotando-a de uma maior capacidade
para acolher os fiéis. A reconstrução do edifício deveria estar em anuência com
os novos cânones tridentinos. Após a conclusão das obras, o bispo “collocou
esta milagrosa Imagem naquella Igreja, depois de reedificar, & a Senhora com
as suas maravilhas & grandes milagres, fez que já hoje se não nomeie aquella
casa com o título do Protomartyr Estevão, senão pela Casa da Senhora dos
Remédios” (Santa Maria 1771 Tomo III: 226). As circunstâncias parecem ter
sido temporalmente coincidentes e favoráveis para a permuta do culto a Santo
Estevão pelo de Nossa Senhora dos Remédios, colocando a imagem da Virgem
dos Remédios na nova capela.
De facto, se as obras eram prioritárias, foi preciso esperar por um novo
contexto politicorreligioso para que se alterasse a devoção. Ainda assim, o
vetusto culto Santo Estevão não foi esquecido, mantendo-se a realização de
uma procissão anual, conforme texto:
Como consta da tradição mais antiga, e apelido que ainda hoje
conserva; em razão de que a mesma capella da Senhora dos Remédios vay
o reverendíssimo cabbido desta Sé em procissão duas vezes cada anno a
primeyra em três de Agosto, dia da reinvenção de Santo Estevão protomártir,
e a segunda no dia oitavo da festividade do mesmo Santo– e na primeyra
outava do Natal / dia de Santo Estevão se faz hum grande mercado na deveza
ou santos que ficão por detraz da capella de Nossa Senhora dos Remédios:
todas estas memorias não deyxão escurecer a lembrança de que naquele
sitio esteve algum dia a capella do ditto santo (Dicionário Geográfico do
Reino 1758: 294– 295).
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Daqui se inferem duas ideias: a primeira é que o bispo foi parceiro do
projeto tridentino desde o início e que, por devoção pessoal ou necessidade
do povo, ou por ambas, soube conciliar os interesses “dum ministro da Igreja
e tornar-se, dentro do condicionalismo modesto da cidade de Lamego, um
digno representante do movimento cultural do seu tempo” (Costa 1982-1986:
30) substituindo a invocação; a segunda é que a renovação da capela e o
florescimento artístico teve os apoios político e religioso, se não concertados,
pelo menos concomitantes. Segundo Azevedo (1887) esta influência foi-lhe
facilitada pelo facto de ter sido iniciado com apenas 12 anos aquando da sua
apresentação na corte pontifícia de Leão X, tendo sido agraciado com o título
de camareiro-mor, permitindo-lhe obter múltiplas vantagens, entre elas a
autorização pontifícia para a fundação do novo culto.
Na verdade, estes pressupostos não explicam de imediato as razões da
introdução do culto, mas servem de conjura do problema. Há, desde antanho,
na tradição portuguesa uma forte tendência para o culto mariano, perdurando
até à atualidade. Segundo Sanchis (1992), existiam 216 romarias distribuídas
pelo território português, 99 consagradas ao culto de Nossa Senhora (sob 68
títulos diferentes), 83 a um Santo ou Santa e 20 a Cristo; o Espírito Santo
era celebrado em 14 santuários portugueses. Estes números carregam todo o
simbolismo de uma realidade sociológica, traduzindo a supremacia da devoção
mariana independentemente das variações terminológicas e semânticas, sendo
que na região Norte, (essencialmente Douro Litoral e Minho, e acessoriamente
Trás-os-Montes) a Virgem era invocada em razão da proteção – a título de
exemplo, Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora dos Remédios; no Sul
(Alentejo e acessoriamente Algarve), as invocações aludiam ao “Mistério de
Maria” ou a um de seus títulos de glória, como, por exemplo, Santa Maria,
Nossa Senhora do Mundo Inteiro, Nossa Senhora do Rosário, podendo ser
“indicativo de uma diferença de sentimentos religiosos entre as duas regiões
e, mais profundamente, das personalidades de base dos dois povos” (Sanchis
1992: 46). Independentemente da roupagem, a Virgem é o amparo do “dia-a-dia
dos devotos”, conforme conclui Marks (2004: 121).
Metodologia adotada
A metodologia seguida partiu da necessidade de compulsar um conjunto
de informações alargadas, acerca da Virgem dos Remédios (como é conhecida
na região) enquanto baluarte do povo, e de encontrar formas de cruzar essa
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informação com um conjunto de dados provenientes da aplicação de um
inquérito entrevista, visando saber quem são os devotos da Virgem dos Remédios
e qual a razão da ligação/contacto. Será exortação?
Na impossibilidade de se fazer um estudo diacrónico sobre a relação
dos indivíduos com a Virgem, desde o século XVI, aplicou-se um inquérito
por questionário, durante os anos 2007 e 2009, a 197 indivíduos, maiores de
dezoito anos, que visitaram o Santuário por períodos superiores a duas horas
(considera-se que este tipo de visita tem características de permanência de
tempo superiores a duas horas, excluindo todos os outros que efetuaram visitas
de menor duração). Quando se apresentavam famílias ou grupos numerosos
pedia-se que apenas um dos elementos preenchesse o questionário, a título
pessoal. O objetivo era garantir um maior rigor na seleção das respostas, isenta
de enviesamentos. Utilizou-se, portanto, uma amostragem não probabilística
e por conveniência.
Os dados primários resultantes do inquérito foram analisados com o
recurso ao Statistics Package for Social Sciences (SPSS), que tem a vantagem
de permitir um grande e sofisticado leque de observações. De acordo com a
natureza dos dados fez-se uma análise univariada (cada variável é utilizada
isoladamente, consistindo na exploração dos dados em termos de frequências,
médias e desvios padrão).
Apresentação e análise dos resultados
A variável género possui duas categorias (masculino e feminino); a
variável idade foi medida numa escala ordinal de sete categorias (18-24, 2534, 35-44, 45-54, 55-64, 65-75 e 75-84 anos); a variável “formação escolar foi
agregada em seis categorias: “Sem instrução”, “1.º ao 4.º ano”, “5.º ao 6.º ano”,
“7.º ao 9.º ano”,“10.º ao 12.º ano” e “Curso médio ou superior”; o estado civil
foi categorizado em “ casado/a”, “solteiro/a”, “divorciado/a ou separado/a” e
“viúvo/a”. De seguida, apresentam-se a distribuição das respostas:
1. Sexo
Analisando o painel de inquiridos, constatou-se que há uma ligeira
predisposição do público feminino para as questões do foro religioso, apesar
de não existirem diferenças muito significativas nos níveis de participação dos
géneros – 54% mulheres e 46% homens.
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Gráfico 1. Sexo
Fonte: Inquérito 2007-2009

2. Estado civil
A maioria dos inquiridos é casada (74,4%); os solteiros representam cerca
de 18% e apenas uma ínfima parte dos respondentes é separado(a)/divorciado(a)
(5%) e /ou viúvo(a) ( 3%), conforme gráfico 2:

Gráfico 2. Estado civil
Fonte: Inquérito 2007-2009

3. Faixa etária
A classe etária mais representada na festa dos Remédios tem menos
de 44 anos de idade (51,5%), seguindo-se depois uma camada de população
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mais velha, entre os 45 e os 64 anos (27%) e uma outra com 65 anos ou mais,
representando 21,5% da amostra geral.
Faixa etária

Idade

Estatísticas descritivas

Frequência absoluta

%

15 a 24

24

12,2

25 a 34

36

18,4

35 a 44

41

20,9

45 a 54

23

11,7

55 a 64

30

15,3

65 a 74

37

18,9

75 a 84

5

2,6

Total

196

100,0

N=196

Mín.= 18

Máx.= 78

45,72 17,28

Tabela 1. Total de indivíduos, segundo os grandes grupos etários
Fonte: Inquérito 2007-2009

Os resultados demonstram que a festa é frequentada maioritariamente por
um público de meia-idade; contudo, a análise aponta para uma maior diversidade
e faixas etárias do que se poderia antecipar. A heterogeneidade dos públicos oscila
entre os 18 e os 80 anos, sendo que a faixa etária compreendida entre os 35 e 44
anos representa a maioria dos participantes (20,9%), seguindo-se uma camada
de população mais idosa, compreendida entre os 65 e 74 anos, com 18,9%. A
festa é assim frequentada por um público tendencialmente jovem-adulto com
uma média de idades de 45,72 anos e um desvio padrão de 17,28 anos.
4. Habilitações académicas, profissão e naturalidade
Relativamente ao capital escolar, o nível de instrução dos inquiridos é
muito heterogéneo. Os grupos mais representados possuem níveis de escolaridade
muito diferenciada o que comprova que a festa possui uma capacidade de
atração muito eclética, recrutando quer o público mais letrado, quer o menos
instruído. Assim há, por um lado, 27,5% de indivíduos com uma formação escolar
mais reduzida, entre o 1.º e o 4.º ano de escolaridade e, por outro, 22,3% dos
respondentes estão habilitados com cursos médios e/ou superiores.
Em termos profissionais trata-se de uma população maioritariamente ativa
que, em princípio, integra o sistema de emprego. Cerca de 2/3 dos inquiridos
(mais exatamente 68,9%) exercem uma profissão remunerada; os restantes são
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mulheres domésticas (15,3%), reformados (5,1%) e os estudantes, com uma
taxa de 9,7%; os desempregados representam apenas 1%; as percentagens de
indivíduos que exercem profissão são mais elevadas entre os homens do que
entre as mulheres. Os serviços de natureza social, direta ou indiretamente
dependentes do Estado/setor terciário, têm um peso de 44,4% no sistema do
emprego, seguindo-se o setor primário com 17,9%; o setor secundário ocupa
apenas uma parte residual dos indivíduos com 6,6%. Estas percentagens não
surpreendem tendo em conta que o setor secundário é muito diminuto nas
regiões rurais e o primário tem vindo a sofrer várias transformações, face ao
declínio acentuado da agricultura, outrora o mais importante setor de atividade
económica. Todavia, sendo a maioria dos inquiridos oriundos de localidades
rurais, é provável que muitos deles exerçam a atividade agrícola em regime de
pluriatividade, mas no contexto do inquérito declararam apenas a atividade que
consideravam ser a sua ocupação principal, subvalorizando assim a agricultura.
Estes resultados podem ser visualizados na tabela seguinte:
Frequência absoluta

Habilitações
Académicas

%

Sem instrução

18

9,3

1.º ao 4.º ano

53

27,5

5.º ao 6.º ano

26

13,5

7.º ao 9.º ano

19

9,8

10.º ao 12.º ano

34

17,6

Curso médio ou superior

43

22,3

Total

193

100

Setor primário

35

17,9

Setor secundário

13

6,6

Setor terciário

87

44,4

Doméstica

30

15,3

Reformado

10

5,1

Estudante

19

9,7

Desempregado

2

1,0

Total

196

100

Profissão

Tabela 2. Instrução e Profissão
Fonte: Inquérito 2007-2009

O mapa de densidade permite traçar o mapeamento da capacidade de
irradiação da festa dos Remédios:
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Mapa 1. Naturalidade/residência dos inquiridos no Santuário de Nossa
Senhora dos Remédios
Fonte: Geographic Information System (GIS) com base nos dados nos inquérito
próprios (2007-2009).

Na análise do mapa uma reflexão surge de imediato: a Virgem dos
Remédios não arrasta grandes multidões das localidades mais distantes,
escorando-se na região talvez porque representa, genericamente, a história desta
comunidade. Entre as localidades de proveniência dos inquiridos, destacam-se os
distritos mais próximos do santuário, figurando cidades intermédias, localizadas
na região norte (Bragança, Vila Real, Braga e Porto) pondo a descoberto os
traços de uma religiosidade muito comum nestas localidades, talvez porque
oferece um quadro religioso sombra, estando as populações mais predispostas
e acostumadas com a adoração mariana, existindo santuários e devoções
congéneres com o qual o público está familiarizado e quiçá mesmo dependente;
é o caso do distrito de Braga que, embora o número de romeiros no Santuário
de Nossa Senhora dos Remédios seja quase idêntico ao do distrito de Lisboa
(16), o seu património religioso e as práticas de piedade popular (cerimónias
da Semana Santa) têm sido valorizadas como polos de atração turística, com
capacidade de irradiação internacional.
É interessante notar o número significativo inquiridos oriundos e/ou
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naturais da grande região do sul podendo estar relacionado com o regresso às
origens, acabando a festa e/ou a devoção por funcionarem como um mecanismo
de legitimação/identificação.
Mas se é à escala local que a festa religiosa de Nossa Senhora dos
Remédios angaria o maior número de público, quais são as motivações que
levam o indivíduo a deslocar-se à romaria?
As romarias são tributárias de um conjunto de práticas formalizadas
e representações valorizadas quer pela singularidade quer pelo significado,
muitas das quais fixadas por transmissão oral. Os valores de prova obtidos nos
Testes de Qui-Quadrado comprovam que a naturalidade poderá influenciar os
indivíduos a participarem na festa, conforme tabela:

Região de naturalidade
Norte

Centro

Sul

Sim

32 (40,5%)

53 (58,2%)

3 (11,5%)

Não

47 (59,5%)

38 (41,8%)

23 (88,5%)

Doença

21 (95,5%)

35 (83,3%)

2 (100%)

Resultados. Escolares

0

1 (2,4%)

0

Serviço militar

0

1 (2,4%)

0

Sucesso

1 (4,5%)

5 (11,9%)

0

Sim

39 (49,4%)

54 (59,3%)

10 (38,5%)

Não

40 (50,6%)

37 (40,7%)

16 (61,5%)

Sim

15 (19%)

3 (3,3%)

3 (11%)

Não

64 (81%)

88 (96,7%)

23 (88,5%)

Sim

0

0

5 (19,2%)

Não

79 (100%)

91 (100%)

21 (80,8%)

Sim

3 (3,8%)

1 (1,1%)

7 (26,9%)

Não

76 (96,2%)

90 (98,9%)

19 (73,1%)

Cumprimento de promessa

Motivo da promessa

Fé ou culto

Visitar familiares ou amigos

Conhecer novos lugares e
pessoas

Conhecer o património
arquitetónico e arqueológico
da região
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Conhecer hábitos ou costumes e tradições da região

Sim

1 (1,3%)

0

10 (38,5%)

Não

78 (98,7%)

91 (100%)

16 (61,5%)

Sim

43 (54,4%)

39 (42,9%)

9 (34,6%)

Não

36 (45,6%)

52 (57,1%)

17 (65,4%)

Sim

7 (8,9%)

16 (17,6%)

2 (7,7%)

Não

72 (91,1%)

75 (82,4%)

24 (92,3%)

Procissão

Lazer, entretenimento e
diversão

Tabela 3. Motivos da vinda à festa
Fonte: Inquérito 2007-2009; NS – Não significativo; * – significativo a 1%.

A tabela salienta que a fé na Virgem dos Remédios é, muitas vezes, o
último apoio do povo, influenciada por indicadores sociais – naturalidade. Como
se torna desde logo evidente, os inquiridos das regiões do Centro e do Norte
indicaram fatores associados aos fenómenos religiosos como a fé/culto (59,3%
nos primeiros e 49,4% nos segundos), o cumprimento de promessa (58,2%
e 40,5%) e a assistência à procissão (42,9% e 54,4% respetivamente) como
axiais para participarem na festa. Os inquiridos da região Sul menosprezaram
os factores de índole religiosa, apontando o património imaterial (38,5%) e
o património material (26,9%), mas sobretudo o regresso à terra para visitar
familiares e amigos (88,5%).
Entre os inquiridos das três grandes regiões a procissão foi o evento/
motivo que acolheu maior unanimidade para a deslocação – Região Norte
54,4%, Região Centro 42,9% e Região Sul 34,6%.
Considerações finais
Este trabalho não permite explicações de caráter concludente, nem a
afirmação de verdades únicas, porque as questões do escopo religioso, pela sua
natureza, não possibilitam verdades absolutas nem consentem leituras ou soluções
categóricas. Os dados resultam de uma reflexão baseada em várias leituras e
testados através de um inquérito entrevista, um frutuoso exercício dialógico.
Grosso modo, refletiu-se especialmente sobre os resultados obtidos no inquérito
e sobre algumas perspetivas de investigação que ele sugere, nomeadamente no
que diz respeito à identificação dos inquiridos e à forma como se estabelecem
as relações entre a Virgem dos Remédios e os participantes na festa.
Assim, em primeiro lugar, é manifesto que apesar das alterações das

Mosaicos Culturais I – Olhares e Perspetivas

67

estruturas económicas, políticas e sociais, ao longo dos tempos, a Virgem foi
granjeando importância graças à pressão que a Igreja/diocese exerceu sobre o
povo, orientando as políticas religiosas locais; estabeleceu-se uma linguagem
inerente, um património intangível, gerido e fruído desde o século XVI até à
época hodierna; ou seja, institui-se uma ligação de múltiplas formas, que marcou
e marca, intensa e profundamente, o imaginário religioso dos lamecenses.
Em segundo lugar, o povo atenua o sofrimento, procurando agasalho,
salvamento e conforto junto da Virgem para vencer as vicissitudes quotidianas,
sobretudo nos momentos de doença. Entre os vários indivíduos, o destaque
vai para os casados, com uma média de idades de 45,72 anos e um capital
escolar muito distinto. Os dois grupos mais representados possuem níveis de
escolaridade muito diferenciada; assim há, por um lado, 27,5% de indivíduos
com uma formação escolar mais reduzida, entre o 1.º e o 4.º ano de escolaridade
e, por outro, 22,3% dos respondentes estão habilitados com cursos médios e/
ou superiores o que comprova que a festa/devoção possui uma capacidade de
atração muito eclética, recrutando quer o público mais letrado, quer o menos
instruído. Em termos profissionais trata-se de uma população maioritariamente
ativa que integra o sistema de emprego em dois sectores: primário e terciário.
Por último, a festa/devoção atrai sobretudo o público local/regional
porque efetivamente foi arquitetada para influenciar de sobremaneira os
usos, as crenças, os costumes locais/regionais, fomentando um sistema de
interdependências e solidariedades. O culto foi induzido para fazer parte dos
quadros de referência pessoal tendo persistido pela participação continuada
de um conjunto alargado e diferenciado de devotos, devendo à realização da
festividade parte do seu êxito.
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Jovens Rurais:
saberes e identidades culturais
Rosi Cristina da Silva, Orquídea Ribeiro
Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD/CEL
Resumo: Este trabalho tem por objetivo abordar reflexões teóricas acerca da
participação da juventude rural no âmbito da cultura popular local, sobretudo no que
concerne a busca de cidadania e como estratégia de mudança de vida e promoção de
desenvolvimento territorial. O enquadramento teórico visa apresentar pressupostos
sobre a pertença do indivíduo à sua localidade, numa relação que estabelece a conexão
entre cultura e “lugar”. Neste âmbito da cultura como caminho, destaca-se ainda o
trabalho de uma instituição que promove a formação desses jovens como agentes de
desenvolvimento de arte e cultura na região nordeste do Brasil.
Palavras-chave: Cultura local, Identidade Cultural, Jovens Rurais

Os jovens rurais têm vindo a construir um processo de participação
nas políticas públicas no âmbito da cultura, sobretudo com a expectativa de
mudança de vida, busca de cidadania e estratégia para o desenvolvimento local
e territorial. Neste contexto, para compreender o processo de participação e o
modo como as expressões de memória podem reafirmar os saberes e fazeres
dos que moram no campo, serão invocadas reflexões teóricas sobre as novas
ruralidades e a relação de pertença dessa juventude à sua localidade, ao “espaço”,
ao “lugar de memória” e ao “meio rural”.
O estudo que deu origem a este artigo insere-se no âmbito de uma
investigação académica mais ampla sobre Memória e Cultura no Nordeste do
Brasil e o papel dos jovens rurais como agentes de desenvolvimento local, que
usam as manifestações culturais para valorizar as potencialidades endógenas
locais.
Para a definição de juventude rural, Castro (2013: 381) sublinha que se
evidencia uma relação de poder percetível nas disputas, conflitos e hierarquias
como parte da construção de uma categoria social. Assim, como categoria
social, ser jovem no meio rural intensifica as diferenças quanto à forma de
viver, ou seja, no processo de socialização há uma precariedade da sua inserção

70

Fernando Moreira e Orquídea Ribeiro

no acesso a bens e serviços. No que se refere à juventude rural, as questões
referentes à terra e à mobilidade espacial são fatores que ganham importância
em relação aos jovens que vivem nos grandes centros, motivando uma dualidade
entre querer procurar uma trajetória de vida melhor e querer ficar para manter
os padrões de herança e sucessão de seus familiares marcados pela conquista
agrária. Neste sentido se pronuncia Elisa Castro afirmando que “uma análise
recorrente sobre juventude rural no Brasil enfatiza o problema da migração do
campo para a cidade e o desinteresse dos jovens pelo meio rural, e, em especial,
pela agricultura” (Castro 2009: 182).
Para outros estudiosos, os jovens rurais são aqueles que moram no campo,
herdeiros de um modo de vida no qual o cultivo da terra é o eixo principal que
estrutura as famílias e comunidades (Castro e Stephan 2007: 15). Na maioria
das vezes, a falta de perspetiva de futuro, leva esses jovens a deixar o meio
rural e a migrar para as cidades à procura de alternativas para os problemas
socioeconómicos que enfrentam quando desejam seguir a profissão dos pais
no meio rural.
Sabendo-se que as condições de vida e trabalho dos jovens que moram
no meio rural configuram formas de viver diferenciadas, salienta-se a discussão
de que a grande maioria dos jovens originários de famílias de agricultores
demonstra a vontade de não se tornar agricultor e a estratégia dos pais de
investirem na formação educacional dos filhos, acarretando o abandono da
atividade produtiva agrícola. É o que conclui Maria José Carneiro no texto “O
ideal urbano: campo e cidade no imaginário de jovens rurais”:
a baixa remuneração da atividade agrícola associada aos costumes
da economia familiar praticada pelos agricultores, onde a renda da lavoura
normalmente não é dividida entre aqueles que participaram da produção,
além das condições de trabalho geralmente muito fatigante, têm contribuído
para que os jovens de família agrícola busquem outras atividades. O peso
da hierarquia familiar, que resulta na anulação da participação do jovem
nos processos decisórios das famílias, também tem estimulado a saída ou
o desejo de saída do campo pela juventude. Esse fenômeno, ainda pouco
dimensionado no Brasil, tem provocado uma crise na sucessão dos chefes
dos estabelecimentos. Muitas vezes, os próprios pais expressam o desejo
de que seus filhos sigam outros caminhos para que não tenham as mesmas
condições de vida e de trabalho que eles enfrentam (1999b: 342).

Segundo vários estudos, para estes jovens rurais as incertezas quanto
ao futuro tornam-se presentes quando são pressionados pela necessidade de
trabalho e, ao mesmo tempo, estimulados pela possibilidade de oferta de
emprego em meios urbanos, optam por migrar para a cidade.
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A trajetória de vida é construída num diálogo geracional, onde os jovens
negociam com as expetativas dos pais em relação ao seu futuro e com os
recursos que herdam das gerações anteriores. Segundo Carneiro (2005: 255),
o paradoxo que move a questão social no meio rural hoje está na dificuldade
dos pais em manterem os seus filhos como agricultores e, ao mesmo tempo,
no desejo dos mesmos de verem seus filhos saírem do campo para procurarem
aquilo que identificam como uma “vida melhor”. Esta dualidade entre sair
e ficar no meio rural, explica Castro (2013: 380), interferem não apenas nas
possibilidades objetivas de se fazer sujeito, mas igualmente nas condições
subjetivas, nos desejos, na auto-estima daqueles que vivem nas áreas rurais. A
dualidade em conflito acaba por se resumir a “sair”, que significa basicamente
uma procura por uma vida melhor, acesso a serviços, comércio, escola, lazer e
trabalho, ou “ficar,” que seria dar continuidade aos costumes e à relação com
a terra, perpetuando a tradição familiar.
Numa pesquisa de âmbito nacional realizada pelo Instituto Cidadania1
(Perfil da juventude brasileira), 66% dos jovens rurais entrevistados trabalham
ou já trabalharam e mais de metade está vinculada ao mercado de trabalho na
cidade, o que é revelador da ausência de alternativa de emprego no meio rural;
destes, apenas um terço tem contrato, os demais trabalham por conta própria
ou são assalariados sem registo.
Coerente com esta situação é a baixa remuneração desta mão de obra; no
entanto, o trabalho não é visto apenas como uma “necessidade”, como apontaram
44% dos entrevistados, mas é também encarado como um valor em si, como
meio de “crescimento”, “auto-realização” e de “independência”.2
No contexto das mudanças ocorridas no mundo, com o problema do meio
ambiente e suas consequências, a inovação e com a ordenação do território
através de atividades produtivas autossustentáveis como forma de solucionar
as crises sociais relacionadas ao emprego, a ruralidade não pode ser definida
com base na oposição à urbanidade.
1
A origem do Instituto remota aos anos 90, quando foi formado o Governo Paralelo que
se estruturou sob as lideranças de Lula após a derrota de 1989, entre 1990 e 1992, para apresentar
propostas de políticas públicas. O Instituto Cidania promoveu, entre agosto de 1993 e maio de
2004, um programa de estudos, pesquisas, discussões e seminários em vários estados do Brasil
com a designação de Projeto Juventude. Um amplo diagnóstico e um conjunto de propostas e
diretrizes de políticas públicas para a juventude, produzidos com a participação decisiva dos
jovens brasileiros, além de especialistas e diferentes atores sociais envolvidos com a questão. Em
2011, o Instituto Cidadania mudou o nome para Instituto Lula, www.institutolula.org.

Segundo Maria José Carneiro, os dados desta pesquisa foram publicados em Retratos
da Juventude Brasileira organizado por Helena W. Abramo e Pedro Paulo M. Branco, editado
pelo Instituto Cidadania e Editora Fundação Perseu Abramo em 2005.
2
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No que diz respeito à ruralidade, Carneiro (1998: 72) considera-a não mais
como uma realidade empiricamente observável, mas como uma representação
social, definida culturalmente por atores sociais que desempenham atividades
não homogêneas e que não remetem necessariamente para a produção agrícola.
Tais mudanças refletem-se num significativo rearranjo produtivo, a busca de
alternativas ao êxodo rural e ao padrão de desenvolvimento dominante, assim
como a procura, cada vez mais, pelo meio rural como espaço para viver, lazer
e recreação, o que aponta para o fenómeno da “pluriatividade”. Diante desta
perspetiva da “pluriatividade”, o rural na sociedade moderna está a tornar-se
num espaço de múltiplas atividades económicas e interesses sociais, não se
definindo como exclusivamente agrícola.
Houve uma mudança cultural e de valores no papel social do rural; alguns
apontam que apesar do fenómeno da “pluriatividade” ser antigo adquire, hoje,
novas formas de organização da produção, e nessa ressignificação há quem
questione a possibilidade do desaparecimento do agricultor a tempo integral,
mas há também o outro lado de ser a alternativa ao êxodo rural, ao desemprego
urbano e ao padrão de desenvolvimento agrícola dominante.
Neste sentido, Carneiro (1999a: 335) explica que o ressurgimento do
recurso a práticas não-agrícolas integradas na agricultura familiar tanto pode
apontar para uma contradição entre a individualização da força de trabalho e o
caráter coletivo da economia familiar, como pode acarretar o resgate de laços de
solidariedade intrafamiliares que se revelam fundamentais para a combinação
do trabalho individual com os interesses coletivos representados pela família
e expressos na unidade familiar.
Novas funções são atribuídas nas transformações que ocorrem no meio
rural a partir da demanda ecológica e da necessidade de padrões de vida naturais.
O rural está a tornar-se num espaço alternativo para diversas categorias sociais
de origem urbana e a ser reconhecido como espaço de lazer ou mesmo como
opção de residência.
Para Maria José Carneiro, a ruralidade é entendida como
um processo dinâmico de constante reestruturação dos elementos da
cultura local com base na incorporação de novos valores, hábitos e técnicas.
Tal processo implica um movimento em dupla direção no qual identificamos,
de um lado, a reapropriação de elementos da cultura local a partir de uma
releitura possibilitada pela emergência de novos códigos e, no sentido
inverso, a apropriação pela cultura urbana de bens culturais e naturais do
mundo rural, produzindo uma situação que não se traduz necessariamente
pela destruição da cultura local mas que, ao contrário, pode vir a contribuir
para alimentar a sociabilidade rural e reforçar os vínculos com a localidade
(Carneiro 1998: 61).
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Considerando a questão da pluriatividade como alternativa de vida e
sustentabilidade, cabe questionar sobre o que tem levado os jovens, filhos de
agricultores, a se envolverem em atividades de outros setores, inclusive não
agrícolas. Para Carneiro (2006: 177), a pluriatividade, quando é exercida pelos
filhos de agricultores, assume outro significado, sendo que um deles é conseguir
recursos para aplicar na modernização da lavoura quando assumirem o lugar
do pai; o outro é adquirir bens que o rendimento familiar agrícola não permite.
Ao se pretender associar processos culturais à estratégia de participação
de jovens rurais na elaboração de propostas para a procura de melhoria de vida
e sustentabilidade, Martins (2002: 227) enfatiza que só pode haver qualidade de
vida rural quando houver o reconhecimento do protagonismo, da criatividade e
das reservas de possibilidades históricas de que dispõem as populações rurais.
Nesse universo representado pela família, pelo pertencimento à localidade,
surge uma nova identidade pautada na cultura de origem.
Considerando as diferentes abordagens para compreender o termo cultura,
Peter Burke afirma que
até o século XVIII, tendia a referir-se à arte, literatura e música [...]
hoje contudo seguindo o exemplo dos antropólogos, os historiadores e outros
usam o termo “cultura” muito mais amplamente, para referir-se a quase tudo
que pode ser apreendido em uma dada sociedade, como comer, beber, andar,
falar, silenciar e assim por diante (Burke 1989: 25).

Na concepção de Nestor Canclini, o uso de termo cultura restringe-se à
Produção de fenômenos que contribuem, mediante a representação
ou reelaboração simbólica das estruturas materiais, para a compreensão,
reprodução ou transformação do sistema social, ou seja, a cultura diz respeito
a todas as práticas e instituições dedicadas à administração, renovação e
reestruturação do sentido (Canclini 1983:29).

Na junção dos dois termos “cultura” e “popular”, segundo Hall (2011:
231), surgem lutas em torno da cultura, tradições e formas de vida das classes
populares, que perpassam no decorrer da transição do capitalismo agrário e na
formação do capitalismo industrial.
Para Trigueiro (2006: 4), com a globalização da comunicação, ao invés
da tão propagada homogeneização cultural, do desaparecimento das culturas
locais e das culturas tradicionais, o que acontece é uma nova ressignificação das
manifestações locais e consequentemente do folclore, das culturas populares.
Esta relação conflituosa, esta nova configuração, entre o local e global, o
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tradicional e o moderno, remete para Nestor Canclini, quando este afirma que
“o desenvolvimento moderno não suprime as culturas populares tradicionais.
Essa expansão modernizadora contribuiu para que as culturas tradicionais se
desenvolvessem transformando-se” (Canclini 2003: 215). Para entender o lugar
do folclore na modernidade, o mesmo autor explica que “o problema não se
reduz a conservar ou resgatar tradições supostamente inalteradas. Trata-se de
perguntar como estão se transformando, como interagem com as forças da
modernidade” Canclini (2003: 218).
Nesta concepção em que as tradições dialogam com a modernização,
nota-se que
mesmo nas zonas rurais, o folclore não tem hoje o caráter fechado e
estável do universo arcaico, pois se desenvolve em meio a relações versáteis
que as tradições tecem com a vida urbana, com as migrações, o turismo, a
secularização e as opções simbólicas oferecidas tanto pelos meios eletrônicos
(...) ou pela reformulação dos antigos (Canclini 2003: 219).

O fortalecimento de vertentes que trabalham na formação de jovens
com manifestações artísticas e culturais de forma endógena vem estimulando
os saberes, fazeres e valores locais, contribuindo para o desenvolvimento das
pessoas e do território.
Nesse sentido, foram encontradas várias experiências educativas baseadas
no diálogo Paulo Freireano, que defendia uma pedagogia comprometida com
a conscientização e transformação social. Trata-se de um levantamento das
ações de organizações não-governamentais, realizado por Castro e Stephan
(2007:11) numa visita a nove municípios no Brasil, e que teve por objetivo
mapear e disseminar o que vem sendo feito em prol dos jovens rurais em toda a
região do país. Para os autores, os trabalhos destas instituições, embora estejam
ainda longe de serem reconhecidos pela sociedade, contribuem com inúmeras
ações de sensibilização e multiplicam esforços para o combate às condições
de subsistência que estimulam o êxodo nas zonas rurais.
Do trajeto percorrido pelos autores, optou-se por retratar a região do
Nordeste, onde se destaca a experiência do Serviço de Tecnologia Alternativa
(SERTA), localizado no estado de Pernambuco, município de Glória de Goitá,
região marcada pela monocultura canavieira e pela exploração do trabalho
infantil nas tradicionais casas de farinha.
O SERTA foi fundado em 1989, primeiro como uma Organização
não governamental, por um grupo de jovens técnicos agrícolas egressos
das experiências no Centro de Capacitação e acompanhamento aos Projetos
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Alternativos da Seca (CECAPAS), instituição mantida pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). No espaço da sementeira, nome
dado a um espaço de aprendizagem, o trabalho do SERTA é desenvolver uma
agricultura familiar em equilíbrio como o meio ambiente e, ao mesmo tempo,
apropriar-se de tecnologias diferenciadas, procurando sempre uma metodologia
capaz de valorizar o jovem rural, integrando o trabalho no campo com o que
era ensinado nas escolas rurais. Atualmente, o SERTA está qualificado como
uma organização da Sociedade Civil (OSCIP)1.
Diante da proposta de apostar no jovem protagonista, o SERTA criou
a Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (Peads).
Abddalariz de Moura, um dos fundadores do SERTA e coordenador dos
processos formativos da organização entre 2000 e 2004, explica que “a
metodologia é sobretudo filosófica, tem princípios, conteúdos e ações concretas.”
Assim, com o êxito da experiência e o perfil da instituição destinada a
promover a educação de jovens ligados à produção rural, surge o convite para
a participação no programa Aliança com o Adolescente pelo Desenvolvimento
Sustentável. Trata-se de uma nova aliança interinstitucional com quatro
instituições, o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Kellogg, a Fundação
Odebrecht e a área Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES).
O campo da sementeira é o nome do espaço de aprendizagem, onde
funcionam sessenta tecnologias de produção orgânica, desde o ano de 2000, e
é também a sede do SERTA. A sua área física é composta por três mil metros
quadrados, com salas de aula e de reunião, auditório com capacidade para 120
pessoas, restaurante e cozinha (que produz 300 refeições por dia), alojamento,
três estacionamentos, laboratório de informática, sala de audiovisuais (com
projetor multimédia, retroprojetor e tela), estúdio de produção e edição de vídeo.
Com esta infraestrutura, o SERTA recebe constantemente, entre outros
visitantes, grupos de professores de escolas da rede pública que procuram a
formação PEADS. Normalmente passam o fim de semana e ficam hospedados
no alojamento da sede, ou na cidade vizinha, Vitória de Santo Antão.
Neste contexto, o SERTA em parceria com o Instituto Aliança promoveu
um processo de formação para Agentes de Desenvolvimento de Arte e Cultura
As OSCIPs são regulamentadas pela Lei Federal 9.790 de 23/03/99, também conhecida
como “Lei do Terceiro Setor”. O reconhecimento jurídico é considerado um marco para os
que atuam neste setor, isso porque a legalização promove, em principio, maior transparência e
legitimidade das instituições civis junto ao poder público e em principio, maior transparência e
legitimidade das instituições civis junto ao poder público e as qualifica como organizações de
interesse importantes para a sociedade, aptas a receber financiamento do Estado ou da iniciativa
privada para realizar projetos não comerciais.
1
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(ADACs) que deu origem a lideranças juvenis que hoje se mobilizam para criar
ações especificas na área cultural nos municípios da região, com um olhar de
possibilidades e valorização da cultura popular local.
Foi em 2003 que um grupo de quinze adolescentes, participantes deste
processo formativo em ADACs, se propôs realizar no município de Pombos,
zona da mata de Pernambuco, o movimento artístico cultural (MAC),1 cujo
propósito é promover junto da comunidade o papel da arte e da cultura, na
perspetiva do desenvolvimento local.
O MAC teve, como público-alvo, artistas, artesões, crianças, adolescentes,
comerciantes, empresários locais e regionais de municípios vizinhos, com o
objetivo de envolver toda a comunidade local e, concomitantemente, incentivar
os grupos culturais a criarem os seus espaços, despertando o interesse da
população no sentido de valorizar a arte e a cultura local.

Imagem 1: Grupo de Percussão em passeata pelas ruas,
Durante o Movimento Artístico Cultural. Pombos, PE. Brasil.
Acervo Fotográfico da ONG Geração Futuro

Um dos impulsos para criar o evento no município de Pombos foi o número
considerável de artistas e artesões locais, e ainda a constante desvalorização da
cultura local. Diante desse contexto, surgiu a iniciativa de propiciar através de
ações culturais, a integração, articulação e mobilização, visando a participação
da comunidade através de um evento cultural, promovendo o crescimento e a
possibilidade de rendimento para os grupos, e afirmar ainda junto da comunidade
a importância da arte e da cultura como parte da história do município.
Os movimentos culturais, no que tange a participação, promovem a
mobilização da comunidade, criam um sentido de identidade coletiva de forma
a conscientizar a participação da comunidade em torno dos seus problemas
Manifestação folclórica com apresentações culturais, participação de bandas de
música, feira do artesanato da cultura local, oficinas pedagógicas, desfile de grupos folclóricos
pelas ruas de Pombos.
1
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atuais e, ao mesmo tempo, sensibilizam iniciativas de apoio à institucionalidade
pública e visibilidade da sociedade. Além do resgate da história local, a dinâmica
cultural pode proporcionar rendimento e promoção social, podendo ser uma
alternativa para trazer benefícios ao território, na medida em que tal iniciativa
encoraja e envolve os atores locais – artesãos, grupos artísticos – numa dinâmica
de desenvolvimento local.
Durante anos consecutivos, a manifestação aconteceu no município, e
além de resgatar a memória, a cultura e a história local, outras iniciativas se
destacaram, como as parcerias com os empresários para apoiar o núcleo de
artistas locais da Associação Cultura Viva de Pombos (ACVP). Entre os mestres
da cultura local destaca-se a presença dos mamulengueiros1, por serem um dos
ícones da comunicação popular no meio rural. As “estórias” são contadas por
estes artistas-animadores para uma plateia, com falas que transmitem a opinião
coletiva de acontecimentos atuais.

Imagem 2: Artista-animador desfilando com uma boneca de pano.
Acervo Fotográfico da ONG Geração Futuro

As ações do MAC cessaram em 2008; a organização governamental
Geração Futuro está atualmente à frente de novas propostas que possam
proporcionar novas iniciativas para que o evento continue a ser organizado no
município.
Ao longo dos tempos a cultura popular tem vindo a ser associada às
questões da tradição e das formas tradicionais de vida. Segundo Stuart Hall,
houve uma luta continua em torno da cultura, onde o capital tinha interesse na
1
São artistas criadores de uma espécie de boneco rústico utilizados nos meios rurais
como veículo de comunicação popular. O boneco conhecido como “mamulengo” tem a origem
do seu nome na expressão “mão molenga”, e aparece nas plateias do interior em espetáculos
do teatro de bonecos como forma de entretenimento e ainda como veículo de mensagens de
conteúdo educativo e de comunicação rural.
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cultura das classes populares porque a constituição de uma nova ordem social
em torno do capital exigia um processo mais ou menos contínuo, mesmo que
intermitente, de reeducação no sentido mais amplo (2011:231), com a tradição
popular a constituir um dos principais locais de resistência às maneiras pelas
quais a “reforma” do povo era procurada.
Foram essas transformações ou reconfigurações que persistiram dentro
de um processo que perpassou pela moralização das classes trabalhadoras, da
desmoralização dos pobres e reeducação do povo. Hall afirma que
as tradições populares dos trabalhadores pobres, das classes
populares e do ‘povão’ do século dezoito aparecem, hoje, formações quase
independentes: toleradas em um estado de equilíbrio permanentemente
estável, em tempos relativamente pacíficos e prósperos; sujeitas a expedições
e incursões arbitrárias (Hall 2011: 233).

A realização de um estudo inerente às manifestações populares folclóricas
implica compreender as ações em que esses movimentos artísticos e culturais
procuram sensibilizar, mobilizar e expressar as bases comunitárias, através da
arte, visando o envolvimento da comunidade no processo de desenvolvimento
local sustentável e, ao mesmo tempo, resgata a cultura local com vista à
conquista da cidadania.
Neste contexto, o indivíduo é considerado um sujeito pleno dos seus
direitos e deveres, sendo importante procurar instrumentos de comunicação que
possibilitem a conscientização e articulação por meio da expressão cultural.
Estes instrumentos da comunicação popular são identificados por Peruzzo como:
os meios grupais, impressos, sonoros e audiovisuais: festas,
celebrações religiosas, teatro popular, musica, poesia, jornalzinho, boletim,
mural, panfleto, cartilha, folheto, cartaz, faixas, camisetas, fotografias, filmes,
vídeos, cassete-fórum, seqüência sonorizada de slides, discos, alto-falantes,
carros de som, programas radiofônicos, troças carnavalescas etc. (Peruzzo
1998:148).

Os movimentos culturais, no que tange a participação, promovem a
mobilização da comunidade e ao mesmo tempo criam um sentido de identidade
coletiva, de forma a conscientizar o cidadão para a importância da reconstrução
da história local e de como a tradição cultural pode gerar rendimento e promoção
social, podendo assim ser uma alternativa para trazer benefícios locais, na
medida em que a iniciativa encoraja e envolve os atores locais – artesãos, grupos
artísticos – numa dinâmica de desenvolvimento local sustentável.
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Assim, entende-se que esse “espaço”, “lugar”, criado para a luta
quotidiana desses jovens, é muito importante para a articulação do saber popular
com o saber científico. Ao tratar desta forma de construção de cidadania pelos
jovens, Gohn (2005: 97) enfatiza que essas práticas culturais no quotidiano
coletivo levam à acumulação de experiências e, ao mesmo tempo, atentam para
o caráter educativo, ou seja, permitem o surgimento de códigos específicos
para solidificar as mensagens, tais como as músicas, os folhetos, dentre outros
elementos que podem, no futuro, resgatar essa realidade da vida rural.
Segundo Augé (2010: 52), nesse lugar histórico e antropológico
conjugam-se as dimensões identitárias e relacionais, definindo-se uma
estabilidade mínima, onde os indivíduos se fixam a um espaço, ocupam o lugar,
trabalham e defendem, podendo ainda reconhecer marcos que não têm que
ser objetos de conhecimento. Assim, o termo “lugar antropológico” aplica-se
àquela construção concreta e simbólica do espaço que não poderia
dar conta, somente por ela, das vicissitudes e contradições da vida social,
mas à qual se referem todos aqueles a quem ela designa um lugar, por mais
humilde e modesto que seja (Augé 2010: 51).

Neste sentido, estes lugares tradicionais imprimem uma memória
coletiva, onde os indivíduos constroem e perpetuam ao longo das gerações uma
multiplicidade de identidades. Para Carneiro (1999b: 99) os jovens oscilam
entre o projeto de construírem vidas mais individualizadas, com o acesso à
cultura urbana para melhorarem o padrão de vida e ter sucesso, e o compromisso
com a família, que se confunde com o interesse em permanecer no campo, na
localidade de origem, já que a família é o espaço privilegiado de sociabilidade
nas chamadas sociedades tradicionais. Dentro desta ambiguidade desenvolve-se
a construção de uma nova identidade.
A autora explica que, para estes jovens, seria a possibilidade de
conjugar o melhor dos dois mundos: a “tradição” – representada pela família,
altamente valorizada como universo afetivo, além de expressão e condição do
pertencimento à localidade e à cultura de origem – e a “modernidade”, que se
traduz na realização de um projeto profissional individualizante, autónomo,
representado na figura de um profissional liberal ou de um pequeno empresário.
Como observa Hall, presume-se que a identidade cultural seja construída
dentro de um núcleo carregado de traços ligados ao passado, presente e futuro,
numa unicidade impressa por meio do parentesco, ou constitutiva do eu interior
(2011: 29). No entanto, a distinção da cultura pode ser modelada por uma
mudança temporária no local de residência, com um resultado híbrido onde
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diferentes elementos culturais se entrelaçam não podendo mais ser desagregados
dos seus elementos autênticos de origem. Concorda-se, por isso, com Stuart
Hall quando este assevera que a “pobreza, o subdesenvolvimento, a falta de
oportunidades, podem forçar as pessoas a migrar, o que causa o espalhamento
[...] mais cada disseminação carrega consigo a promessa do retorno” (Hall
2011: 28).
Nas formas contemporâneas da globalização, as identidades concebidas
como estáveis estão emergindo, já que “as migrações livres e forçadas estão
mudando de composição, diversificando as culturas e pluralizando as identidades
culturais dos antigos” (Hall 2011: 43). Diante dessa discussão teórica sobre a
pluralidade das identidades culturais, é enfatizado o papel das redes sociais para
o envolvimento associativo e comportamento participativo do indivíduo. Para
Jacobs, essas redes são o capital social insubstituível formado pelo “conjunto de
oportunidades de todo tipo existentes nas cidades e a espontaneidade com que
essas oportunidades e opções podem ser usadas são um trunfo para encorajar
a estabilidade do bairro” (Jacobs apud Franco 2001: 86).
Para desvendar a dinâmica das sociedades humanas Franco explica que,
para Jane Jacobs, essa trama forma um tecido social, onde as pessoas produzem
o capital social, de modo a torná-lo vivo, constituindo uma comunidade
concreta numa dada localidade (Franco 2001: 89). Nesta discussão, ao tratar
da genealogia do conceito de capital social à luz da teoria de Putnam, Franco
afirma que o capital social se constitui pelas relações estabelecidas entre seres
humanos ao praticarem o compromisso mútuo e, concomitantemente, pela boa
governança e a prosperidade económica (Franco 2001: 93).
Putnam enfatiza que a confiança é um componente específico do capital
social. Assim sendo, quanto mais elevado o nível de confiança, maior a
probabilidade de haver cooperação (Putnam apud Franco 2001: 103). Segundo
Franco, a “cooperação voluntária só existe se for garantida por relações de
confiança. As regras de reciprocidade generalizada e os sistemas de participação
cívica estimulam a cooperação e a confiança social porque reduzem os incentivos
a transgredir, diminuem a incerteza e fornecem modelos para a cooperação
futura” (2001: 93). Desta forma, as caraterísticas do capital social vistas como
confiança, normas e sistemas de participação, tendem a ser cumulativas e a
reforçar-se mutuamente.
A partir das reflexões teóricas apresentadas ao longo deste texto,
Pode concluir-se, portanto, pela importância dos movimentos culturais na
transformação social do meio rural, porque contribuem para o processo de
sociabilidade, num contexto de participação conjunta entre os jovens rurais e
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a comunidade, caraterizada por partilha e laços de convívio.
O papel dos jovens como atores sociais quando produzem tais práticas
culturais remete para uma afirmação de Dilvan Luiz Ferrari quando sugere que
se “constru[a] no espaço rural as condições mínimas de cidadania, criando-se
oportunidades para os jovens rurais desenvolverem outras atividades além
daquelas estritamente agrícolas” (Ferrari et al 2004: 269).
Ao analisar a experiência do movimento artístico no município de
Pombos, identifica-se o forte apelo à participação e envolvimento da comunidade
para a mobilização e o despertar da consciência empreendedora como proposta
para impulsionar a economia local através do artesanato e de grupos artísticos
locais, gerando, assim, oportunidades e aumento de rendimentos, ou seja,
constata-se que a arte e a cultura são um caminho para o desenvolvimento do
território .
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Antes que o Mundo Acabe:
Reflexões sobre homogeneização
cultural e identidade
Marinês Andrea Kunz
Universidade Feevale, Brasil
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a narrativa fílmica Antes que
o mundo acabe, de Ana Luiza Azevedo (2009), quanto à linguagem e à composição
técnico-narrativa engendrada, para avaliar os significados instaurados. As referências,
os enunciados metafóricos, a transgressão de significações usuais e a combinação de
eventos da narrativa fílmica expõem aspectos da realidade, diante dos quais o sujeito
se interroga e se posiciona, em um exercício de autorrevelação. O filme propõe uma
discussão acerca dos processos de homogeneização, ao mesmo tempo em que reflete
sobre relações familiares e amorosas, típicas das novas configurações da família na
sociedade atual. Permite, pois, ao recetor, voltar seu olhar para a sociedade em que se
encontra, analisar o momento histórico que vivencia e, por conseguinte, compreender
melhor a si mesmo.
Palavras-chave: Globalização, Manifestações culturais; Cinema; Antes que o
mundo acabe.

Introdução
Com as rápidas transformações sociais e culturais, impetradas pelos processos de globalização, através da interconexão entre países e, por conseguinte,
de culturas – com a supremacia de umas sobre as outras -, identidades locais
entram em crise, de modo que se teme que possam, inclusive, vir a desaparecer,
especialmente as de países menos poderosos economicamente. Com a globalização, há processos que rompem as fronteiras nacionais e integram, assim,
comunidades e instituições, o que incide sobre novas relações de espaço-tempo,
em um mundo cada vez mais interconectado. A instantaneidade dos processos
é notória, pela via eletrônica, bem como a noção de que as escalas espaciais
são menores, o que efetivamente afeta as identidades culturais. Estas sofrem a
influência da mídia, que desempenha importante papel nas relações de consumo,
vendendo imagens de produtos e de países ricos e ocidentais em geral, criando,
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assim, necessidades no consumidor. Com isso, criam-se representações desses
produtos e de estilos de vida, que alimentam desejos e sonhos, não raro muito
distintos da realidade em que o sujeito vive.
Segundo Stuart Hall (2001: 75),
quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de
estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da
mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as
identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares,
histórias e tradições específicos e parecem “flutuar livremente”.

Esse fenómeno discursivo do consumismo global tem como consequência
a restrição das diferenças e particularidades culturais e é denominado
homogeneização cultural.
Entretanto, o mesmo autor aponta que, paralelamente aos processos de
homogeneização, outra tendência surge, que é justamente a ênfase nas culturas
locais como forma de oposição a esses processos. Nesse sentido, o local ganha
destaque e importância, inclusive como estratégia de mercantilização, a qual
explora e incentiva essa diferenciação, fortalecendo identidades locais. Pode-se,
assim, pensar em uma relação entre a cultura globalizada e a local, sendo esta,
contudo, já não mais estável e firme.
Esses processos de interconexão global são denominados mundialização,
por Renato Ortiz, que destaca sua influência na cultura. Aplicando o
conceito de desterritorialização de Enzensberger, Ortiz (1998: 111) aponta a
desterritorialização da cultura, “que está na base da formação de uma cultura
internacional-popular cujo fulcro é o mercado consumidor”. Nessa perspectiva,
por meio da mídia, que veicula produtos com um discurso calcado em
determinados aspectos e valores culturais, as próprias referências culturais se
desterritorializam, afetando, com isso, as identidades culturais locais. Assim,
acabam prevalecendo valores axiológicos mundiais, como, por exemplo, a
virilidade do vaqueiro da propaganda de Marlboro. O autor conclui que “uma
cultura mundializada deixa raízes em `todos´ os lugares, malgrado o grau de
desenvolvimento dos países em questão. Sua totalidade transpassa os diversos
espaços, embora, [...] de maneira desigual” (Ortiz 1998: 219).
Já o sociólogo Octávio Ianni destaca que a imagem da globalização é
atravessada por
relações, processos e estruturas altamente determinados pela dinâmica
dos mercados, da desterritorialização das coisas, gentes e ideias, enquanto

Mosaicos Culturais I – Olhares e Perspetivas

85

a reprodução ampliada do capital se globaliza, devido ao desenvolvimento
extensivo e intensivo do capital, compreendendo as forças produtivas, bem
como o capital, a tecnologia, a força de trabalho e a divisão do trabalho
social, sempre envolvendo as instituições, os padrões sócio-culturais e os
ideais relativos à racionalização, produtividade, lucratividade, quantidade
(Ianni 1996: 49).

O mundo tornou-se, com isso, uma fábrica global, em que as partes
dos produtos – como um carro, por exemplo, – são fabricadas em diferentes
países, de acordo com critérios de lucratividade. É o que o autor denomina
como dispersão geográfica da produção, por meio da qual “globalizam-se as
instituições, os princípios jurídico-políticos, os padrões sócio-culturais e os
ideais que constituem as condições e produtos civilizatórios do capitalismo”
(Ianni 1996: 58).
Diante dessa nova realidade dos mercados consumidores, da indústria
mundializada e, por conseguinte, da cultura, manifestações artístico-culturais
também instauram reflexões e questionamentos sobre esse processo. Literatura
e cinema constituem-se como produtos culturais, já que a arte é uma das
formas através das quais a cultura se manifesta e retrata o corpus social,
pois é “expressão da sociedade” (Candido 2000: 18). A expressão artística é
uma manifestação concreta do universo simbólico-social, de modo que pode
veicular o pensamento corrente no estrato social, seja para corroborar ou para
propor alteração no status quo. Nesse sentido, pode-se anuir aos processos
de globalização ou é possível mesmo refutá-los, alertando o recetor para as
consequências desse fenómeno mundial1.
Exemplo disso é a obra literária voltada ao público juvenil Antes que o
mundo acabe, da autoria de Marcelo Carneiro da Cunha2, publicada em 2000.
Esta obra foi vertida para o cinema com título homônimo, sob a direção de Ana
Luiza Azevedo (2009), filme que recebeu o prêmio de Melhor Filme Juvenil no
15.º SCHLINGEL – Festival Internacional de Cinema para Crianças e Jovens,
em 2010, na Alemanha (Chemnitz). Além disso, no mesmo ano, no Divercine
1
Como exemplos, pode-se mencionar, no âmbito da literatura, a obra Ensaio sobre
a cegueira, de José Saramago, que propõe uma crítica aos processos de homegeneização
metaforizados pela cegueira branca; já no cinema, veja-se os casos de filmes como Babel,
dirigido por Alejandro González Inárritu, e 360, dirigido por Fernando Meireles, os quais
mostram que as relações humanas ultrapassam fronteiras no mundo de hoje.
2
É autor também de Codinome Duda (1992); Duda 2, a missão (1994), que recebeu
o Prêmio de Melhor Livro Juvenil da Associação Paulista de Críticos de Arte e o selo de
Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infanto-juvenil; Insônia (1996), que
é altamente recomendável da FNLIJ; Ímpar (2002) e Duda 3, a ressurreição (2004). Também
escreve roteiros para o cinema, como O Branco, premiado no Festival de Berlim.
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– Festival Internacional de Cine para Niños e Jóvenes, no Uruguai, recebeu
o Grande Prémio GURÍ, e ainda os prémios de Melhor Longa-Metragem de
Ficção e os prêmios especiais de Opera Prima, para Ana Luiza Azevedo, por
ser o melhor filme de estreia no festival e o Prêmio SIGNIS, conferido ao filme
que ressalta os valores humanos e sociais.
Antes que o mundo acabe apresenta a história de Daniel, um adolescente
de quinze anos, cujo pai biológico abandonara a mãe antes de seu nascimento e
que fora criado como filho por Antônio, marido de sua mãe. O pai de Daniel, que
jamais mantivera qualquer contato com o filho e se afirmara como um grande
fotógrafo, trabalhando em um projeto intitulado “Antes que o mundo acabe”,
manda-lhe uma carta e fotos. Esse fato perturba o adolescente que, além disso,
vive um momento conturbado devido à sua paixão por Mim, colega de escola,
e devido ao problema de Lucas, seu melhor amigo, que fora acusado de roubar
equipamentos da escola. Reúnem-se, em ambas as narrativas, o conflito de
identidade, próprio da adolescência, com o dilema da aceitação ou da rejeição
de laços afetivos, com a insegurança quanto aos apelos da sexualidade, com o
abalo de convicções e com a incerteza diante do futuro.
O mundo acabará? Analisando a narrativa...
Quanto aos procedimentos narrativos, merece destaque o papel da irmã de
Daniel, Maria Clara, que, paralelamente ao lado do enunciador fílmico, observa
e tece comentários sobre os eventos da história, frequentemente completando o
que a imagem mostra, o que constitui uma ação metanarrativa. A personagem
faz jus a seu nome – Maria Clara – Maria significa vidente e senhora soberana,
ao passo que Clara é ilustre, luminosa! Assim, mesmo não sendo a protagonista,
a menina assume papel crucial, elucidativo e clarificador na narrativa.
O ato de narrar tem o objetivo de compreender os acontecimentos e de
encontrar respostas para situações, isto é, dar forma a experiências confusas
e inapreensíveis, cuja inteligibilidade se elabora durante a narrativa e através
dela. Assim, a irmã de Daniel, olhar de onde emanam as imagens da narrativa
fílmica, expõe o modo como vê sua família e o lugar que nela cada um de seus
membros ocupa, para afirmar sua identidade que se constitui em oposição à de
Daniel, além de instaurar uma reflexão sobre relações no mundo globalizado.
Portanto, Antes que o mundo acabe, assim como todas as narrativas de cunho
estético, atende a uma finalidade, pois a situação das personagens, com a qual
os receptores se identificam, contribui para que esses encontrem respostas, pela
via do imaginário, para seus próprios problemas.
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A voz que narra não se sustenta sem aquele que a acolhe e, por isso, Maria
Clara invoca os receptores ao criar sequências de imagens para sua “televisão”
de brinquedo (Figura 1), sendo que explica o início da história e anuncia seu
final, em um processo de circularidade narrativa. Elencando diferentes elementos
da diegese, Maria Clara interpela o espectador e finaliza a narrativa concluindo
que o mundo nunca acabará, fazendo referência ao projeto “Antes que o mundo
acabe”. Registe-se, porém, que nem todas as imagens provêm da narração de
Maria Clara, pois muitas estão fora de seu alcance, sendo apresentadas por
um enunciador fílmico, cujo conhecimento e, portanto, ângulo visual, são
superiores aos dela.
Essa sobreposição de enunciações se complexifica na medida em que a
voz do pai de Daniel, enunciando o conteúdo das cartas – de que Maria Clara
tem conhecimento -, completa imagens mostradas pelo enunciador fílmico.
Além disso, destas imagens surgem enquadramentos que se descolam como
fotografias, fruto do trabalho do fotógrafo, integrando mais uma linguagem à
fílmica, ou seja, a linguagem fotográfica.
Esses procedimentos narrativos revelam a artificialidade e a ficcionalidade
do ato de narrar. Se, de um lado, a linguagem fílmica centra-se na imagem
movente, por outro, agrega códigos diversos ao visual, sobrepondo-os por vezes.
Nesse sentido, a linguagem fílmica é plural e heterogênea, pois se compõe
das imagens, das menções escritas, dos diálogos, dos ruídos, conjugando três
classes distintas de signos: os icónicos, os linguísticos e os sonoros/musicais.
O filme em questão articula essas linguagens de forma a construir sentidos e a
conduzir para a reflexão que intenta apresentar ao espectador.
Com esses procedimentos técnico-narrativos, a película propõe uma
reflexão sobre a globalização, o que já indicia o título Antes que o mundo acabe,
projeto que prevê a preservação da memória de povos e culturas locais, como a
da Tailândia, país em que se encontra o fotógrafo, pai de Daniel. O filme inicia
com as imagens da televisão de Maria Clara e com sua voz in off comentando
os eventos da história. Em seguida, surge, em close up, a imagem das mãos do
pai de Daniel escrevendo uma carta em uma velha máquina de escrever, sendo
que no papel aparece claramente a palavra “Tailândia”, indicando o paradeiro
do fotógrafo (Figura 2).
Na mesma sequência, Maria Clara relaciona o costume tanto dos
tailandeses quanto dos moradores de Pedra Grande de andarem de bicicleta,
sendo que, durante suas observações, alternam-se imagens de um habitante
daquele país e a dos três amigos – Daniel, Lucas e Mim – andando de bicicleta
junto a um rio (Figura 3).

88

Fernando Moreira e Orquídea Ribeiro

Em outro trecho da história, Maria Clara retoma a importância da bicicleta
ao explicar seu uso na China e na Holanda. Esse elemento cultural é concebido
na narrativa como elo entre culturas muito diferenciadas – no Ocidente e no
Oriente. A bicicleta pode ser compreendida também como símbolo de igualdade
entre os povos e, simultaneamente, como fator de particularização do ciclista, já
que seu jeito de andar revela a sua identidade e seu humor, segundo a menina.
A presença da água é, ao lado da bicicleta, outro elemento de aproximação
entre os dois lugares. Esta serve de meio de locomoção, o que fica evidente
na cena em que um cidadão tailandês leva a carta do pai de Daniel ao correio
em uma canoa e na imagem do rio junto ao qual ele se encontra (Figura 4). Já
em Pedra Grande, o rio integra a vida das personagens que às suas margens
conversam sobre seus problemas e sobre suas expectativas diante do futuro,
além de servir de transporte para um grupo de crianças em um barco. A água
reveste-se, assim, de simbolismo, pois tem papel fundamental nas culturas
locais, representando o curso da existência humana e as flutuações dos desejos
e dos sentimentos (Chevalier; Gheerbrant 1998).
Já o pai, a fim de entrar em contacto com o filho, vale-se de cartas e
de fotografias, já que se encontra em uma selva. As cartas são exploradas em
sua natureza interlocutória, ou seja, o espectador ouve o pai enunciar o texto,
enquanto imagens são mostradas pelo enunciador fílmico, compondo uma
construção com informações advindas de distintos focos de conhecimento.
Em uma dessas passagens, enquanto o pai fala, Daniel ainda não está lendo as
cartas, mas andando de bicicleta. O fotógrafo explica a razão pela qual optou
por deixar tudo – país, amigos, filho –, ou seja, para registrar culturas do mundo
(Figura 5). Sobrepõem-se, então, a imagem de Daniel e fotografias tiradas
pelo pai, o qual expressa uma perspetiva a respeito da globalização que teme
o desaparecimento das culturas locais e minoritárias no mundo, de modo que
seu projeto de vida se opõe a essa possibilidade.
Essa é a tônica do discurso do fotógrafo, reiterada em diferentes trechos,
como quando explica a existência de famílias poliândricas. Aproveita o tema
para fazer uma crítica à cultura local do Rio Grande do Sul, na medida em que
pede ao filho que imagine um gaúcho machão no papel de um dos maridos de
uma prenda. Em outras palavras, opõe culturas, para mostrar a multiplicidade de
formas de ver e de entender a vida e as relações humanas, sendo todas legítimas.
Enquanto ouve trechos da enunciação de uma das cartas paternas, o
espetador vê a imagem vista e comentada pelo pai, da qual descolam fotos,
as quais são enviadas ao menino mais tarde (Figura 6). Assim, sobrepõem-se
diferentes linguagens – o texto oral e verbal da carta, a imagem fílmica que
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mostra o olhar do fotógrafo e a imagem fotográfica resultante desse olhar que
enquadra e seleciona, construindo significados, compartilhados com o filho. Esse
recurso faz pensar a fotografia como fruto de um olhar, como sugere o logotipo
do projeto, o qual é um olho cujo globo é o planeta. Assim, o registo fotográfico
decorre da subjetividade de quem o capta, cuja sensibilidade e perspetiva estética
expressa. A narrativa fílmica sobrepõe, portanto, três linguagens – a verbal, a
fotográfica e a fílmica -, evidenciando, com isso, a artificialidade do relato.
Importante destacar, ainda, o papel da fotografia na constituição da
imagem do pai. Este envia diversas fotos de partes de seu corpo, de modo
que o filho as tem de reunir para ver seu pai por inteiro. Simbolicamente, o
filho está compondo a imagem desse pai que só na adolescência o procura,
sendo, pois, ainda fragmentada e de difícil composição. A partir de pequenas
informações metaforizadas por cada fotografia, o menino passa a conhecer o
pai, o qual, por sua vez, projeta uma imagem de si, propositalmente construída,
a fim de conquistar o filho (Figura 7). Nessa perspetiva, ao final da narrativa
envia-lhe, não mais fotografias, mas um vídeo, convidando-o a acompanhá-lo
em seu novo destino – o México. Como uma síntese de sua imagem paterna,
o vídeo simboliza esse reatar definitivo com o filho. Prova disso é o fato de
Daniel, com uma máquina antiga do pai, fotografar sua cidade e seus amigos,
adotando o fazer paterno.
O mundo não acabará: Considerações Finais
A narrativa fílmica cumpre uma função social e ética, visto que lança
um olhar crítico sobre a sociedade contemporânea e sobre as relações humanas
no mundo globalizado. Ela engendra uma reflexão sobre o processo de
homogeneização cultural e o consequente apagamento da diversidade, resultante
da globalização e da mundialização. Os propósitos do projeto fotográfico de
que o pai de Daniel participa – “Antes que o mundo acabe” – convidam o
receptor a refletir sobre a dilemática questão da sociedade atual em que, por
um lado, grupos hegemónicos, movidos por interesses financeiros, invadem,
com o recurso da mídia, comunidades periféricas, impondo-lhes seu modo de
vida; por outro, essas mesmas comunidades, ao acatar práticas culturais alheias,
permitem que se enfraqueçam os elos que geram a noção de pertencimento, que
é essencial para promover o sentimento de lealdade, de comprometimento do
indivíduo para com seu grupo, para com sua região ou país, e de que decorre
a afirmação de sua identidade.
Além de provocar um posicionamento em face da “standardização” das
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culturas, a narrativa promove uma análise sobre as relações humanas e sobre
a necessidade da aceitação das diferenças entre indivíduos e grupos. A família
de Daniel, que tem como pai o marido da mãe já que o pai biológico se afastara
ao optar pelo trabalho, tem uma feição que corresponde à concepção moderna
de família, em que os laços do afeto se sobrepõem aos vínculos biológicos.
Entretanto, isso não impede que o adolescente aceite também seu pai biológico
e com ele se identifique por intermédio da fotografia, que não só lhe permite
reconhecer seu próprio genitor, mas também visualizar o outro e o diferente
com respeito.
Por fim, a narrativa encerra com uma música da banda local Darma
Lóvers, a qual professa a vida simples e o cultivo da essência humana. O
enunciador do texto da música fala de diversos países e cidades e da vastidão do
mundo, mas afirma que prefere ficar no interior do interior de Três Coroas, cidade
do estado do Rio Grande do Sul, onde há um templo budista. A escolha dessa
música é emblemática na medida em que afirma a preferência do enunciador pelo
local; em outras palavras, constitui uma oposição ao processo de globalização,
encerrando esta bela narrativa fílmica que convida o espectador a questionar
diferentes temas, em especial o que foi tratado aqui, a homogeneização cultural.
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Resumo: O estudo de uma cultura tem por base a interpretação de símbolos,
expressos em suas manifestações. Orientando-se por esse pressuposto, o artigo
analisa episódios de Quanto vale ou é por quilo, filme dirigido por Sérgio Bianchi,
que entrecruza narrativas de natureza e de tempos distintos. Partindo do conceito de
cultura e do processo de imposição de uma cultura a outra, bem como da hibridização
dele resultante, enfoca-se a representação de identidades em conflito, expressa pela
convergência das narrativas. Igualmente, a institucionalização da sociedade brasileira
a partir da relação colonizador/colonizado e a reflexão sobre a presença dessa relação
na vida cotidiana, são visualizadas, na medida em que a sociedade brasileira se rege
por um colonialismo econômico e cultural, que promove a reificação dos indivíduos.
Palavras-chave: Cultura– colonialismo– reificação humana – Quanto vale ou
é por quilo
O colonialismo visível te mutila sem disfarce: te proíbe de dizer, te
proíbe de fazer, te proíbe de ser. O colonialismo invisível, por sua vez, te
convence de que a servidão é um destino, e a impotência, a tua natureza:
te convence de que não se pode dizer, não se pode fazer, não se pode ser.
(Eduardo Galeano)

1. Cultura, identidade e inter-relações na linguagem
Uma cultura manifesta-se por meio de símbolos, que são compartilhados
por quem dela faz parte, e que ganham forma em diferentes linguagens. Em
sua pluralidade, as linguagens conjugam o processo de representação de uma
cultura aos de constituição de identidades, que se forjam no confronto de um
“eu” em relação a um “outro” ou pelo antagonismo e recíprocas influências
que se instalam entre ambos.
As noções de semelhança e diferença, que permeiam o processo de
identificação, expõem-se em processos de enunciação ou em discursos,
percebidos como fenômenos históricos e socialmente situados. Eles traduzem
posições ideológicas que estão vinculadas à constituição da identidade,
1
Artigo produzido no âmbito de projeto de pesquisa que conta com o apoio do CNPq
e da FAPERGS.
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compreendida como o conjunto de traços individuais ou coletivos que
representam o “pertencimento a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas
e, acima de tudo, nacionais” (Hall 2006: 7-8) e que se estabelecem pela oposição
em relação a outros indivíduos ou grupos. A linguagem é a via de acesso para
o reconhecimento da significação, que aponta para a agregação de indivíduos
em grupos sociais ou para sua segregação, sendo, igualmente, o locus de
manifestação do hibridismo, próprio da cultura e da concepção de identidades.
Adotando pressupostos expressos por estudiosos do âmbito da cultura,
este artigo visa depreender conflitos de identidade e procedimentos de exploração
do homem pelo homem em distintos momentos da cultura brasileira. Para tanto,
analisa três episódios1 do filme Quanto vale ou é por quilo? (Bianchi 2005), que
entrecruza histórias distanciadas no tempo ao transpor crônicas relativas ao Rio
de Janeiro do tempo do Brasil Colônia2, o conto “Pai contra mãe”, de Machado
de Assis3, e uma narrativa cujas ações giram em torno do projeto “Informática
na Periferia” e que se passam na contemporaneidade.
O próprio filme, dirigido por Sérgio Bianchi, é substancialmente híbrido,
porque se apropria de textos de natureza diversa e de épocas distintas –
transpondo o documental e o fictício para o espaço do texto fílmico –, porque
traz em si a concorrência de vozes e de pontos de vista, característica das
linguagens, mas, também, porque obriga o recetor a participar do diálogo posto
em execução. O tema nuclear do filme – a manipulação dos indivíduos com o
intuito de atender a interesses pecuniários – induz o espetador a se interrogar
sobre a possibilidade de se instalarem mudanças nas práticas sociais, visto que
a exploração do homem pelo homem, ou o empenho de indivíduos ou grupos
para “colonizar” o “outro”, permanece o mesmo nas ações figurativizadas pelas
narrativas, ainda que séculos distanciem o tempo histórico de sua representação.
2. Exploração humana em três tempos
O título do filme, Quanto vale ou é por quilo? , impele o espetador a
deslocar-se para o comércio de rua, onde feirantes apregoam produtos aos
1
A análise concentra-se em episódios que são representativos dos três momentos a
que o filme se reporta: a crónica “A escravidão e suas contradições” remete ao século XVIII;
o conto “Pai contra Mãe”, ao século XIX; o episódio da ONG, à atualidade. Esses episódios
foram selecionados por atenderem à elucidação dos objetivos deste artigo.
2
As crónicas foram redigidas por Nireu Oliveira Cavalcanti, a partir de documentos do
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, e publicadas no livro Crônicas históricas do Rio colonial
(2004).
3
O conto foi publicado em Relíquias de casa velha, em 1906, mas o evento diegético
reporta-se a meados do século XIX.
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gritos, procurando sobrepor-se aos ruídos da multidão, para vender suas
mercadorias pelo melhor preço e o mais rapidamente possível. Os apelos dos
vendedores conjugam-se ao valor de sua mercadoria, o qual depende, também,
da necessidade daquele que pretende comprá-la, de modo que, quanto maior
a demanda, maior o preço a ser atribuído ao objeto da negociação. No filme,
porém, a regra comercial ganha uma conotação peculiar, pois, em suas histórias
entrecruzadas, ele não trata de objetos, mas de homens de diferentes épocas,
transformados em mercadoria.
Três momentos históricos estão representados no texto fílmico: o século
XVIII, o século XIX e a atualidade. O primeiro faz-se presente pela recorrência
a três crónicas, escritas com base em documentos dos arquivos jurídicos da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro por Nireu Oliveira Cavalcanti. As
crónicas rememoram factos acontecidos no Rio de Janeiro, entre os anos de
1700 e 1810; entre elas consta a denominada “A escravidão e suas contradições,”
em que se narra o confronto da alforriada Joana com Manoel Fernandes, que
dela roubara um negro escravo:
Madrugada de treze de outubro de mil setecentos e noventa e nove,
nos arredores da capital do vice-reinado uma expedição encomendada de
capitães do mato, capturam escravos em residências da área rural, dentre
as presas está Antonio, retirado de uma pequena chácara de propriedade de
Joana Maria da Conceição.
Ao presenciar o confisco de seu escravo, Joana reúne documentos,
forma uma pequena comitiva e parte atrás dos capitães mata adentro. Joana é
uma mulher forte, alforriada e agindo conforme o sistema acumulou recursos
para comprar escravos para que a auxiliassem em sua pequena propriedade.
Agora Joana fora roubada e, acreditando na justiça e na força coletiva, junta
seus vizinhos para cobrar e enfrentar o mandante da expedição (Bianchi
2008: 33-35).

Manoel Fernandes acaba entregando o escravo, mas a situação irônica
ou ambígua de Joana que, sendo ex-escrava, reproduz o comportamento do
branco, implantando o trabalho servil em sua propriedade, é enfatizada pela
decisão do juiz que assim se pronuncia:
A lei vigente no código penal do vice-reinado condena qualquer tipo
de comportamento que perturbe a paz social. Isto posto e por tudo o mais
que no processo consta, julgo a ré Joana Maria Conceição, negra alforriada,
dona de casa, casada, residente à estrada da Lagoa, sem número, condenada
por perturbação da ordem em área residencial e ofensas morais ao senhor
Manoel Fernandes, fabricante de pedras, branco, casado, residente à Rua
do Ferreiro, número 15. Será recolhida à prisão, ou poderá pagar fiança de
15.000 réis, se dispuser de tais recursos (Bianchi 2008: 37-38).
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A aplicação injusta da lei transforma a demandante – que é mulher, negra
alforriada, sem profissão, residente à margem do centro urbano – em acusada,
enquanto absolve o homem branco – um senhor com profissão, casado, com
endereço definido – que dela roubara um escravo. Consequentemente, Joana é
presa e condenada por ter perturbado a ordem pública, descobrindo que, apesar
de ser formalmente livre, não tem os direitos plenos de cidadã, pois esses lhe
são espoliados pela ação da própria justiça que não aplica qualquer pena àquele
que roubara sua propriedade.
O texto fílmico enfatiza a ambiguidade da situação de Joana, não só
pelo contraste entre a cena da disputa com Manoel Fernandes, mas também
pelas imagens subsequentes que a expõem: em frente a sua casa, ela e o marido
“ajeitam-se e arrumam suas roupas, como se posassem para uma foto. Eles
vestem roupas europeias e domingueiras e estão ao lado de seus escravos
aninhados” (Bianchi 2008: 37). Durante a cena, enquanto Joana olha para
frente de modo altaneiro, demonstrando a investidura de seu poder, que se
estende até mesmo sobre o marido (Figura 1), escuta-se o som da batida de um
martelo – que coincide com o momento do registro fotográfico1 –, e a sentença
de condenação de Joana é proferida pelo juiz. Senhora e proprietária que impõe
decisões a seu círculo, levando até mesmo vizinhos a assumirem sua revolta,
Joana não apaga, diante do juiz, sua condição de subalterna e ex-escrava.

Figura 1: Fotografia de família
Fonte: Quanto vale ou é por quilo? (Bianchi 2005)

Coloca-se, pois a questão: quem é Joana? Que identidades lhe cabem no
espectro social? Personagem dupla, Joana é percebida pelo juiz que a condena
Embora a fotografia ainda não tivesse sido inventada na época a que o episódio
se refere, o uso deste recurso para assinalar a postura colonialista de Joana não provoca uma
ruptura da verossimilhança do texto fílmico, antes reforça a interação de situações mesmo que
distanciadas no tempo.
1
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como um indivíduo socialmente inferior, a quem a lei trata de forma ambígua,
visto que conjuga à garantia de um direito um castigo pela exigência de vê-lo
cumprido; simultaneamente, Joana é a matriarca que exerce seu poder sobre a
família, lidera seus vizinhos e repete, com seus escravos, a prática de reificação
humana de que ela mesma fora vítima. Consequentemente, a representação da
personagem elucida conflitos de natureza sociocultural, visto que sua identidade
é assinalada por diferentes vínculos de pertencimento, os quais se alteram a
partir do olhar de um outro que ora a diminui, ora a enaltece. Além disso, Joana
simboliza a contradição de uma sociedade em que são permutados os papéis
de senhor e de escravo e em que a reificação do indivíduo é institucionalizada
como norma social pelo sistema escravagista.
No filme de Sérgio Bianchi, o tema da exploração humana – que tem a
escravidão como leitmotiv – transita do século XVIII para o século XIX, por
meio da transposição do conto “Pai contra Mãe”, de Machado de Assis.
Nas versões literária e fílmica, a narrativa inicia com a descrição dos
aparatos de tortura com que eram punidos os escravos e com a menção ao ofício
de caçador de negros fugitivos que, segundo o narrador, “Não seria nobre, mas
por ser instrumento da força com que se mantêm a lei e a propriedade, trazia esta
outra nobreza implícita das ações reivindicadoras” (Assis 1986: 659-660). Em
seguida, o caçador de escravos, Cândido Neves, é apresentado ao leitor como
um sujeito inapto para outros trabalhos, já que “carecia de estabilidade” nos
empregos e era orgulhoso demais para atender e servir. Igualmente é narrada
a união dele com Clara, moça pobre que costurava para manter a si e à tia, e o
nascimento do filho, que viria agravar a situação de penúria da família.
A miserabilidade do casal obriga Cândido a acolher a imposição da tia de
Clara de abandonar o filho recém-nascido à roda dos enjeitados, mas, na manhã
em que entregaria a criança, Candinho captura a escrava fugida, Arminda, pela
qual um anúncio oferecia considerável valor em dinheiro. A escrava está no final
do período de gestação e resiste ao aprisionamento, vindo a abortar, diante de
seu proprietário, ou nas palavras do narrador machadiano “O fruto de algum
tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de
desespero do dono” (Assis 1986: 667).
De posse do dinheiro, Cândido Neves vai buscar o filho que deixara aos
cuidados de um farmacêutico, recebendo-o “com a mesma fúria com que pegara
a escrava fujona de há pouco, fúria diversa, naturalmente, fúria de amor” (Assis
1986: 667). Ao beijar o filho entre lágrimas, o protagonista alegra-se por ter
aprisionado a escrava e, embora externasse um intenso sentimento paternal, não
se importa com o aborto, para cuja causa concorrera: “– Nem todas as crianças
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vingam, bateu-lhe o coração” (Assis 1986: 667).
Ao contrário do eufórico Candinho, o dono de Arminda desespera-se
devido à perda de sua mercadoria: o filho da escrava. Na ânsia de desfrutar de
liberdade, a mulher rebelara-se, e esse ato de rebeldia levara o filho à morte,
visto que tivera de enfrentar a luta de um pai contra ela. Situa-se, no confronto
entre o miserável Cândido Neves e a escrava Arminda, o conflito antecipado
pelo título do conto, “Pai contra Mãe”, pois ele não narra apenas a solução do
problema de Cândido Neves, a qual é conquistada com o aprisionamento de
Arminda, mas, sobretudo, a luta travada entre um pai e uma mãe que buscam
a sobrevivência, ainda que essa possa significar a eliminação do adversário,
situando-se em polos opostos os responsáveis pela geração humana.
Em outras palavras, a vida do filho de Cândido Neves custa a vida do filho
de Arminda, mas a contraposição das situações das personagens comprova que
elas se equivalem: de um lado, está a reificação do ser humano e sua aniquilação,
instaladas pelo regime escravocrata; de outro, a pobreza que, como instrumento de
seleção das espécies, permite que apenas os mais aptos sobrevivam. De um lado,
está uma mulher, presa aos mecanismos do poder e premida por sua fragilidade;
de outro, um homem, amparado pelas normas legais e respaldado em sua força.
A identidade de ambos os protagonistas institui-se, portanto, pelo confronto que
se estabelece entre eles, visto que um inexiste sem o outro. Todavia, Arminda
e Cândido Neves são prisioneiros de uma estrutura em que a sobrevivência se
sustenta na capacidade de gerar dinheiro, o que permite afirmar que Cândido
Neves é tão escravo quanto a mulher que ele submete com uma corda.
Excluído do sistema de produção econômico, sustentando-se, apenas, no
ofício ocasional e em desuso de caçador de negros, Cândido Neves é vítima de
um contexto em que a ocupação pelo trabalho cria a classe de assalariados, que
viria substituir a mão de obra escrava. Uma vez gasto o dinheiro da recompensa
do aprisionamento de Arminda, que iniciativas permitirão a Cândido manter o
filho? Que novos subterfúgios ele terá de instituir para sobreviver a um processo
de exploração, contra o qual não dispõe de armas? Vitorioso no embate com a
escrava, a quem submete, mas premido pelas circunstâncias sociais e por sua
inépcia, o protagonista também mostra uma identidade plural, que se institui
na alternância de atitudes de opressão e de submissão, diante das quais, como
um escravo, somente consegue afirmar sua condição de a-sujeitado.
A transposição para o filme, tanto das crônicas do século XVIII, quanto
do universo diegético do século XIX, mimetiza a sociedade do Rio de Janeiro
que, assim como a do resto do país, era organizada a partir do modelo político e
econômico do colonizador, a monarquia portuguesa, que não hesitou em dizimar
milhares de silvícolas e escravizar multidões de negros em nome da expansão do
reino e do cristianismo. Ao integrar as crônicas e o conto à narrativa, o criador
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do filme revela o cotidiano de um tempo passado em que se destacam os abusos
de autoridade e a violência, que marcam relações entre colonizador e colonizado.
A representação por meio de palavras ou de imagens elucida, assim, uma cultura
em que o outro é despojado de sua natureza humana para ser bestializado, como
se constata na passagem do conto de Machado de Assis, que é transposta ao filme:
A ESCRAVIDÃO levou consigo ofícios e aparelhos, como terá
sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por
se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao
pé; havia também a máscara de folha-de-flandres. A máscara fazia perder
o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três
buracos, dous para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por
um cadeado. [...] Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana
nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros
as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas.
O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma
coleira grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até ao alto
da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos
castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava
um reincidente, e com pouco era pegado (Assis 1986: 659).

Os diversos instrumentos objetivavam “moldar” a natureza dos escravos,
submetê-los à lógica da produção ou do lucro e assinalar sua inferioridade
em relação a seus senhores, evidenciando, ainda, sua incapacidade de ajuste
aos costumes devido à prática de delitos. Portanto, a “educação” fazia parte
do processo de colonização ou de exploração (Bosi 1992: 16), e os rituais e
os procedimentos adotados, como a máscara de folha-de-flandres (Figura 2),
levavam o escravo à resignação, sendo fatores que garantiam a manutenção do
regime escravocrata e, por conseguinte, da estrutura socioeconômica do Brasil
do período a que as crônicas e o conto se reportam.

Figura 2: Máscara de folha-de-flandres
Fonte: Quanto vale ou é por quilo? (Bianchi 2005).
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Todavia, compreendido como parte de uma tradição ou como herança,
o comportamento de exploração do outro é assumido pelo próprio colonizado,
como bem exemplificam a escrava alforriada Joana e Cândido Neves, visto que
Os colonizados, por sua vez, incorporaram a mentalidade escravista e
foram tão extorquidores das riquezas nacionais e das próprias pessoas entre
si quanto os colonizadores. Ética, piedade e amor ao próximo conviviam
em cada um sem grandes contradições. Com naturalidade, mantinham brutal
sentimento de que lhes seria permitido um ser humano, como escravo,
atitude que influenciava as demais relações: pai com filho, homem e mulher,
rico e pobre, professor e aluno, militar e civil, patrão e empregado e outras
dualidades (Cavalcanti 2004: 15).

Consequentemente, a relação de dominação não é estável, uma vez que
se transfere para situações em que a superioridade pode dar lugar a uma posição
subalterna, impondo nova identidade ao indivíduo. A análise das narrativas de
Nireu Oliveira Cavalcanti e de Machado de Assis comprova que elas exploram
um tema contextualizado, que, todavia, se expande para além do cenário de
suas ações e dos limites da temporalidade. Demonstrar a presença soberana da
dominação e exploração parece ser o objetivo de Sérgio Bianchi ao conectar
tempos distintos, por meio de um mesmo fulcro temático, vivenciado por
personagens com nomes idênticos e personificados pelos mesmos atores1,
artifício que episódios do terceiro marco temporal confirmam.
A atualidade é o pano de fundo de um novo momento e, outra vez, o Rio
de Janeiro é o cenário das ações, cuja sequência se bifurca em várias histórias
encaixadas. Na história central – em que ressurgem as personagens Candinho,
Clara, tia Mônica e Arminda – o comércio de escravos cede lugar à exploração
do governo e de empresas privadas por uma ONG que, aparentemente, deseja
contribuir com o desenvolvimento de uma comunidade carente por meio da
implantação do projeto “Informática na Periferia”. Os reais objetivos dessa
mobilização são descobertos por Arminda, que atua no projeto, ao verificar
que os computadores adquiridos são velhos e haviam sido superfaturados.
A personagem decide denunciar, na imprensa, a malversação do dinheiro
público e, em represália, a ONG contrata Candinho, um jovem desempregado
cuja mulher sonha com a ascensão social, para matar a funcionária. Candinho
1
A atriz Ana Carbatti interpreta as personagens Arminda, como a negra fugitiva e a
denunciante da corrupção existente no projeto “Informática na Perpiferia”; a atriz Ana Lúcia
Torre assume as personagens Maria Antônio do Rosário, viúva e negociadora de escravos, e
Dona Noêmia, coordenadora de uma associação de amparo aos moradores de rua, que subsidia
o casamento de Candinho e Clara em troca de serviços; Silvio Guindane faz os papeis de
Candinho na transposição da narrativa de Machado de Assis e no episódio referente à atualidade.
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executa Arminda, que também está grávida, com dois tiros e, ao voltar para casa,
comunica à família que, finalmente, conseguiu um emprego. Esse lhe fora dado
como prêmio por ter silenciado a voz que denunciara a filantropia de fachada1.
À Arminda coubera, portanto, ao contrário do tempo da escravatura, a rigidez
da máscara da morte e não apenas a máscara de folha-de-flandres.
Com efeito, a denominação das personagens e o paralelismo de sua
situação interligam, de modo evidente, o episódio do filme ao conto machadiano.
O Candinho da história da atualidade é casado com uma mulher que também se
chama Clara e, igualmente, espera o nascimento do primeiro filho. O casal passa
por necessidades, mas as privações não são apenas da ordem da sobrevivência.
Inserida em uma sociedade de consumo, Clara anseia por objetos que lhe
confiram status e a possibilidade de assumir identidades que lhe são sugeridas
por modelos construídos por meio da linguagem publicitária e divulgados em
revistas (Figura 3), os instrumentos de “educação” da atualidade2. Candinho,
preocupado com sua situação de penúria e na ânsia de satisfazer os desejos de
Clara, assume uma condição coerente com os novos tempos: ele passa a ser
um matador de aluguer.

Figura 3: Representação do novo colonizado e colonizador
Fonte da imagem: Quanto vale ou é por quilo? (Bianchi 2005).

CANDINHO: Qué que foi, Clarinha?
CLARA: Preciso pintar meu cabelo de novo, Candinho. Acho que
a gente tem que fazer um investimento. Olha só, quanta gente de sucesso.
Essa menina aqui é que nem eu, ó. Só que ela batalhou pra tá aqui, entendeu?
1
Referindo-se à exploração pecuniária desencadeada por ONGs que afirmam investir
na infância e estão representadas no filme, Nelson Hoineff afirma: “Cada uma dessas crianças
é capaz de gerar cinco bons empregos. Se trafegasse entre os programas assistenciais propostos
pelo governo ou pelo legislativo, a festa seria ainda maior” (Bianchi 2008: 244).

Na atualidade, a publicidade e a propaganda são elementos pedagógicos, pois
representam possibilidades de identificação, nas quais os sujeitos encontram referências para
instituir suas identidades.
2
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Ela investiu na imagem dela. Bom, casou com um cara cheio da grana. Ele
deu tudo pra ela: roupa nova, plástica. Acho que a gente tem que se sentir
que nem eles pra gente ser que nem eles, entendeu? Pô, você já imaginou,
Candinho, você com um carro bacana, novo, eu com videocassete, com
personal trainer... Ia ser tudo de bom. Ah, Candinho, sei lá, acho que a gente
tem que batalhar pelo que a gente quer, entendeu? Compra uma tintura nova
pra mim? Hein? (Bianchi 2008: 155).

Todavia, para estabelecer maior consonância com a atual realidade
brasileira, em que a criminalidade atinge índices insuportáveis, Sérgio Bianchi
apresenta, além desse, outro final, que se distancia do texto de Machado de
Assis. Nele, Arminda compactua com o processo de corrupção e propõe a
Candinho que roubem os recursos depositados na conta bancária do gestor da
ONG e formem uma “central de sequestros”, não só para arrecadar dinheiro,
mas também para acabar com aqueles que roubam do Estado.
Ambos os epílogos reafirmam a exploração do homem pelo homem,
isto é, a persistência de uma mentalidade colonialista de que a escravatura, a
corrupção e a violência institucionalizada são representações incisivas. Dessa
forma, o filme – valendo-se da confluência de épocas distintas, cujos limites
temporais são constantemente burlados por avanços e recuos na sequencialidade
das ações – desnuda a realidade brasileira, apontando a perpetuação dos
mecanismos das tradições escravocratas que moldaram a história do Brasil e
se fazem presentes na atualidade.
3. De novo e sempre, colonialismo
Em sua composição fragmentada e, simultaneamente, unitária, Quanto
vale ou é por quilo? institui uma reflexão crítica sobre a realidade brasileira.
Sua situação de enunciação, porém, transcende o contexto de referência, pois
se vale da linguagem para representar agentes e coordenadas tempo-espaciais
que se enraízam no universo simbólico, com o intuito de denunciar a reificação
do outro como traço inerente ao homem. Todavia, isso não impede que o
espectador reconheça, no texto fílmico, suas contingências culturais e, diante
delas, assuma uma atitude de aproximação e de distanciamento que lhe permite
conhecer melhor sua realidade.
Entretanto, a instalação de uma atitude heurística não decorre apenas da
seleção temática, mas também do tratamento discursivo do filme que está longe
de reproduzir a relação binária colonizador-colonizado, uma vez que traduz uma
multiplicidade de perspectivas e exige do espectador uma ativa participação, na
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qual as significações apreendidas revelam lacunas que postergam continuamente
os sentidos. Sob esse ângulo, o espectador vivencia a experiência da incerteza,
visto que relações entre o visível – foto, imagem e som – reúnem-se ao invisível
– os significados dessas representações – que a polissemia da linguagem e seu
hibridismo estabelecem.
Como representação do real, o filme presentifica a reflexão sobre os
conceitos de tradição e tradução cultural e demonstra serem as representações
identitárias o resultado de um processo cumulativo. Dessa forma, a existência
da ONG que organiza suas atividades a partir de um falso assistencialismo, visto
que busca o lucro sob o argumento de promover a inclusão social de crianças,
repete, por sua lógica mercantilista e pela manipulação dos indivíduos, o processo
de dominação do colonizador sobre o colonizado. No episódio, mantém-se o
argumento primeiro do colonizador – os indivíduos servem para ser explorados
e são incapazes de assumir sua própria existência – que decorre de uma tradição
cultural; mas, por força de outra estrutura social, a escravidão explícita migra para
novo modelo, em que os maus tratos e os instrumentos de tortura são substituídos,
embora a aniquilação do outro enquanto sujeito de sua história persista. Tradição
e tradução – a primeira manifestando a permanência e a segunda, a mudança na
permanência – se conjugam, portanto, e tornam legítima a afirmação de Newton
Cannito, um dos roteiristas do filme: “É esse o tema que unifica nosso filme: ver
como a escravidão permanece até hoje e é imposta pela lógica da mercadoria e
da reificação do homem” (Cannito 2008: 27).
O binômio dominador/dominado ou colonizador/colonizado remete à
reflexão sobre a constituição de identidades que o filme representa por meio
da situação dilemática de personagens, visto que a adesão a comportamentos
socialmente aceitáveis, isto é, ditados pela tradição, não lhes assegura o vínculo
com o coletivo, tampouco elimina o sentimento de dispersão. Essa circunstância
fica evidenciada, por exemplo, no episódio de século XVIII: Joana, mulher
negra, ex-escrava, reproduz, como proprietária de escravos, a prática reificadora
e procura identificar-se com o colonizador, na maneira como se posiciona
diante das autoridades – exigindo o cumprimento de seus direitos – nas roupas
que veste, na posição central que ocupa em relação aos demais membros de
sua comunidade doméstica, aspecto registrado pela fotografia, cuja imagem
imita uma família tipicamente europeia. Portanto, Joana ilustra as três formas
de desejo que se instalam na concepção da identidade do colonizado em face
do colonizador, uma vez que quer ocupar e, de fato, ocupa o comportamento
do colonizador diante de negros, sem anular um dos fatores que assinalam
sua diferença em relação a ele; entretanto, ainda que desempenhe o papel de
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colonizador, ela não pode abrir mão de seu próprio lugar, o que a justiça enfatiza
ao condená-la, referendando os traços de sua alteridade: mulher, negra, pobre,
moradora em um vilarejo, que, todavia, busca a instalação de uma imagem de
identidade que lhe permita alcançar a aceitação pelo outro.
No episódio que mimetiza a atualidade, Clara procura compor uma
identidade que a aproxime de mulheres cujas imagens estão representadas
em revistas e propagandas. Aqui, porém, o desejo de semelhança se calca na
exterioridade, na aparência física, compreendida como um “investimento” que
conduz à ascensão e ao reconhecimento social. A cultura da valorização do
lucro também transparece no comportamento de Clara que usa o argumento
do sucesso alheio para motivar Candinho a comparar-se com um sujeito
bem-sucedido, com um “outro” apto a atender às necessidades de consumo
do universo feminino, o que ele é incapaz de fazer. Candinho se rende a essa
relação especular e, para satisfazer as exigências da esposa, mata Arminda ou
aceita o convite dela para ampliarem as iniciativas de extorsão e de violência.
Assim, as identidades de Candinho e Clara moldam-se em função do contexto
e do “outro”, que é o espelho em que buscam sua imagem e o preenchimento
de seus desejos, em uma atitude absolutamente servil, cuja instalação decorre
já não de instrumentos de tortura como o ferro ao pescoço ou a máscara de
folha-de-flandres, mas da persuasão instituída por veículos de comunicação de
massa e enraizada pelo desejo de consumo.
Com efeito, a contínua transformação ou o dinamismo da cultura, a que
Bhabha se refere e que ele atribui ao hibridismo (Bhabha 1984), é expressa
no texto fílmico, entre outras, pelas personagens Candinho e Clara, cujas
identidades exibem – no confronto das semelhanças e diferenças entre o
passado e o presente – o poder da transformação social: o caçador de escravos
dá lugar ao matador de aluguel; a mãe, costureira faminta, à mulher perdida
na especularidade dos modismos. Em ambas as personagens, mantêm-se
traços da identidade “original”, enfatizados pela repetição do nome, mas, ao
mesmo tempo, configura-se nova identidade, em uma perspectiva híbrida:
os comportamentos do colonizador e do colonizado nelas se conjuga, sendo
assinalado o dilema do sujeito moderno cuja face é paradoxalmente plural e
unitária.
O título do filme e a epígrafe de autoria de Eduardo Galeano retornam,
portanto, como provocação final: em que se sustenta o valor de nossa identidade,
pessoal ou coletiva? Ela pode substanciar-se em valores humanos ou deve ser
mensurada pela mesma unidade de medida que determina o preço de um produto
de consumo ou de um bem não-durável? Em que medida a sociedade brasileira
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se rege por um colonialismo econômico e cultural que a faz submissa, incapaz
de afirmar suas próprias marcas identitárias, incapaz de renovar seus processos
criativos, incapaz de ser ela mesma e de defender a valorização do homem em
detrimento da reificação do outro e da lógica do lucro? A concepção do filme
de Sérgio Bianchi e a denúncia que o sustenta apontam para a necessidade de
mudanças que promovam uma sociedade mais humanizada, desde que, para
tanto, haja olhos para ver, ouvidos para entender, mãos para fazer.
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Tribunal da Inquisição de Lamego
Manuela Vaquero
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD
Centro de Estudos em Letras, CEL
Resumo: Pretendeu-se trazer à luz do dia um Tribunal, que embora de vida
efémera (1541 – 1547) desempenhou um importante papel a nível da sociedade
lamecense.
Uma das prioridades do trabalho foi tentar compreender o porquê do
estabelecimento do Tribunal da Inquisição na cidade de Lamego, avaliando o
desempenho do bispo que doutrinava a diocese durante este período, D. Fernando de
Meneses Coutinho e Vasconcelos, primo de D. João III, bem como do cardeal D. Miguel
da Silva e a possível influência que ambos tiveram na formação do Tribunal da Inquisição
de Lamego. Após transcrição do Livro de Denúncias referente à Inquisição de Lamego
efetuou-se uma pesquisa e levantamento das mesmas, bem como dos Processos dos
cristãos-novos lamecenses daí resultantes, arquivados na Torre do Tombo.
Palavras-chave: Inquisição, Lamego, denúncias, cristãos-novos

Foram enormes as manifestações de júbilo, que se efetuaram na cidade de
Lamego, quando constou que o Tribunal da Inquisição iria aí ser estabelecido
pois uma parte da população da velha urbe era constituída por cristãos-novos;
o rancor e a malevolência que os cristãos-velhos por eles expressavam,
tinham vindo a aumentar com o decorrer dos anos e com os tumultos que iam
acontecendo, quer pelo reino, quer na própria cidade; os Breves e Bulas papais
que permanentemente se contradiziam, ora beneficiando-os ora acusando-os,
muito contribuíram para que esta aversão se desenvolvesse no espírito dos
cristãos-velhos e o medo tomasse proporções desmedidas na consciência dos
cristãos-novos; aos acusados de judaísmo associava-se todo um simbolismo
carregado de atitudes hereges, que brotavam das almas dos cristãos-velhos
como: o desrespeito ao Santíssimo Sacramento, à Cruz, a Jesus Cristo e à
Virgem; as relações entre cristãos-novos e cristãos-velhos foram-se degradando
rapidamente e complicaram-se, quando constou o estabelecimento do Tribunal
da Inquisição na cidade, como nos descreve Alexandre Herculano:
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Certo dia pela manhã apareceu afixado no pelourinho uma espécie
de programa, obra de algum poeta popular, em que delineava o modo como
devia ser festejado o estabelecimento do novo tribunal. Os hebreus mais
conspícuos da cidade eram distribuídos em dois grupos, um de instrumentistas,
outro de dançarinos, e a cada indivíduo se assinava o modo e o lugar em que
devia vir no auto, o que subministrava ao autor ocasião de aludir aos defeitos
morais ou físicos das diversas personagens, ao mesmo tempo que lhes
distribuía generosamente as qualificações de «cães», de «marranos», e outras
equivalentes, assegurando a uns que não seriam ainda queimados naquele ano,
a outros que brevemente figurariam num auto-de-fé. Os primeiros períodos do
programa bastam para dar uma ideia da índole daquela composição: «Dêmos
a Deus infindas graças por vermos em nossos dias tirar vingança desta raça
canina, herética e incrédula. Todos unidos entoemos-lhe um cântico por tal
benefício, e guardaremos bem guardadas quantas vides pudermos ajuntar,
porque talvez nos chegue a faltar lenha para o sacrifício. E visto que esperamos
aqui a santa Inquisição, ordenemos uma invenção com que possamos recebê-la
dignamente, etc» (Herculano 1987: 103).1

Apesar do original não ter sido consultado e se tratar de uma tradução
de tradução2, não se poderia deixar de mencionar tal facto, pois este panfleto
é bem explícito, quanto à maneira de estar e pensar dos cristãos-velhos de
Lamego, em relação ao povo hebreu. Segundo narra Maria José Ferro Tavares,
em Lamego era costume o povo queimar: «um boneco em forma de bezerra,
uma “toura”. Ora “toura” era igualmente a Torah, a lei» (Tavares 1987: 93); por
tal motivo, os cristãos-novos da comunidade judaica observavam com visível
descontentamento e maus olhos este festejo, que julgavam ser um desafio, uma
ofensa à sua crença3.
Perante estes acontecimentos, cuja notícia conseguiu chegar até hoje,
é possível aquilatar o clima vigente na cidade, que recebeu de braços abertos
1
Alexandre Herculano acrescenta em nota o seguinte texto: “Não existe o original; o
que transcrevemos aqui é a tradução da tradução latina, que se acha inserida no instrumento N.º
33, apenso ao Memoriale, na Symmicta Lusitana, vol. 32, f. 192”.
2
Existe uma descrição muito similar na obra de Kayserling; no entanto, enquanto
Herculano refere que o programa foi afixado no pelourinho, Kayserling afirma: “certa manhã
apareceram afixados em todos os logradouros públicos da cidade» e acrescenta: «O pânico dos
criptojudeus, à vista dos inquisidores, era tão grande que a maior parte deles refugiou-se em
Trás-os-Montes, onde os esbirros foram buscar muitos de volta” (Kayserling 2009: 279).
3
Segundo Viterbo: “No Livro dos Forais de Beja se lê que os Judeus costumam jurar
pela sua Toura, e que por Toura entendem o Pentateuco, que são os cinco livros de Moisés ou da
lei. Quando os nossos monarcas entravam nas vilas ou cidades, era costume virem os da nação
hebreia esperá-los fora das portas com estes livros encostados ao peito, como jurando-lhes
fidelidade pela lei. (…) Da palavra alatinada thora, æ, que significa lei, que se contém nos cinco
livros de Moisés, se disse, corruptamente, Toura, no mesmo significado” (Viterbo 1993: 613 a).
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o estabelecimento do Tribunal da Inquisição no bispado, competindo agora
apresentar o traslado da minuta que o bispo de Lamego, D. Agostinho Ribeiro,
recebeu do rei D. João III, datada de trinta de Junho de 1541, com os preceitos
que deveria tomar para que no bispado de Lamego e no de Viseu sob a sua
jurisdição, se formasse o Tribunal da Inquisição, alegando que o executasse
com a maior brevidade possível, em virtude do grande serviço que se iria
prestar a Nosso Senhor. Esta carta foi enviada em simultâneo para o bispo do
Porto e para o reitor da Universidade de Coimbra. Na missiva podem ler-se
explicitamente as disposições que o soberano estabelecia para que os oficiais, de
que a instituição iria necessitar, não fruíssem de qualquer pagamento e fossem
pessoas da maior confiança, devendo aceitar o cargo pelo grande prestígio que
este lhes propiciaria:
Cartas para os bispos do Porto, Lamego e Reitor da Universidade,
ordenando o respectivo estabelecimento de inquisições.
Para o bispo do Porto – por me parecer que seria muy grande serviço
de noso senhor fazer se a Inquisiçã em todos meus Reynos e que fose feita
per taes pesoas de que noso senhor fose muyto servido asentey com o Infante
meu Irmão que vos a fizeseys no Arcebispado de braga e nesse voso bispado
com huũ leterado de muyta confiança como por outra carta vos escreverey
mais largamente e vereis pelas provisões do Infante meu Irmão per que vos
comete o dito carego na forma que vereis E por que pera iso sam necesarios
oficiais – a saber – prometor meirinho escrivão e solicitador e estes convem
que sejão pesoas de confiança ffolgarey de vos informardes se nesse voso
bispado avera pesoas que sejam autos pera iso e em que aja as calidades
que devem ter quem nestes caregos ouver de servyr. E por que agora seria
bem que eles nam tivesem ordenado / me parece que deveys buscar pesoas
que sirvam sem ele por que pera prometor e escrivão poderdes achar alguũs
clerigos que ffolguem de o ser os quais pelo breve que o santo padre pasou
aos oficiaes da Inquisiçã lhe aprouue que sendo clerigos e tendo quais quer
beneficios os podesẽ comer posto que neles nam residysem e este previlegio
he tam grande que soo por ele folgaram de entrarem nestes caregos quanto
mais que os caregos sam taes que folgaram de os aceitarem sem ordenado
pois se lhe pode seguir ffolgarem de lhes fazer merçee e o meirinho pode
ser o voso sendo tal qual compre pera iso e asy o deve ele de ser e com
mantimento que ja tem podera servir estoutro carego./. e pera solicitador
muytos achares que folguem de o ser / e muito vos encomendo que logo vos
informes de tudo ysto / e me escrevaes o que achardes e vos parecer asy nisto
como em tudo o mais que virdes que compre pera esta obra logo aver efeito e
com aquela brevidade que convem em cousa de tam grande serviço de noso
Senhor como esta he e que tam grande seu desserviço he estar por ffazer.
item outra pera o bispo de lamego no seu bispado e no de viseu tal
como a do bispo do porto.
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item outra pera o bispo de sam thome Reytor da universidade de
coinbra no bispado de coinbra e no bispado da garda naquela parte do tejo
para ca / em lisboa a xxx de junho de 1541 (Corpo Chronologico parte 3.ª,
maço 15, doc. 54.)1

Esta foi a carta que determinou que o Tribunal da Inquisição fosse
estabelecido na cidade de Lamego; o cardeal-infante D. Henrique e inquisidorgeral, por nomeação de seu irmão D. João III, por carta régia de 22 de Junho
de 1539, iria ainda escrever aos supracitados bispos transmitindo-lhes mais
instruções. Os inquisidores iriam desfrutar, portanto, de toda a autoridade,
podendo nomear para funcionários do tribunal as pessoas que reconhecessem
competentes e com as habilitações requeridas pelo monarca; aliás, D. João III
foi bastante claro em relação aos elementos que deveriam ser recrutados para
as funções inquisitoriais, manifestando a importância dos cargos e a debilidade
dos recursos monetários para a sua gestão. Em relação às instalações, embora a
carta seja omissa, pode asseverar-se que, à semelhança do que se passava nos
outros tribunais, também em Lamego elas ocupavam as pousadas do bispo2 ou
as aposentadorias dos outros dois inquisidores3, não tendo por tal motivo sede
própria; as denúncias aconteciam em diferentes lugares e as pousadas do bispo
ou, melhor dizendo, o Paço Episcopal era, muitas vezes designado por Casa
de Despacho da Santa Inquisição4. Também os cárceres da Santa Inquisição
se encontram identificados no Livro de Denúncias e situavam-se no Paço
Episcopal da cidade5:
Foi possível encontrar a transcrição desta carta no Arquivo Histórico Português, Vol.
V – nº 3 e 4 – Março e Abril de 1907, feita por António Baião no seu artigo “A Inquisição em
Portugal e no Brazil – Subsidios para a sua Historia” – Livro I, A Inquisição no Seculo XVI: 98.
1

2
Nestes primeiros tempos de funcionamento era muito frequente que as denúncias ou
os interrogatórios se efectuassem em casa dos inquisidores. Entre muitos exemplos poderemos
referir: “Aos vinte e nove dias do mes de agosto do dito ano de mil e quinhẽtos e quorẽta e
tres em lameguo nos pacos episcopais do senhor bispo estãdo sua senhoria presẽte e o doutor
manoel dalmada Inquisidores perante eles Inquisidores parecerã as pessoas segĩtes” (Livro de
Denúncias [fl. 6r]).
3
“Aos vinte e oyto dias do mes dagosto do ano de mil e quinhẽtos e quorẽta e tres anos
em lameguo nas pousadas do senhor doutor manoel dalmada Inquisidor parecerã as pessoas
segĩtes” (Livro de Denúncias [fl. 3v]).
4
“Aos seis dias do mes de outubro de mil e quinhẽtos e quorẽta e tres años em
lameguo na casa de despacho da Santa imquisiçam estãdo hi os senhores doutores manoel
dalmada e gonçalo vaz perante eles senhores doutores manoel dalmada e gonçalo vaz perante
eles senhores doctores parecerã as pessoas segĩtes que vinhã a testemunhar dos casos da Santa
imquisiçam” (Livro de Denúncias [fl. 31v]).
5
O Paço Episcopal da cidade, naquela época, ficava situado no espaço hoje ocupado
pelo Museu de Lamego.
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Aos vinte e dous dias do mẽs de dezẽbro do anõ de mil e quinhentos
e quorẽta e quatro años ẽ lamego nas casas honde se faz o santo ofiçio da
sãta Inquisiçã estando presente o senhor doutor manoel dalmada Inquisidor
pareçeo cristovã roiz abbade das Igreijas de lalỹ e lazarỹ ha qual dise
que por descargo de sua cõçiẽçia vinha dizer o que sabia dos casos da
santa Inquisiçam/ e sendo lhe dado juramento sobre os santos evãgelhos
prometeo dizer verdade/ e dise elle testemunha que avera quatro meses
pouco mais ou menos ou cinquo estãdo elle testemunha preso no carçere do
senhor bispo honde estã hora presos os cristãos novos pella santa Inquisiçã
(Livro de Denúncias [fl. 284r, 284v]).

Foi um tribunal considerado de «vida efémera» pois durou apenas de
1541 – 1547, quando o Papa Paulo III decretou o Perdão Geral, pelo Breve Illius
qui misericors, datado de 11 de Maio, onde os cristãos-novos eram absolvidos
das penas e excomunhão, sendo soltos, entregando-lhes os bens confiscados e
restituindo-lhes a honra e dignidade (Corpo Diplomático Português 1884:147157). Também no mesmo ano, a 16 de Julho, foi publicada a Bula Meditatio
cordis que restabeleceu em Portugal os poderes inquisitoriais com todo o
seu vigor, revogando as modificações feitas anteriormente e concedendo ao
inquisidor geral e seus sucessores todos os poderes1. Não existem, no entanto,
testemunhos escritos que comprovem a data exacta do encerramento do
Tribunal na cidade de Lamego, embora a investigadora Elvira Mea admita que
foi encerrado em simultâneo com o do Porto e o de Tomar, acrescentando que
também o de Coimbra já tinha sido extinto por essa data (Mea 1997: 61-69),
pois a Inquisição de Lisboa passou a ter autoridade sobre todas as pessoas de
todos os arcebispados e bispados do reino, com excepção do Arcebispado de
Évora, onde havia inquisidores, como se pode comprovar no Arquivo Histórico
Português2. O bispado de Lamego e o de Viseu, que se encontrava sob a
jurisdição do Tribunal Inquisitorial de Lamego, passaram, com a sua dissolução,
a estar sob a influência da Inquisição de Lisboa.
Pouco se sabe sobre esta Instituição que durou cerca de seis anos e do que
nela se praticou, pois a ação do tempo e principalmente dos homens conseguiu
destruir documentos que seriam preciosos para que esta questão pudesse ficar
esclarecida. Fortunato de Almeida, entretanto, afirma que, em Junho de 1541,
1
Sobre esta Bula e todos os poderes da qual saía reforçado o poder da Santa Inquisição
(16/07/1547) cf. Corpo Diplomático Português. Vol VI. 1884: 166-170.

“Provisão determinando que os deputados da inquisição de Lisboa possam entender
em todas as pessoas de todos os arcebispados e bispados, excepto Evora” (Baião 1907: 422423).
2
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assentou El-rei com seu irmão o cardeal D. Henrique, inquisidor-mor,
que o bispo do Porto, D. Baltasar Limpo, fizesse inquisição no seu bispado e
no arcebispado de Braga (…). Em igual sentido escreveu ao bispo de Lamego,
para fazer inquisição no seu bispado e no de Viseu (Almeida 1970: 405).

Esta asserção tem por base a carta que transcrita. Também na História
Eclesiástica da Cidade e do Bispado de Lamego se encontra a seguinte
afirmação: “Quiz o Rei houvesse inquisição em Lamego e Vizeu, e para isto
escreveu ao nosso Bispo em junho do anno de 1541” (Azevedo 1877: 74). Era
por esse tempo bispo de Lamego D. Agostinho Ribeiro, sucessor de D. Fernando
de Meneses Coutinho e Vasconcelos, pois no ano de 1540 o monarca D. João
III solicitou ao Papa Paulo III a sua transferência do bispado de Angra1. Assim
veio a suceder; o Papa Paulo III, no dia 24 de Setembro de 1540, pela Bula
Gratiae praemium, recomenda-o ao rei para o bispado de Lamego, o mesmo
acontecendo com D. Fernando de Meneses Coutinho e Vasconcelos que é
recomendado no mesmo dia, pela Bula Gratiae divinae praemium, como novo
arcebispo de Lisboa (Corpo Diplomático Português 1870: 346-348).
Segundo Alexandre Herculano, D. Agostinho Ribeiro era “frade lóio e
inquisidor na Beira, um indivíduo de curta capacidade e de medíocre instrução,
porém, não de má índole” (Herculano 1975: 56). Não é possível, de forma
alguma, concordar com a afirmação deste historiador sobre a fraca instrução de
D. Agostinho pois a biografia deste prelado existente em vária documentação
sobre a cidade de Lamego muito atesta em seu abono2. D. Agostinho Ribeiro, lêse, era homem de bom carácter, muito bondoso e muito letrado, pelo que não se
compreende a afirmação de Herculano em considerá-lo de “curta capacidade e de
medíocre instrução”. Quando foi nomeado para o bispado da cidade de Lamego
tinha cerca de sessenta anos, o que para a época era considerado idade avançada
e o levou a não participar no Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo
III. Tendo ficado em Portugal, o prelado acabou por assumir simultaneamente
o governo da diocese do Porto, a pedido do próprio bispo da cidade, D. Frei
Baltasar Limpo, que esteve presente no dito Concílio (1545-1563). Foi Inquisidor
do Tribunal do Santo Ofício nos bispados de Lamego e Viseu, sendo a sua área
de abrangência relativamente extensa, se consideradas as dimensões do país e
das áreas circunscritas pelos outros tribunais constituídos no reino de Portugal.
D. Agostinho Ribeiro foi nomeado bispo de Angra pela Bula Gratiae divinae
praemium datada de 3 de Novembro de 1534, como podemos confirmar no Corpo Diplomático
Português, Tomo III: 139-140.
1

Sobre o assunto consultar: Costa, Manuel Gonçalves da (1977-1993): História
do Bispado e da Cidade de Lamego. Vol III: 26; Azevedo, D. Joaquim de (1877): Historia
Ecclesiastica da Cidade e Bispado de Lamego: 73-75.
2
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A Inquisição de Lamego teve por inquisidores, para além do bispo D.
Agostinho Ribeiro, o doutor Manuel de Almada, cónego da sé de Lisboa e o
doutor Gonçalo Vaz. Foram seus notários os bacharéis António Gonçalves
e Diogo Rodrigues como consta no Livro de Denúncias; teve por meirinho
Sebastião Rodrigues e por carcereiro Fernão Esteves. Os nomes dos inquisidores
e notários confirmam-se tendo por base a documentação existente na Torre do
Tombo, sobre a Inquisição de Lamego, a saber, um Livro de Denúncias, um
macete com sete documentos soltos também relativos a denúncias, contraditas
e uma abjuração, um outro livro, também ele de denúncias e que é citado como
sendo iniciado em Lamego no ano de 1546 e utilizado na Inquisição de Lisboa
em 15571. Como o Tribunal foi fundado em 1541 e o Livro de Denúncias se
inicia a vinte de Agosto de 1543 e termina a vinte e dois de Dezembro do ano
de 1544, conclui-se que, pelo menos, tenham desaparecido dois Livros de
Denúncias, um anterior e outro posterior, porque o livro encontrado na Torre do
Tombo está datado de 9 de Janeiro de 1546 e só existem registos dele a partir
da folha 99r, sendo assinado e numerado pelo doutor Manuel de Almada até à
folha 114r, a partir da qual se iniciam as denúncias de Lisboa; existe, portanto,
um hiato de, pelo menos, um ano no registo das delações efetuadas. Em relação
à existência de um livro anterior, não restam dúvidas de que ele existiu pois há
variadíssimas alusões ao dito documento no Livro de Denúncias que serviu de
base a este estudo2. Existem também no Arquivo Nacional da Torre do Tombo
diversos Processos de cristãos-novos de Lamego referentes ao período aqui
estudado e que tiveram a sua origem no Tribunal da Inquisição de Lamego.
Efetuou-se a leitura de cinquenta e três processos, encontrados na documentação
da Inquisição de Lisboa, e dos quais se fez um levantamento, para obter alguns
elementos conclusivos sobre a ação deste tribunal de Lamego. Em relação
ao Livro de Denúncias, ele faculta uma boa imagem contemporânea do que
foram os primórdios do Tribunal do Santo Ofício e a forma da sua atuação. As
acusações parecem bastante objetivas, face aos monitórios publicados no tempo
de graça e, por certo, alvo de uma escolha anterior ao registo que obedecia a
uma formatação própria e repetitiva.
Mas a Inquisição em terras de Lamego, estabelecida num período que
quase se pode considerar experimental por parte de D. João III, numa tentativa
de organização do Tribunal pelo reino, para além de transitória, de onde lhe
1
Cf. Farinha, Maria do Carmo Jasmins Dias (1990): Os Arquivos da Inquisição.
Lisboa: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 297.

Pode certificar-se essas alusões a um livro anterior nas denúncias aqui numeradas e
levantadas do Livro de Denúncias da Inquisição de Lamego e são as seguintes: 2ª [fls. 3v, 4r],
79ª [fl. 77r], 267ª [fls. 258v, 259r].
2
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advém a sua pouca divulgação, foi também controversa e não admitida por
alguns historiadores como se verifica nas afirmações registadas por D. Joaquim
de Azevedo quando afirma: “Quiz o Rei houvesse inquisição em Lamego e
Vizeu, e para isto escreveu ao nosso Bispo em junho do anno de 1541, [e
acrescenta] o que não teve effeito, por supprir estes logares a mesa da inquisição
de Coimbra” (Azevedo 1877: 74); também o conceituado historiador Manuel
Gonçalves da Costa a renega, quando fala de D. Agostinho Ribeiro e assevera:
“um dos primeiros assuntos abordados foi o do estabelecimento da inquisição
em Lamego, projecto que felizmente não passou do papel, achando-se que
podia suprir a mesa de Coimbra” (Costa 1982: 28-29). Apesar destas afirmações
escritas em livros de autores lamecenses, merecedores de toda a credibilidade
e que tanta e tão vasta obra possuem sobre a cidade e o seu bispado, não pode
deixar-se de atestar que a Inquisição de Lamego existiu, pois a documentação
consultada assim o comprova e os grandes historiadores nacionais confirmamna e certificam-na.
Os protestos dos cristãos-novos da cidade de Lamego são mais que
admissíveis, em virtude do comportamento dos inquisidores poder ser ou não
justificável, em relação às disposições da Bula de 23 de Maio, pois os abusos
eram enormes sendo difícil controlar o poder que lhes era oferecido. Eles
temiam as irregularidades das prisões a serem efetuadas, temiam as acusações
verdadeiras ou forjadas dos atos de judaísmo pois tudo justificava a perseguição
aos ditos acusados, que era cruel e não poupava nem parentes, nem cúmplices
que protegessem os considerados culpados. Uma parte da população da cidade
era de cristãos-novos pois, como afirma Maria José Ferro Tavares, “Lamego,
tem uma importante comunidade judaica, densamente povoada a acreditarmos
na documentação coeva” (Tavares 1987:53), e esta população vivia aterrorizada
pela chegada do terrífico tribunal e pela nomeação dos inquisidores com tão
fraca notoriedade.
Houve logo quem fugisse, como atesta Herculano:
os dois colegas do bispo eram homens abjectos. Apesar da sua idade
juvenil e da sua profunda ignorância, Almada já tinha sido vigário capitular
no arcebispado de Lisboa, e fora aí flagelo do próprio clero. Gonçalo Vaz
era laico e bígamo. Uma das mulheres com quem se dizia casado tinha
parentesco, mais ou menos remoto, com uma grande parte dos cristãos-velhos
de Lamego que maior rancor manifestavam contra a gente da nação, da qual
ele também era encarniçado inimigo por demandas e rixas que tivera com
indivíduos dessa origem (Herculano 1975: 107).
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Não existem dados concretos para se conhecer com pormenor a limitação
ou o desregramento com que se houveram os inquisidores nestes tempos de
exercício do seu cargo em Lamego, embora haja a convicção, pelos poucos
dados existentes, que os excessos seriam desmedidos. Pode certificar-se o acima
asseverado sobre o doutor Gonçalo Vaz – que não era bem visto pela população
de cristãos-novos da cidade -, com uma carta por ele escrita ao rei, onde o próprio
se lamenta das falsas suspeitas que sobre ele são levantadas e do temor que a
Inquisição infundia sobre os cristãos-novos, levando-os a abandonar a cidade,
chegando mesmo no referido documento a apontar nomes:
Senhor – Os christãos novos desta comarqua estam tam atemorizados
de saberem que vem a sancta Inquisiçam a dita comarqua que buscam
todollos modos que podem pera a Impidirem. e sobre isso fezerom concilio
e ajuntamento em que fabricarm suspeiçoes fraudolosas e fr vollas contra
m m em que vem dizendo que som suspeito a todollos christãos novos de
toda a comarqua e as mais dellas sam fundadas por cabeça de hũ pero furtado
christão novo fisico / o qual he tam ousado por ser favorecido do chantre de
lamego. / e por que sempre curou a mãy dos filhos do arcebispo de lixboa
que por sua cabeça cujda que hade impidir a sancta inquisiçã como faz outras
cousas / com as quaes suspeições me vierom antes de seu entender no cargo
em que sam deputado. nem ter publicada a provjsão./. has quaes suspeições
respondy na verdade. / e por me nam sentir suspeito em minha consciencia
/ e as aver por frivollas as nom receby. la vam com ellas a Vossa alteza,
e ao Inquisidor mor / a ousadia deste pero furtado e recusãtes mereçe ser
pera Vossa alteza reprimida por que de se dillatar esta sancta Inquisiçam se
seguem muitos inconuenjentes / por que me diserom que despois que ouveram
noticia della fogira hũ christão novo de lamego – isto senhor faço saber a
Vossa Alteza polla obrigaçam que a deus e a Vossa Alteza devo de lhe dizer
verdade. e o que convem a seu servjço./ o summo deus accrescentea vida e
Real estado de vossa Alteza a seu sancto serviço – scripta a xi de janeiro de
1543. / – o doctor gonçalo vaz.
Sobrescripto – A el Rey nosso senhor – Do Doctor gonçalo Vaz hũ
dos deputados da sancta Inquisiçam da comarca de Lamego etc (Gaveta 2.ª,
maço 1.º, n.º 39).

Adite-se ainda, para reforçar a aversão que os cristãos-novos lamecenses
nutriam quer por esta instituição quer pelo deputado da Inquisição Gonçalo Vaz,
a informação encontrada no Arquivo Histórico Português sobre este assunto:
Capitaneados por um physico da sua raça, Pedro Furtado, que gozava
da protecção do chantre e que tivera a dita de curar a mãe dos filhos do
arcebispo de Lisboa, tentavam por todas as formas impedir o funccionamento
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do tribunal de Lamego. Para isso reuniram-se num comicio contra Gonçalo
Vaz, deputado da Inquisição em Lamego, forjaram razões ardilosas, dando-o
como suspeito. Em contraposição os homens bons expunham a El-Rei a
necessidade que em tal terra, havia da Inquisição e diziam que, depois do
seu estabelecimento, o viver de alguns moradores era já bem diferente…
Decerto que não seria preciso carregar muito na nota porque as ideias do
monarcha são-nos hoje bem conhecidas (Baião 1907: 96).

O nome do físico Pedro Furtado, cristão-novo, surge também citado em
diversas denúncias, sendo parte integrante de uma numerosa família toda ela
nomeada nas referidas delações1 e, cabe aqui esclarecer, que o arcebispo de
Lisboa referido é D. Fernando de Meneses Coutinho e Vasconcelos, e a dama
curada por Pedro Furtado, D. Maria de Brito, natural de Lamego, de linhagem
nobre que teve três filhos do referido antístite.
Pode-se também acrescentar, que apesar de só no ano de 1552 ter
surgido o primeiro Regimento do Santo Ofício, já no ano de 1541 o cardeal
infante D. Henrique, inquisidor-mor do reino, ao criar os tribunais locais no
Porto, Coimbra, Lamego e Tomar, antevê a necessidade da existência de um
procedimento objetivo, segundo normas uniformes nos diversos tribunais2. O
inquisidor-mor procurava, através de um sistema avulso de produção de leis,
garantir o controlo dos diversos tribunais, como salientou Israel Salvator Révah,
“dans toute l’histoire des Inquisitions, il faut distinguer entre les réglements
écrits e leur application” (Révah 1975: 138), pretendendo que os critérios
utilizados fossem idênticos, estipulando regras e procedimentos, tão necessários
para que os abusos praticados pelos inquisidores, com menos escrúpulos, fossem
atenuados. Embora fosse muito genérico e difundido por vários documentos,
o alegado regulamento tem por base a legislação inquisitorial medieval e é de
extrema importância para este estudo, para se poder avaliar o funcionamento
da Inquisição de Lamego, que forçosamente tinha que se ter orientado por ele;
as instruções para a criação das inquisições locais são as seguintes:
[fº 7 v.] As cousas neçessaryas pera se começar o officio da santa
jnquisyção são as seguintes: Prymeyramente, deue auer huũ promotor e huũ
escryuão e meirynho e solicytador; e he neçessaryo que sejão pesoas de que
se deuão confiar os negocios de tanta calidade; e podera servir de promotor
A família do físico Pedro Furtado era constituída pora doze elementos, como apurado
no Livro de Denúncias. Pedro Furtado foi alvo de um Processo, nº 08726, onde num Traslado
de Culpas são incluídos quase todos os membros da família.
1

Sobre os Regimentos ver Francisco Bethencourt (1996): História das Inquisições –
Portugal, Espanha e Itália: 38-44. Sobre a burocracia que envolvia o sistema de funcionamento
do Tribunal da Inquisição consultar também Betthencourt 1996: 56-71.
2
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o do Eclesyastico, sendo pesoa pera ysso e satisfazer se com o salaryo dos
feytos e esperança de lhe fazerem merçe; o qual tera hũa arca sobre sy em
muyto Recado, onde estarão as cullpas por onde se farão os libelos e todolos
mais papeys da jnquisyção; a qual arca estara em casa do bispo, em huya
parte e luguar ordenado pera ysso, onde vera os papeys e formara seus libellos
polas culpas, e se ajuntara todalas vezes que neçessaryo for.
Ho escryuão pode ser huũ beneficiado, pessoa de que se confie, o
qual leuara toda sua Renda, segundo forma do breue conçedido ao santo
offiçio da inquisycam e officiaes della, e leuara o sallaryo ordenado dos
feytos por seu trabalho.
Ho meyrinho pode ser o da propria diocese, sendo pessoa de confiança,
e serlhea feyta merçe em cad huũ anno por seu trabalho, e o solicytador tera
seu mantimento ordenado.
Hos salairos dos feytos se contarão ao promotor e escryvão, segundo
estillo eclesyastico de cada comarqua. E asy, de cada sello que se poser da
inquisyção, se leuara soment huũ vyntem, não sendo deligemçias que se
fação por parte da justyça.
[fº 8] Hira jnstrução pera se criarem os ditos officiaes, e as cryações
se escreuerão em huũ liuro que pera ysso se ordenara, e Reçeberão juramento
em forma de seus officios.
Ho carcere [será] o do bispo ordinaryo da propria diocese, e hira
provisão de sua alteza que Reçebão nas cadeas seculares os presos da
imquisycão per mandado dos jnquysydores, quando lhe pareçer neçessaryo;
e porem, deue o bispo ordinaryo dar ordem que tenha cacer Eclesiastico, de
que posão aproueytar pera os ditos presos. Deuensse fazer as audiemçias
as presos da santa inquisyção na cadea, avendo lugar onde sse fação como
convem ha auctoridade do negoçio e, não podendo ser, serão nas casas do
jnquisidor ou o mais perto que posyuel da dita cadea. (…) A qual ordem
do Regimento guardares jnteiramente como se nela contem; e nos mais
cassos que socederem, que se aquy não contem, procedereis segundo a
forma da bulla e direito comum. Feyto em evora, cynco de setenbro de mill
e quinhentos e corenta e huũ annos. Jorge coelho, sacretryo, a fys escreuer
e sob escreuy (Révah 1975: 139-140).

Algumas destas determinações mais não são que a reafirmação das
disposições contidas na Bula Cum ad nihil magis de 1536. O próprio rei
endereçou cartas às entidades públicas e eclesiásticas para dar suporte
institucional ao tribunal. No entanto, os documentos que constituem este
caderno de regulamentos, segundo Elvira Cunha de Azevedo Mea revelam
que “o tribunal não dispõe ainda de sede própria, contudo, é curioso, talvez
mesmo significativo, ele reparte-se especialmente pelas pousadas do inquisidor
e pelo aljube episcopal, onde funciona a nível institucional e onde se alojam
os implicados” (Mea, 1997: 71). Já se comprovou, com transcrições do Livro
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de Denúncias, que foi exatamente o que ocorreu no tribunal de Lamego e
as inquirições eram feitas, tal como o estipulado no referido sistema avulso
de leis de 1541, na casa do despacho da Santa Inquisição, que se situava no
Paço Episcopal de D. Agostinho Ribeiro, situado no Rossio, ou nas pousadas
do Doutor Manuel de Almada ou do Doutor Gonçalo Vaz, os deputados
nomeados para este tribunal e cuja morada não conseguimos determinar por
falta de elementos. Em relação aos membros que deveriam integrar o tribunal,
o regimento, se assim se pode designar, era bem explícito e determinava que os
inquisidores fossem coadjuvados por um promotor, um notário ou escrivão, um
meirinho, um solicitador e logicamente um carcereiro. No entanto, em relação
à prisão dos hereges não havia normas convencionadas quanto ao número de
testemunhas acusatórias necessárias para o efeito. Esta falta de rigor específico
nas leis levava a que cada inquisidor atuasse mediante a sua própria consciência,
em relação aos crimes que lhes eram comunicados, o que fazia deles autênticos
tiranos; veja-se o que se passou em Lamego nas palavras de Herculano:
O bispo parece ter sido o menos bárbaro, e por consequência o menos
influente dos três comissários. Vaz e Almada dirigiam, a bem dizer, tudo. Os
cárceres eram, às vezes, Cárceres privados, nas residências dos inquisidores,
e cada cárcere tinha apenas oito palmos em quadro. Os que deles saíam
vinham, não raro, por tal modo inchados que não cabiam no vestuário.
Artigos de suspeição, breves de exempção comprados em Roma por alto
preço, alegações de inocência tudo era inútil. Os parentes dos presos que
solicitavam em nome destes eram repelidos: os procuradores e advogados
que se incumbiam da defesa dos réus incorriam desde logo no ódio dos
inquisidores, embora fossem cristãos-velhos e pessoas nobres. O escrivão do
tribunal estava inibido de dar instrumento aos culpados de cousa alguma, ao
passo que a nenhum notário apostólico era lícito receber qualquer declaração
dos réus, sob pena de multas e excomunhões (Herculano 1987: 108).

Outras questões surgem, e Alexandre Herculano, apesar de afirmar que
o bispo foi o menos cruel dos três inquisidores, acrescenta: “o próprio bispo,
do alto do púlpito, no meio das solenidades religiosas, impunha aos fiéis como
um dever vingarem a paixão de Cristo indo dar testemunho contra os cristãosnovos, entre os quais, dizia o prelado, não havia um único bom” (Herculano
1975: 108-109). Não se pode deixar de salientar esta atitude do bispo D.
Agostinho Ribeiro, citado em diversos documentos coevos como um verdadeiro
cristão, cujos sentimentos não deviam nem podiam ser alienados por paixões
fanáticas, levando os fiéis a julgamentos perversos em nome de Cristo. Mas, se
considerado o espírito da época onde o primeiro estigma imputado aos judeus,
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ao longo da história, era o crime de deicídio na morte de Cristo que, sendo-lhes
atribuída, vai incidir nas acusações de carácter religioso, poder-se-á, talvez,
assim compreender D. Agostinho Ribeiro.
O povo era, portanto, estimulado pela Igreja a denunciar o amigo, o
parente ou o vizinho, numa época em que, vivendo lado a lado, judeus e cristãos
tinham criado entre si laços de estima e situações de familiaridade, mesmo com
crenças bem diferentes. E, na cidade de Lamego, o convívio entre as duas raças
tinha sido pacífico, mesmo amistoso até, se se tiver em conta que as judiarias
da cidade nem as portas encerravam ao anoitecer e, por tal motivo, o judaísmo
aí exercido era feito praticamente a descoberto. Essa ligação iria agora ser
completamente alterada e incriminada pela Igreja, na qual a sociedade daquele
tempo se apoiava quase exclusivamente; não é de admirar, portanto, que, nas
escassas narrações sobre a Inquisição em Lamego, as atrocidades continuem:
Alguns réus que insistiam em não os aceitar por juízes [Vaz e Almada]
eram mandados para Lisboa. Velhos, mulheres honestas, donzelas pudibundas
marchavam em levas para a capital, e esse largo trânsito convertia-se
em dilatado martírio. Os guardas que os conduziam eram parentes de
Gonçalo Vaz, a cada um dos quais os réus deviam pagar dois cruzados
por dia. Entretanto o processo prosseguia em Lamego, sem audiência dos
interessados, tomando-se, conforme se dizia, testemunhas que faziam ofício
de depor contra os suspeitos de judaísmo e pagas para isso. (…) prendiam-se
alguns indivíduos antes de denunciados: depois é que se tratava de lhes achar
culpa. Para isto recorria-se não raro aos escravos e criados, que, conduzidos
ao tribunal, quando de bom grado não queriam acusar os seus senhores, eram
a isso compelidos (Herculano 1975: 108-109).

De facto, comprovando as palavras de Herculano, no Livro de Denúncias
da Inquisição na cidade contam-se quarenta e uma delações de criados e
escravos, que denunciavam os seus antigos amos acusando-os de práticas de
judaísmo, dizendo tê-las presenciado quando com eles viviam. Neste Livro de
Denúncias as acusações apresentam-se bem clarificadas e prevalecem, quase
exclusivamente, as delações relativas ao judaísmo onde estão englobados
variadíssimos casos de ajuntamentos sucessivos aos sábados, posse de livros
hebraicos e o falar em hebraico, a circuncisão, guardar os sábados, vestir roupa
branca ou enfeitar-se ao sábado, executar algum trabalho ao domingo, limpar
candeeiros e deixá-los acesos sexta-feira à noite, não comer peixe de pele,
rejeitar a carne de porco. Estes sinais, entre muitos outros, todos eles do foro
íntimo de cada família, eram os factos considerados passíveis de acusação
pela Inquisição e fazem parte integrante da tipologia de acusações que o Livro
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contém. Mas é, contudo, sobre as mulheres que recai o maior número de
denúncias e processos, pois elas eram as grandes mestras da crença e as que
mais sofreram por ela manifestando um sentimento de religiosidade maior,
já que era dentro de casa que a maior parte dos “crimes de judaísmo” eram
praticados, dado o seu caráter especificamente doméstico, apesar da religião
judaica ser pelos seus rituais predominantemente masculina. Regista-se aqui
não só o judaísmo mas todo o tipo de outras denúncias contidas no livro, mesmo
que o seu número seja muito reduzido pois foram tidas em conta neste tribunal:
Judaísmo

827

Blasfémias e palavras proferidas contra a fé
Manifestações contra o dogma
Bigamia
Feitiçaria
Contra o Santo Ofício
Formulação de conteúdo erótico-sexual
Motivos extravagantes
Diversos

55
33
6
3
7
3
6
44

Suborno
Culpas não definidas

10
3

Tipologia das Denúncias
As visitações feitas na região e a proclamação do édito de graça onde se
liam e fixavam as práticas consideradas heréticas, nomeadamente as relativas ao
judaísmo, contribuíram muito para o clima de suspeita e de denúncia ou mesmo
autodenúncia que impeliam as pessoas a atraiçoarem, para se protegerem a si
próprias e, segundo as ideias que lhes eram insinuadas, da anunciada ira de
Deus. Estas visitações geravam igualmente um clima de medo que levava as
pessoas a descontrolarem-se e a atraiçoarem amigos, parentes e vizinhos num
grande secretismo, que era próprio de qualquer ato denunciatório, e cada um
acusava, muitas vezes, por antecipação, pois o medo de ser denunciado levava-o
a incriminar primeiro. Assim, a comunidade de Lamego e região abrangida pelo
bispado, onde existia uma comunidade numerosa de cristãos-novos, foi levada
pelo sentimento racista, implícito já na denominação de “cristão-novo” ou “gente
da nação” que continuava a ser sinónimo de “judeu”, onde os denunciantes
ocorriam à sede do Tribunal para fazerem as acusações do que sabiam,
imaginavam ou do que tinham ouvido dizer1. Muitas das famílias hebraicas
1

É muito frequente nas denúncias, por nós estudadas, o denunciante servir-se do
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fugiram da cidade aterrorizadas com tais procedimentos para a região de Trásos-Montes, na tentativa de se protegerem, mas continuaram a ser perseguidas1.
O Santo Ofício português foi-se assim construindo através dos tempos
tomando por base os fundamentos teóricos das Bulas e Breves papais. O papel
dos inquisidores era, em todo o reino, o de iniciar o processo para verificação
das heresias e depois de conhecê-las tinham como função eliminá-las. Convém
não esquecer, no entanto, que no ano de 1544, mais exatamente no dia 22 de
Setembro, o papa Paulo III expediu um Breve Cum nuper2, em que mandou
suspender a execução das sentenças do Santo Ofício, até à chegada do núncio
Luís Lipomano a Portugal, que viria averiguar o que se passava no reino e
se as queixas dos cristãos-novos tinham alguma veracidade – era o triunfo
momentâneo dos cristãos-novos, pois “A actuação do Santo Ofício desde 1540
até 1544, quando Paulo III suspende a execução de sentenças, é diferente de
tribunal para tribunal, dependendo muito da personalidade dos Inquisidores”
(Almeida 1967: 404).
Na cidade de Lamego os vereadores, o juiz e procuradores da urbe, a todo
o custo queriam que o Santo Ofício continuasse a exercer as suas funções e, para
demonstrarem as suas pretensões, escreveram ao monarca a seguinte missiva
intitulada Carta da Camara de Lamego pedindo a D. João III a existência do
Tribunal do Santo Ofício naquela cidade para a reforma dos costumes de seus
moradores, por haver quem intentava impedir:
Senhor – A El Rey – Os dias Passados escreveo a Vossa alteza esta
çidade o grande serviço de deus e voso que era o officio da sancta inquisisão
estar nella pelo que ja no seu começo se manifestava dos grandes erros que
se fazião nestas partes por causa de nom aver quem os Inquirise nem punisse
como se ao presente faz e por isso o modo de viver dalguũs moradores desta
terra se mostra crraramente ser muito mais diferente en tudo do que dantes
era do que Vossa Alteza deve de ter grande contentamento pelo muito que por
isso ante noso senhor mereçe pois com tanto amor seu e trabalho o procurou
e ordenou: no que todos seus Reinos. senhor são en grande obrigação a
Vossa Alteza e desejo de seu serviço e esta cidade muito mais pela grande
neçesidade que deste sancto oficio nella avia / e porque a condição de muitas
pessoas desta terra he per todollos modos trabalhar de o Impedir dividir das
pessoas que pera elle Vossa alteza tem ordenadas tudo a fim de seus erros
ficarem sem castigo e se encubrirem muitas culpas pedimos a Vossa Alteza
subterfúgio: “ouvira dizer que…”.
1
“A Inquisição levara o terror ao seio das famílias hebreias daquela comarca. Uma parte
dessas famílias tinha-se retirado para Trás-os-Montes. A Inquisição não se esquecera, porém,
delas. Um esbirro fora enviado a fazer ali várias prisões” (Herculano 1975: 104).
2

Cf. Corpo Diplomático Português. Vol. V: 308-311.
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queira conservar este santo officio no modo como esta / e quando de novo
por serviço de deus e seu ouver de mandar algũa pessoa ou pessoas fazer
deligencias no que a elle pertencer seja pessoa tan conheçida e experimentada
no serviço de deus e de Vossa Alteza e tan corrente nestes negoçios que de o
non fazer como compre a tal cargo / e em parte onde ha gente tam beliquosa
e outra com que mui façilmente pódem poer en effeito suas tenções /. nam
se sigua pouquo serviço de nosso senhor e de Vossa Alteza que subre tudo
tem tanto cudado como a seus povos he notorio / E fazemos lhe Senhor
Esta lembrança pelo sintirmos asi ser serviço de deus e seu cuja vida e Real
estado nosso senhor conserve a seu santo serviço beijamos senhor as mãos
de Vosa alteza desta sua çidade de llameguo. Oje xxiii dagosto de M. D. X.
L. iiii – alvaro pinto defomseca – diogo guomez – francisco Alvarez.
A el Rei noso senhor – do Juiz e vereadores e procurador da cidade
de lamego. (Corpo Chronologico, parte 1.ª, maço 75, doc. 75)

A presença da Inquisição em Lamego causou muita intranquilidade entre
as suas gentes, na medida em que deixou em evidência as complexas relações
entre os cristãos-novos e a sociedade lamecense e demais habitantes da região.
As acusações eram inúmeras e criaram um ambiente de desconfiança entre a
população, porque muitas delas apresentavam-se sem qualquer fundamento
sendo referentes a actos praticados há mais de três, quatro, cinco ou mesmo
dez anos. É preciso ter também presente que esta instituição exerceu a sua
influência, em Lamego bem como em todo o reino, abrangendo todas as camadas
sociais, desde as mais distintas às mais miseráveis, desde as mais letradas às
analfabetas e que essa influência era exercida desde a corte até ao lugar mais
recôndito do país. Acrescente-se que a sua vasta rede se estendeu por todo
território português e nada lhe escapou, associando o sagrado e o profano que
faziam parte do quotidiano de todos, quer dos cristãos-novos quer dos cristãosvelhos e, como se interpenetram e confundem, fizeram surgir todo o género
de asserções difíceis de interpretar à luz dos nossos dias. Finalmente, registese que, ao contrário do que parece hoje absolutamente ilógico, o Tribunal do
Santo Ofício foi muito ansiado e pretendido pela grande maioria da população
de Lamego, bem como pela de todo o reino já que, pensava-se, representava
a purificação das almas hereges, numa época em que o religioso se confundia
com o social, o económico, o político e o espiritual.
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Libro dos Príuilegios e Prouisõis das
Liberdades da Çidade de Miranda:
memória de uma época
Ana Lúcia Costa
Centro de Estudos em Letras, CEL
Resumo: O Libro dos Príuilegios e Prouisõis das Liberdades da Çidade de
Miranda é um códice pertencente ao Arquivo da Câmara Municipal de Miranda do
Douro, que contém documentos concedidos à municipalidade mirandesa pelo poder
régio, desde o século XV até ao século XVIII, proporcionando o redesenho das teias
relacionais estabelecidas entre o poder central e uma região remota e raiana, porém
possuidora de uma posição estratégica crucial, numa era em que a definição de
fronteiras não passava de um artificialismo legal e as relações de propinquidade com
as populações do reino vizinho se pautavam por uma acentuada proximidade. O códice,
todavia, extravasa o aparato jurídico-administrativo que lhe deu origem, na medida em
que se assume como um constructo cultural investido de uma dimensão não apenas
legal mas também histórica e social, no qual estão plasmadas as culturas material e
imaterial de uma época.
Palavras-chave: diplomas administrativo-jurídicos; cultura, memória.

Introdução
O presente estudo decorre dos trabalhos desenvolvidos de uma tese
de doutoramento, que tem como objeto de estudo o Libro dos Príuilegios e
Prouisõis das Liberdades da Çidade de Miranda, uma unidade de instalação1
arquivística pertencente ao arquivo da municipalidade mirandesa e que abarca
cerca de um cento de diplomas reais, que foram outorgados àquela localidade
entre os anos de 1448 e 1745.
Sendo a totalidade dos textos de cariz administrativo-jurídico, estes
podem extrapolar essa dimensão, pois os seus aspetos materiais e imateriais
fornecem informações valiosíssimas sobre o modus vivendi de uma comunidade
O Dicionário de Terminologia Arquivística define assim a unidade de instalação:
“Unidade básica de cotação, instalação e inventariação das unidades arquivísticas. São unidades
de instalação: caixas, maços, livros, rolos, pastas, etc.” (Alves et al. 1993: 98).
1
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específica, sobre a sua cultura técnica e mentalidade, assim como os processos
de mudança, que estão subjacentes a este período temporal. Está-se, então, no
âmbito da “Cultura” e, assim sendo, torna-se incontornável que o primeiro
olhar recaia sobre esse termo que, primitivamente, encerra um conceito linear,
mas que o tempo e a complexificação das sociedades trataram de transformar
num edifício concetual deveras intrincado. Depois dessa concisa passagem
pelo aparato teórico do termo “cultura”, se mostrará de que forma o Liuro
dos Príuilegios e Prouisõis das Liberdades da Çidade de Miranda se pode
constituir como um constructo cultural, no qual aparecem plasmadas a memória
e a cultura de uma época.
Conceitos de cultura
Termo difuso e polissémico, o vocábulo “cultura” foi ganhando aceções
múltiplas, ao perpassar do tempo. Etimologicamente, provém da palavra
latina colere, que expressa a ideia de cultivar e de amanhar a terra, o que
está diretamente relacionado com a realidade socioeconómica de então. As
modificações sociais que se operaram, decorrentes da passagem de um mundo
rural para um mundo urbano, vieram ampliar o seu campo semântico, indexando
ao sentido material que já possuía – e que igualmente se dilatou, significando
também habitar, proteger, venerar – um sentido intelectual.
Durante a Roma Antiga, por processo de metaforização, o conteúdo da
palavra alastra e passa também a ser utilizada como sinónimo de educação, no
sentido de aprimoramento do espírito (cultura do espírito), patente na célebre
frase de Cícero: “Cultura animi philosophia est” (apud Lindoso 2008: 31).
Foi, no entanto, preciso chegar ao século XIX, para haver uma
problematização do termo e surgirem propostas formais de concetualização do
mesmo. Em 1871, o antropólogo americano Edward Tylor, na sua obra Primitive
Culture, apresentava a seguinte definição de cultura, fazendo-a corresponder a
sinónimo de civilização: “Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic
sense, is that complexe whole that includes knowledge, belief, art, morals, law,
custom, and any other (capabilities and habits) acquired by man as a member of
society” (Tylor 1920: 1). De acordo com Franco Crespi, a proposta de Tylor foi
uma das primeiras tentativas de definição científica de cultura, na qual houve
o intento de delimitar o âmbito dos fenómenos culturais enquanto objeto das
ciências sociais (Crespi 1997: 13).
Presentemente, no entanto, sendo a cultura objeto de tantas ciências e
disciplinas, o estudo em redor do seu conceito foi sendo exponencialmente
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dilatado ultrapassando o cômputo de definições a ordem das centenas e,
certamente, as noções multiplicar-se-ão, ao longo do tempo, na medida em que
é impossível haver conceitos definitivos de cultura, já que, como fenómeno
ubíquo e, simultaneamente, ativo e em constante mutação, influencia o olhar
perscrutador dos sujeitos, que não podendo alhear-se das suas próprias culturas,
também apreendem os fenómenos culturais de formas diversas. Além do mais, as
diferentes abordagens efetuadas, em consonância com perspetivas diferenciadas,
alteram igualmente a visão de um fenómeno cultural idêntico.
Na primeira metade do século passado, em 1936, Ralph Linton sugere
um novo conceito. Para ele, cultura “consiste na soma total de ideias, reações
emocionais condicionadas a padrões de comportamento habitual que seus
membros adquiriram por meio da instrução ou imitação e de que todos, em maior
ou menor grau, participam.” (Linton 1965: 316). Dois anos mais tarde, na obra
Cuestiones fundamentales de antropología cultural, Franz Boas define cultura
como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas
que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo
social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros
grupos, a miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo
También incluye los productos de estas actividades y su función en la vida
de los grupos. La simple enumeración de estos varios aspectos, de la vida
no constituyen empero, la cultura. Es más que todo esto, pues sus elementos
no son independientes, poseen una estructura (Boas 1964: 166).

Nesta arquitetura teórica de cultura, notam-se já os traços daquilo que,
mais tarde, se denominará como relativismo cultural. O autor encara a cultura
e os fenómenos culturais na sua diversidade, o que o levará a utilizar o termo
“cultura” preferencialmente no plural, “culturas”, portanto. Os trabalhos de Boas
confluem todos para o determinismo da cultura na formação dos indivíduos e
das sociedades, não havendo diferenças de natureza biológica entre primitivos
e civilizados, apenas diferenças de culturas1 (Cuche 2006: 44-46).
Nos anos quarenta do século XX, o funcionalista Malinowski acrescenta
mais um tijolo na construção do babélico edifício nocional de cultura,
encarando-a como uma solução organizada encontrada pelo homem para suprir
as suas necessidades; é, por consequência, o ambiente secundário construído
como resposta à satisfação de suas necessidades básicas (Malinowski 1997:117).
O ponto de partida para esta proposição deriva de um estudo realizado sobre uma
população de imigrantes chegados aos Estados Unidos, entre os anos de 1908 e 1910, num total de
17 821, que demonstrou, através de métodos estatísticos, a rapidez extrema com que os caracteres
morfológicos se alteram sob a influência de um novo meio ambiente (Cuche 2006: 44).
1
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Já Herskovits, pela mesma época, foi mais perentório, e afirma que cultura
“est ce qui dans le milieu est dû à l’homme” (Herskovits 1967: 7). Um breve
postulado, mas capaz de englobar um mar concetual, visto que estabelece uma
mera cisão entre o que é natural e o que é adquirido, mas não tão linear, na
medida em que sendo a cultura um constructo é, simultaneamente, construtora.
Em 1952, na publicação do livro Culture: a critical review of concepts
and definitions, Kroeber e Kluckhohn inventariaram 164 definições do termo
cultura, ilustrando o seu percurso multidimensional e o seu desenvolvimento,
dando enfoque a várias perspetivas: genética, descritiva, histórica, normativa,
psicológica e estrutural. Indicam ainda um novo conceito de cultura, definindo-a
como “ an abstraction from concrete human behavior, but is not itself behaviour”
(Kroeber e Kluckhohn 1952: 305), uma visão abstracionista de cultura também
partilhada por Beals e Hoijer, consubstanciada numa nova proposta: “a cultura
é uma abstração do comportamento e não deve ser confundida com os atos
do comportamento ou com os artefactos materiais, tais como ferramentas,
recipientes, obras de arte e demais instrumentos que o homem fabrica e utiliza”
(Beals e Hoijer 1969: 265).
Para Leslie White, os símbolos são o fulcro da cultura, são eles os
responsáveis por tirar o homem à sua animalidade, transformando-o de mero
organismo biológico, dependente de necessidades primárias, em ser humano,
regido por convenções sociais que se substanciam através do aparato simbólico:
All culture (civilization) depends upon the symbol. It was the exercise
of the symbolic faculty that brought culture into existence and it is the use
of symbols that makes the perpetuation of culture possible. Without the
symbol there would be no culture, and man would be merely an animal, not
a human being. (White 2005: 68)

Já G. M. Foster apresentou uma definição pondo a tónica no
comportamento: “(…) culture can be learned thought of as the common, learned
way of life shared by the members of a society, consisting of the totality of tools,
techniques, social institutions, attitudes, beliefs, motivations, and systems of
value known to the group.” (Foster 1962: 11). Anos depois, Clifford Geertz traça
uma nova conceção de cultura, definindo-a “como una serie de mecanismos de
control – planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de
computación llaman “programas”) – que gobiernan la conducta”, especificando,
mais adiante, que os aludidos “mecanismos de controle” são “símbolos
significativos – en su mayor parte palabras, pero también gestos, ademanes,
dibujos, sonidos musicales, artificios mecánicos, como relojes u objetos
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naturales como joyas – cualquier cosa, en verdad, que esté desembarazada de
su mera actualidad y sea usada para imponer significación a la experiencia”
(Geertz 2003: 51-52). Enquanto mentor da antropologia interpretativa, Geertz
concebe, então, a cultura como uma rede de símbolos. António José Saraiva,
em O que é a cultura, para gizar a noção de cultura, confronta-a, em primeiro
lugar, com natura ou natureza, encontrando-se, assim, em campos contrários,
apensando, posteriormente, que são “todos aqueles objectos ou operações que
a natureza não produz e lhe são acrescentados pelo espírito” (Saraiva 2003: 11).
O anteriormente explanado revela que o conceito de cultura não é estável.
Inversamente, encontra-se em constante mutação, sendo responsáveis por essa
variação fatores como o tempo, os espaços e os sujeitos. Logo, a cultura pode
ser analisada, sob distintas perspetivas e ser classificada de distintas maneiras:
para uns, é uma herança, um comportamento aprendido; para outros, é uma
abstração do comportamento, mas não o comportamento em si; e ainda para
outros, a cultura são ideias. Ideias, crenças, valores, normas, atitudes, padrões
de conduta, abstração do comportamento, instituições, técnicas e artefactos
podem, assim, ser alguns dos predicativos do termo cultura.
É, igualmente, frequente a palavra aparecer acompanhada por
qualificativos: expressões como “cultura material” ou “cultura imaterial” são
recorrentes e remetem, no primeiro caso, para coisas materiais, tangíveis:
instrumentos, artefactos e outros objetos, e no segundo, para naturezas nãomateriais, tais como: normas, valores, hábitos, aptidões, crenças, conhecimentos.
Ora, neste ponto, convém fazer um hiato e perguntar de que modo o Liuro
dos Priuilegios e Prouisõis das Liberdades da Çidade de Miranda se inscreve
como objeto da cultura, neste caso em particular, da cultura portuguesa.
Os vários conceitos de cultura apresentados não deixam dúvida de que
o códice se adequa a objeto de estudo na área da cultura e, recorrendo à última
ideia formulada, pode-se dizer que este pertence simultaneamente ao âmbito
da cultura material e da cultura imaterial, na medida em que, ademais da sua
tangibilidade, o que o torna em artefacto ou um produto cultural, encerra em
si uma visão sincrónica da cultura imaterial de uma época substantivada pelos
textos administrativo-jurídicos que possui.
Liuro dos Priuilegios e Prouisõis das Liberdades da Çidade de Miranda:
memória da cultura de uma época
O Liuro dos Priuilegios e Prouisõis das Liberdades da Çidade de Miranda
é um conjunto documental que satisfaz múltiplas funções e oferece diversas informações relevantes, em consonância com a perspetiva adotada para o seu estudo.
Por uma questão pragmática, recorre-se ao artificialismo de separar as
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duas realidades que o códice encerra: a materialidade do códice e a informação
plasmada nesse suporte que relata muito além do denotativamente apresentado.
Num primeiro momento, o enfoque será nos aspetos externos e materiais do
livro, na convicção de que o estudo da materialidade documental abre um
sem fim de possibilidades, revelando o mundo das técnicas que envolvem a
produção de um escrito e, por consequência, a cultura científica e tecnológica
de uma época, técnicas envolvidas no modo de preparação do pergaminho, das
tintas utilizadas, das particularidades dos instrumentos empregues na escrita.
1. Materiais do códice
O códice contém 109 fólios de pergaminho e capas de madeira
encadernadas a pele. A sua nota de abertura informa que a abertura do livro
só se efetivou em 1567, informação aparentemente trivial mas que revela a
importância do livro para o poder mirandês.
Estava-se na segunda metade do século XVI, portanto, a utilização do
papel enquanto suporte de escrita tinha-se “generalizado” e a do pergaminho
apresentava-se em decadência, devido à sua carestia e escassez. Porém, este
material continuou a ser usado em documentos importantes, cuja perdurabilidade
fosse um requisito relevante1. Compreende-se, assim, a opção de matérias
nobres para a sua execução: eram diplomas que atribuíam uma certa soberania
a Miranda do Douro frente aos restantes lugares e aos textos normativos do
reino. Concomitantemente, o uso sistemático do pergaminho acusa a resistência
sentida na transição do pergaminho para o papel que, como já afirmado, devido
à perecibilidade, era condenado a matérias de somenos2.
São vários os diplomas do códice, nos quais se solicita o traslado dos diplomas
em pergaminho, por causa da fraca durabilidade do papel, como se pode comprovar por este
excerto:
1

Do qual aluara, |L43 os ditos moradores de Saiaguoa e d’Aliste nos pedião,
por merçe, que nos prouuesse |L44 lho mudar e mandar passar em porguaminho,
porquanto por ser em |L45 papel se temião em pouqo tempo se lhes romper e guastar.
& uisto por nos |L46 o dito nosso aluara, & como hera são e linpo & carecido de todo
uiço, |L47 borradura nem antrellinha nem outra cousa sospeita, nos praz lho mudar e
|L48 passar em esta nossa carta de porguaminho por nos assinada e assellada do |L49
nosso sello pendente (Texto n.º 10 – [f. 9v – f.10r]).
2
A situação prolongou-se até muito depois. José Anastácio de Figueiredo, em Memoria
sobre a materia ordinaria para a escrita dos nossos Diplomas, e papeis públicos, publicada em
1792, assegura que

(…) ainda hoje se estaõ escrevendo todas as Cartas, Padrões, e outros
quaesquer Documentos, cuja duraçaõ se faz necessaria para todo o futuro, em
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Acrescente-se ainda que na totalidade do fundo do Arquivo da Câmara
Municipal de Miranda do Douro, não há nenhum outro livro manuscrito com
as mesmas características físicas – alguns possuem partes em pergaminho,
mormente capas, mas os fólios são geralmente em papel -, além de que, ao longo
do tempo, este exemplar denunciou sempre que o seu valor era equiparável a
um tesouro: mesmo atualmente é guardado em caixa-forte, o que explica, em
parte, o facto de ser o único espécime de uma época tão recuada.
2. Escritas do códice
Atente-se, agora, nos aspetos paleográficos do códice. As revoluções
na história da escrita deram-se sobretudo por razões de natureza pragmática,
pois a carência, a fragilidade, nalguns casos, a pouca funcionalidade, noutros,
incitaram a uma busca incessante de novos materiais sem esses inconvenientes.
A par destas condicionantes físicas, a escrita foi evoluindo não só refletindo os
materiais de suporte e utensílios utilizados, mas também a realidade política,
institucional, social e cultural de cada época, e, igualmente, o reflexo das opções
estéticas do tempo.
Está-se, portanto, no campo da paleografia. Tendo em conta a etimologia
do termo (do grego, palaios = antigo e graphien = escrita), a paleografia é a
ciência que estuda a escrita antiga; e, acrescenta Cambraia em Introdução à
Crítica Textual, à disciplina estão inerentes as vertentes teórica e pragmática,
que podem ser atestadas pela “preocupação em se entender como se constituíram
sócio-historicamente os sistemas de escrita” e pela “capacitação de leitores
modernos para avaliarem a autenticidade de um documento, com base na sua
escrita” (Cambraia 2005: 23). De igual modo, José Marques sublinha que “a
escrita é expressão da civilização” (Marques 2002: 76), daí que reproduza
os traços distintivos de uma determinada época, assim como as suas opções
estéticas, culturais e, por vezes, políticas. Refere-se, a título de exemplo, que a
implementação da escrita carolíngia resultou da decisão política do Imperador
Carlos Magno para uniformizar a escrita em todas as províncias do Império
Franco, facilitando a leitura e a troca documental, e para acabar, de vez, com o
caos originado pela vigência de várias escritas bastardas (Mandel apud Ferraz
2010: 18). A evolução para a escrita gótica surgiu numa época em que os
studium generale começaram a multiplicar-se em toda a Europa, o que levou a
pergaminho; e que só se fazem e escrevem em papel os Alvarás, Decretos, e
outros papeis, cuja duraçaõ se naõ requer taõ longa, nem saõ feitos para isso (…)
(Figueiredo 1792: 234-235)
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uma maior procura de cópias de textos e, por conseguinte, procurava-se um
tipo caligráfico que não tornasse a escrita numa tarefa tão árdua (Cruz
s/d: 225); ademais, por uma questão economicista, era essencial um sábio
aproveitamento do espaço dos suportes e uma maior compactação da letra:
a escrita gótica, uma escrita com “letras violentamente condensadas, com
formas quebradas (fraturadas) ou geométricas, hastes e descendentes
reduzidas, proporcionando mais letras por linha e mais linhas por página”
conseguia economizar espaço nos suportes de escrita (Heitlinger 2006:
46). A adicionar a esses fatores externos, existiram diversos avanços a
nível tecnológico e técnico que provocaram mudanças indeléveis nas
formas caligráficas:
(…) a escrita gótica não é mais que um prolongamento acompanhado
de uma mudança básica no seu ductos, fruto de alguns fatores como o uso
de material para escrever de qualidade modificada. Isto se refere a uma
questão tecnológica na produção do pergaminho (o papiro há muito havia
sido abandonado). O pergaminho, mais bem polido e liso, possibilitava um
manejo mais veloz da pena, que por seu lado também sofreu uma melhoria
na sua produção, quando seu corte, que a bifurcava, passou a ser feito de
forma mais aprimorada, o que colaborava na sua flexibilidade. A pena
passou a ter um tratamento térmico que facilitava seus volteios, e como a
bifurcação em sua extremidade era milimetricamente diferenciada, dava a
escrita a possibilidade de produzir simultaneamente traços finos e cheios, que
são uma das características da gótica. Esta flexibilidade da pena facilitava
também a produção da angulosidade típica. Segundo Jean Mallon, também
colaborou nesta mudança de ductos da carolina para gótica a alteração da
posição do pergaminho sobre a mesa para escrever. O pergaminho passou a
ficar em posição oblíqua ao escrever, possibilitando o tombamento a esquerda
da letra (Leal 1994: 64).

Todavia, a questão não se resumia a meras respostas técnicas e
pragmáticas. A degenerescência da “minúscula carolina” (Cruz s/d: 225)
refletiu, igualmente, a corrente estética em voga: o estilo românico e as
suas formas arredondadas são paulatinamente substituídas pelas formas
estreitas e pontiagudas do arco ogival gótico (Ferraz 2010: 19).
Entre finais do século XV e princípios do século XVI, a letra gótica foi
ganhando novas manifestações, como resultado dos progressos científico
e comercial, e em virtude da crescente celeridade das correspondências
trocadas, o que se espelhou na cultura escrita e na adoção de formas mais
simples, adequadas ao seu uso diário: a gótica bastarda, uma letra menos
angulosa e estreita e com traços mais fluidos.
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A recuperação dos valores greco-romanos também se repercutiu
nas caligrafias da época. Ao mesmo tempo que a vida das populações
se alterava, em decorrência da intensificação do comércio e das trocas
comerciais, os impulsionadores do humanismo sublevavam-se contra
os exageros da escrita gótica e encontravam os ideais de beleza e de
proporcionalidade estética na escrita antiga, como refere José Marques:
Um dos aspectos alimentados por este movimento cultural
[humanismo] prendia-se com a renovação da escrita, procurando
substituir a gótica cursiva pela escrita antiga, patente nos preciosos
códices dos séculos IX-XI, que mais não era senão a carolina,
erroneamente tomada como a letra antiga dos romanos. A polémica
sustentada por este movimento contra o ensino da Escolástica nas
Universidades não se restringia apenas ao seu conteúdo e método
de ensino; visava também a própria forma de escrita, seguida pelos
estudantes, que, obviamente, era a gótica cursiva (Marques 2002: 77).

Enquanto no resto do continente europeu a escrita gótica havia sido
quase totalmente abandonada e substituída pela humanística, em Portugal
e na Galiza o seu uso sobreviverá por muito mais tempo, mantendo-se na
Península Ibérica até ao desfecho do século XVI, não obstante ter tido algumas
variações. A letra cortesã, utilizada particularmente pela chancelaria régia e
pelos notários ligados à corte, é uma variação do gótico, caracterizando-se
por um traçado mais complexo, letras mais arredondadas e ligadas umas às
outras. Sensivelmente pela mesma altura, e ainda ao século XV, assomou uma
nova letra, a letra processual ou processada, também ela derivada da gótica
e, resgatando as palavras de Leal, “nada mais era que uma degenerescência
da letra cortesã” (Leal 1994: 63). Comparativamente à sua matriz, ainda que
semelhante no aspeto, “era mais incorreta, com abundância de enlaces e com
uma enorme irregularidade na separação das palavras. Era uma letra usual nas
repartições públicas e na vida cotidiana e uma boa parte foi fruto da vulgarização
acelerada e mal preparada de arte de escrever” (Leal 1994: 63-64). No decurso
evolutivo da arte de escrever, já no século XVI deu-se uma modificação da letra
processual – e, por conseguinte, uma degeneração do seu paradigma, a escrita
gótica – surgindo, assim, a letra encadeada, uma letra pouco segmentada e de
difícil leitura (Leal 1994: 64).
Este breve périplo pela evolução dos tipos caligráficos, todos eles
inseridos no códice em estudo, inscreve-se na reafirmação da escrita enquanto
produto cultural, isto é, funcionando em harmonia com as práticas culturais de
uma determinada sociedade e refletindo, por isso, os contextos histórico, cultural
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e social envolventes. Sendo um artefacto, e retratando as tecnologias de um lugar
e de um tempo, a escrita é, concomitantemente, uma apropriação cultural, que
reproduz as práticas de um sistema social. Reforça-se esta ideia: numa época em
que a escrita tinha um valor tão residual, era normal que a sua expressão tivesse
uma rigidez muito acentuada, colada, portanto, aos paradigmas preestabelecidos
e, consequentemente, registasse um ínfimo grau de personalização, refletindo,
desse modo, o ideário conjunto de um povo.
O Liuro dos Priuilegios e Prouisõis das Liberdades da Çidade de
Miranda tem a virtude de cristalizar as mudanças caligráficas verificadas durante
um grande intervalo temporal, sendo, assim, em simultâneo, testemunha e
testemunho das evoluções pelas quais a escrita passou durante um período de
quase três séculos.
3. Valores dos documentos do códice
Afirmou-se anteriormente que o códice é uma unidade de instalação
constituída por vários documentos arquivísticos de épocas diferentes; está-se,
portanto, perante documentos de arquivo. Os documentos de arquivo possuem
dois tipos de valores: um valor primário e um valor secundário. Em arquivística,
o conceito de valor primário está intrinsecamente ligado à razão de ser dos
documentos e resgata a utilização dos documentos para fins administrativos,
fiscais, legais (Rousseau & Couture 1998: 117). Esta categoria de valores é,
então, caracterizada pela sua qualidade probatória, já que os documentos servem
como vestígio ou prova de algo, garantindo direitos e obrigações e devem ser,
por isso, salvaguardados enquanto vigentes. A par dessa matriz valorativa, os
documentos, desde a criação, possuem um valor informativo intrínseco, que
é aquele que permanece quando a vigência legal ou administrativa prescreve.
O valor secundário atribui-se aos documentos de arquivo, para efeitos de
conservação permanente, em reconhecimento da sua utilidade para fins de
investigação, pois funcionam como testemunho fiel dos costumes, da vida
económica, social, literária e administrativa de uma determinada época, fixando
a sua memória coletiva.
Sendo, deste modo, instrumentos básicos das administrações, tornaramse, em concomitância, testemunhos de políticas, procedimentos, funções,
tomadas de decisão, atividades e transações dos organismos que os produziram
ou receberam, o que lhes confere um caráter adicional e único, como atestam
Rousseau e Couture:
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Em virtude do seu carácter oficial e do seu estatuto jurídico, eles
representam as fontes de informação mais seguras e mais completas relativas
às instituições e ao seu papel na sociedade. Os arquivos das administrações
públicas testemunham a experiência colectiva e muitas vezes a memória
colectiva da comunidade nacional, constituindo assim uma componente
fundamental da herança cultural (Rousseau & Couture 1998: 16-17).

Por essa razão, os documentos de arquivo e os arquivos são considerados
património cultural; aliás, atingem tal estatuto que no direito internacional
relativo à sucessão dos estados, “são considerados como atributo essencial à
soberania de um estado e, por consequência, são imprescritíveis e inalienáveis”
(Rousseau & Couture: 18), sendo, portanto, dever dos Estados protegê-los e
preservá-los, o que, no caso português, está consignado na Lei do Património
Cultural – Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro -; e na política arquivística
nacional, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de janeiro.
4. Língua e cultura
A variabilidade linguística não se resume a signos e a sons, refletindo
também uma visão do mundo, uma perspetiva diferente de encarar a realidade
circundante, razões pelas quais os vocabulários não são isomórficos. Os
próprios signos são representações da realidade e, por tal, em cada língua há
variância de campos lexicais, de acordo com as especificidades conjunturais
dessa comunidade. Em A Estrutura da Magia, Richard Bandler e John Grinder
dão disso um exemplo paradigmático, no qual traçam um paralelismo entre o
inglês e o maidu, uma língua indígena americana do norte da Califórnia. Esta
última conta apenas com três palavras para descrever o espetro das cores, “lak”,
“tit” e “tulak”, sendo que a primeira corresponde ao vermelho, a segunda,
indistintamente, ao verde e ao azul e a terceira, ao amarelo, ao laranja e ao
castanho. Estas três palavras cobrem toda a gama de sensações cromáticas do
mundo real para um falante de maidu, que elenca as suas experiências de cor em
três categorias, em oposição a um inglês cuja categorização é mais detalhada.
Daí se infere que, frente a dois livros, um amarelo e um laranja, um falante de
inglês os descreva como dois objetos diferentes, enquanto os falantes de maidu
dirão que ambos os livros são “tulak” (Bandler e Grinder s/d: 32-33).
Em épocas recuadas, nas quais a globalização era apenas uma miragem e
as comunidades viviam centradas em si próprias, não havendo, portanto, trocas
exógenas, ou havendo-as, eram residuais, os campos de vocabulário eram ainda
mais estáticos, espelhando a existência social.
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Numa língua, há elementos resistentes às mudanças, por exemplo as
conjunções, as preposições, as flexões verbais. Em contrapartida, o inventário
dos nomes e dos verbos está sempre em aberto: a aventura dos Descobrimentos
refletiu-se no avolumar do léxico português, assim, como as constantes
mudanças a níveis científico e técnico.
Enquanto textos administrativo-jurídicos, os diplomas do Liuro dos
Priuilegios e Prouisõis das Liberdades da Çidade de Miranda contêm marcas
de um tempo e de um espaço: um intervalo de tempo de sensivelmente três
séculos e um espaço, geográfico, mas simultaneamente social, jurídico e
administrativo, espaços facilmente detetáveis pelo estudo lexical do corpus,
fornecendo vocabulários específicos para cada uma das áreas (antroponímia,
toponímia, justiça, funcionalismo administrativo-jurídico, tipologia documental,
atividades económicas, religiosidade, privilégio e hierarquia social) obviamente,
inscritas num determinado contexto histórico.
5. Realidade jurídica e cultura
O Direito é um fenómeno social que se revela através da criação de
normas jurídicas, visando a ordenação de comportamentos e o estabelecimento
de princípios de ética e de conduta social, que perseguem valores e princípios
reconhecidamente aceites.
O Direito não faz parte do mundo físico nem do biológico, esferas
onde a causalidade e o determinismo imperam, nem do mundo psíquico;
tampouco pertence ao domínio dos seres ideais, no qual as realidades lógicas
e matemáticas assentam, pois elas caraterizam-se pela sua intemporalidade e
pelo seu caráter abstrato, ao passo que o Direito é concreto e é visceralmente
marcado pela temporalidade e pela historicidade. Braz Teixeira considera que,
enquanto criação cultural,
o Direito não é um dado, uma realidade pré-existente que o homem
encontre no mundo ou na natureza, nem uma realidade estática, mas
sim espírito objectivado, projecção espiritual do homem, algo que está aí
para ser pensado, conhecido e vivido e cuja existência depende, por isso, da
relação cognitiva e vivencial que o homem com ele estabelece e mantém, a
qual lhe dá vida e conteúdo e actualiza, dinâmica e criadoramente, o sentido
que nele está latente e lhe é conferido pela referência a valores, princípios
ou ideais (Teixeira 1987: 29).

Portanto, a cultura – e recorde-se o que atrás se disse: as ideias, crenças,
valores, normas, atitudes, padrões de conduta, abstração do comportamento,
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instituições, técnicas e artefactos são cultura – encontra-se plasmada nas
diversas manifestações jurídicas, nomeadamente nos textos legais. Em jeito de
curiosidade, apresenta-se um texto do Abade de Baçal que, de maneira prosaica,
reflete exemplarmente sobre este fenómeno, quando discorre sobre os forais:
[Os forais] são pequenos... [e no entanto] sente-se neles palpitar a
vida, as paixões dos homens, o seu modo de ser étnico e psíquico. A porcaria
ascosa, a bruteza, a ferocidade cruel, a flagelação, a amputação do ente
humano, a barbaridade do Juízo de Deus sob a forma de duelo, o assassinato
legal acrescido do insulto escarninho exsudam desses documentos.
Realmente, uma sociedade onde se atirava com merda à cara dos
indivíduos ou se lhes metia na boca, onde se aplicavam vergastadas e
cortavam as orelhas, onde a adúltera e cúmplice eram entregues ao marido
ludibriado para se vingar como entendesse, onde o juiz negligente podia ser
assassinado sem responsabilidade, com as revoltantes circunstâncias que
neles se declaram, onde a mulher violada tinha de ir assoalhando pela rua a
sua desonra, parece estar bem perto do homem das cavernas, mas é assim o
andar da civilização de cada povo (Alves 2000 X: 389-390).

Contemporaneamente seria inconcebível que os textos normativos
preconizassem tais comportamentos; no entanto, como se comprova pela leitura
dos primeiros textos foraleiros, em épocas passadas era uma prática comum.
O que mudou? Mudou a sociedade. E o Direito não existe sem sociedade.
Ambos se encontram em permanente dialética. Aliás, a razão primeira do
Direito é a manutenção da organização social. O indivíduo socializa-se
através da aquiescência dos padrões de condutas e das ideias vigentes num
determinado grupo social. Esse processo inicia-se, desde o nascimento,
com a família, estendendo-se, mais tarde, às distintas instituições sociais.
São as regras de convivência coletiva que escoram a estrutura do organismo
social; sem elas, a vida dentro dos grupos tornar-se-ia insustentável, pois elas
garantem a previsibilidade dos comportamento e, em consequência, aportam
o fator segurança e, para assegurar que isso aconteça, é imprescindível haver
mecanismos de controlo social – usos, costumes, leis, instituições, sanções – que
visam a socialização dos sujeitos e a manutenção do sistema social, através da
imposição de arquétipos comportamentais, baseados nos valores e interesses
da classe dominante.
O texto do Abade de Baçal espelha os mecanismos que as populações
– pertencentes a um Estado rudimentar e incipiente, e, portanto, entregues a si
próprias – encontraram para fazer face a condutas que não eram consentâneas
para a comunidade. É o costume que vigora; é o direito consuetudinário que
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dita as regras do viver social. Durante a Reconquista, a maior preocupação
das classes dominantes centrava-se no combate ao inimigo muçulmano; as
organizações administrativa e política eram de tal forma primitivas, que as
preocupações legislativas não se colocavam – é ilustrativo o facto de, dos dois
primeiros reis portugueses, D. Afonso Henriques e D. Sancho I, apenas se
conhecerem duas leis: do primeiro, uma disposição legislativa sobre as barregãs
dos clérigos e, do segundo, uma outra que isentava os membros do clero do
serviço militar, salvo quando se tratasse de invasão muçulmana (Herculano
1856 I: 161-162).
As terras tomadas aos mouros e o seu imprescindível povoamento
levaram a que os primeiros monarcas portugueses se socorressem da outorga de
inúmeras cartas de privilégio, de que são exemplo disso os forais. As cartas de
foral passam assim a constituir os textos orientadores da vida das populações,
não esquecendo que também nelas o costume continua a prevalecer.
Todavia as questões que preocupavam as classes liderantes durante a
formação da nacionalidade deixam de ser prementes: a Reconquista acaba,
o território está definido, as fontes de rendimentos provenientes da guerra
e dos saques deixam de existir. O poder vê-se a braços com a gestão de um
reino delimitado e os seus tentáculos que, em épocas anteriores, quase não se
vislumbravam, começam agora a sentir-se. A máquina burocrática inicia o seu
labor e, paulatinamente, os direitos consagrados por costume e os privilégios
concedidos às comunidades locais começam a ser despiciendos e um entrave
para a concentração do poder em mãos régias.
O fim da Idade Média marca assim uma viragem na realidade jurídica,
todavia, existiram fatores que prolongaram a permanência do direito do costume
e do privilégio e isso é plenamente confirmado pelos textos insertos no códice,
do qual transcrevemos um excerto ilustrativo:
A quantos esta minha carta virem, faco saber que hos officiaes da
camara e pouo da Miranda do Douro me fizerão certos apontamentos antre
os quaes hera hum em que me emuiarão dizer que a dita uilla e sua terra
partia com Castella e que de hũa parte e da outra cassauão seus filhos huns
com os outros e trazião seus cassamentos sem contradição das justicas do
dito Reino de Castella. E que quando algũa pessoa della cassaua na dita
Terra de Miranda e queria leuar seus casamentos, lho defendia o alcaide das
saqas, sem embargo de estarem em custume de muito tenpo a esta parte de
hos leeuarem1 (Texto n.º 6 – [f. 5v-f. 6r]).

1

Os sublinhados são da autora.
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Numa grande parte deles, o concelho, pela voz dos seus representantes,
solicita ao poder régio a confirmação de privilégios e costumes anteriormente
outorgados e reconhecidos, e este, atendendo à estratégica situação geográfica
de Miranda do Douro, vai isentando os seus vizinhos das leis gerais vigentes e
continua a conceder-lhes um caráter de excecionalidade. É esta a mais patente
marca dos diplomas do Liuro dos Priuilegios e Prouisõis das Liberdades da
Çidade de Miranda.
Além dessa particular conceção jurídica e normativa, os textos deixam
entrever as marcas dos diversos organismos – do poder central e do local –
constituídos para levar a cabo as tarefas de administração e gestão social,
jurídica e fiscal, pela permanente referência a designações de cargos, de ofícios
e de organizações. Do mesmo modo é visível a crescente interferência do poder
régio, nas suas tentativas de centralização de poder, com a ampliação do seu
funcionalismo, e o evidente declínio das oligarquias locais que tentam, a custo,
manter o seu estatuto, anteriormente, inviolável e indiscutível:
Muy poderoso sennhor em a derom alguns falando na ordem de
iustica como os Principes que julguão a terra a deuem amar, porque sem
ella verdadeiros senhores ser nam podem, dizendo que a iustiça he tão
neçessaria, que sem ella algũa cidade nem companha não pode durar, cuja
força tamanha he que não somente os virtuosos, mas aynda os ladrões que
roubam nas publiquas estradas, sem esta sonbra da iustiça em sem ella uiuer,
nam poderam que partem antre sy yguoalmente os roubos e uerdadeiramente
quanto desto entender podemos que, pera aproueitar a esta iustiça, os reis,
dante uos, hordenarão os corregedores das comarquas que andasem pello
regno e prouesem as cousas do bem pubrico, en tal maneira que socorressem
aos que forças padecesem; tirasem os fracos das mãos dos poderosos;
defendesem as viuuas; mjnistrasem o bem dos horphãos e asi espiritaes e
casas ordenadas a piedade; esquiuasem os furtos; priuesem os adulterios e
esto he por nosos pecados tornado em contrairo, porque estas correições mais
dinamente deuem ser chamadas danacoes da pena o bem do reino guastam
os mantimentos, hordenados, muitos dinheiros sem proueito algum do pouoo
e se fazem estado de pequenos homens que não conhecendo Deos e o seu
Rej em aparencia de defensores sam pubricos destruidores leuam em findas
peitas em findas sayorias.
Porem, com cramor e gemido, pedimos a Vosa Alteza que tireis estes
oficios de tanta danacam da terra e leixeis o regimento do juizo aos juizes
hordinarios de cada hũa cidade, villa, como d’antiguidade foj ordenado
(Texto n.º 28 – [f. 30r-f. 33r]).
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Conclusão
A abordagem teórica de cultura levada a cabo no início deste artigo
teve como finalidade demonstrar que o Libro dos Príuilegios e Prouisõis das
Liberdades da Çidade de Miranda é um produto cultural e, como tal, a cultura
e a memória de uma época perpassam pelos seus fólios.
Consubstanciando o anteriormente dito, o códice veiculou informações
relevantes sobre a resistência sentida na utilização do papel enquanto suporte de
escrita, não só pela persistência do seu emprego no próprio conjunto documental,
numa época em que o papel se tinha generalizado, mas também pelo conteúdo
dos textos administrativo-jurídicos, nos quais, recorrentemente, os vizinhos
mirandeses solicitavam que os diplomas fossem trasladados para pergaminho,
acusando a pouca fiabilidade que sentiam face a este novo material.
O códice apresenta-se, igualmente, como um testemunho fidedigno das
mudanças paleográficas verificadas durante cerca de três séculos, decorrentes
das inovações tecnológicas dos materiais de escrita, das mudanças sociais e
económicas que exigiam tipos caligráficos mais pragmáticos e expeditos e dos
diferentes paradigmas estéticos que se repercutiram em novas formas de escrita,
de acordo com as práticas culturais desse período temporal.
Relativamente ao campo linguístico, o conjunto documental que compõe o
códice revela que os campos vocabulares refletem a realidade social, económica,
política e social da época em estudo em que as trocas exógenas eram meramente
residuais, ao contrário do que acontece hodiernamente, com o fenómeno da
globalização. Assim, são passíveis de ser perscrutados, no estudo lexical dos
diplomas, marcas do espaço geográfico do município de Miranda do Douro e dos
centros de poder da época; do espaço social, com referências às várias classes
sociais, denotando-se uma sociedade altamente hierarquizada; das tipologias
documentais, algumas delas que se mantiveram até hoje, como é o caso do
alvará, outras que sofreram a inexorabilidade do tempo, como por exemplo o
foral; do funcionalismo administrativo-jurídico; das atividades económicas mais
relevantes naquela comunidade; da antroponímia; da toponímia; da justiça e da
própria religiosidade, fenómeno ubíquo que extravasava para todos os domínios
das vidas dos homens de então.
No que concerne à realidade jurídica, o Libro dos Príuilegios e Prouisõis
das Liberdades da Çidade de Miranda presencia a mudança de um direito
baseado no costume, característico de estados primitivos e rudimentares, com
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todo o amadorismo associado às pessoas que com ele se relacionavam, remetendo
para uma conceção jurídica na qual a universalidade e a generalidade são a pedra
de toque, contrariando os preceitos consagrados em normativos centenários,
e um paulatino profissionalismo dos seus intervenientes, merecendo, durante
todo o período em estudo, um acérrimo combate das oligarquias locais, que
viam a máquina burocrática do poder central usurpar os privilégios seculares
que detinham. O códice testemunha, portanto, o ocaso de uma época e o raiar
de uma nova era.
Em guisa de remate, pode afirmar-se que o estudo de fontes jurídicoadministrativas manuscritas, numa perspetiva cultural, – como é o caso do Libro
dos Príuilegios e Prouisõis das Liberdades da Çidade de Miranda –reveste-se
de toda a pertinência, na medida em que o livro comporta-se como um objeto
polissémico capaz de fornecer informações relevantes sobre a memória das
culturas material e imaterial de um determinado período histórico, veiculando
conhecimentos valorosos de natureza paleográfica, linguística, económica,
antropológica, social, política e jurídica em relação às entidades emissoras (neste
caso específico, a autoridade régia) e àquelas a quem se dirigem (o concelho
de Miranda do Douro).
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Tarouca 1808 – 1830: Municipalismo e
Processos Eleitorais
Mónica Sofia Botelho Lima Augusto
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD
Centro de Estudos em Letras, CEL
Resumo: Nos inícios do século XIX, entre 1808 e 1830, coexistiam no espaço
que atualmente corresponde ao município de Tarouca, três concelhos: Tarouca, Ucanha,
Várzea da Serra.
Tarouca era um concelho senhorial, pertencente aos Condes de Tarouca,
donatários da vila; por sua vez Ucanha e Várzea da Serra eram concelhos régios. A
forma de eleição do executivo camarário tarouquense, em particular dos Vereadores e
Procurador, ao contrário do que se regista na grande maioria dos concelhos, não evolui
para o sistema de eleição por pautas, mas mantém o sistema de eleição por pelouros. Os
concelhos de Ucanha e Várzea da Serra são semelhantes no que respeita à jurisdição;
ambos são concelhos régios e, no que respeita à forma de eleição, utilizam o escrutínio
por pautas de apuramento e nomeação régia.
Palavras-chave: Tarouca, Ucanha, Várzea da Serra, Municipalismo, História
Local.

O poder local é, no âmbito dos poderes públicos, aquele com o qual
as populações estabelecem uma relação de maior proximidade. É no seio das
comunidades locais que o sentimento de pertença a um contexto cultural mais se
faz sentir devido à participação ativa no desenrolar do quotidiano, uma realidade
que, em particular no século XIX, se fez mais sentir através de manifestações
culturais e religiosas organizadas sobretudo em torno de irmandades e confrarias.
Nas últimas décadas, a história local e regional tem vindo a conquistar um
papel de relevo da historiografia portuguesa. Não é possível dissociar o estudo
histórico de pequenas comunidades como os concelhos, dos estudos culturais
acerca dessas mesmas circunscrições. A história, ao analisar aspetos económicos,
políticos ou sociais, contribui para um melhor conhecimento da cultural local.
Pretende-se, aqui, esboçar o estudo de uma comunidade, que na atualidade
configura um concelho, mas que, nos inícios do século XIX, correspondia a três
concelhos rurais do interior de Portugal; é um estudo histórico e político que
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permite uma aproximação à realidade social e cultural vivida.
O estudo centra-se nos concelhos de Tarouca, Ucanha e Várzea da Serra
que, na atualidade, integram um só – o concelho de Tarouca – e analisará a forma
como eram escolhidos os detentores do poder camarário. Importa salientar que
a nossa análise tem como foco os processos eleitorais decorridos entre 1808 e
1830 e esse é o motivo para utilizarmos o termo “poder camarário”, bem mais
restritivo, ao invés de “poder local”, uma vez que este último comporta uma
série de outros indicadores e instituições, não se ficando apenas pelo senado.
Far-se-á uma breve apresentação da evolução histórica dos três municípios
e serão apresentadas conclusões acerca das principais diferenças entre eles, no
que respeita à forma de eleição dos respetivos senados. Para este fim recorre-se
à análise dos documentos relativos aos processos eleitorais de Ucanha e Várzea
da Serra disponíveis no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e à documentação
relativa ao concelho de Tarouca existente no Arquivo/ Livraria Tarouca, da
Seção de Reservados da Biblioteca Nacional de Portugal.
Na atualidade, Tarouca é cidade e sede de concelho constituído por sete
freguesias, mas no início do século XIX a composição e limites do concelho
eram bem diferentes. Continua a fazer parte da Diocese e Comarca de Lamego
e pertence ao Distrito de Viseu. Os limites geográficos do concelho são: a oeste
e noroeste confronta com o concelho de Lamego, a norte e nordeste com o
concelho de Armamar, a este e sudeste com o concelho de Moimenta da Beira,
a sul com o concelho de Castro Daire e a sudeste com o concelho de Vila
Nova de Paiva. À semelhança de outros municípios portugueses, este sofreu
várias vicissitudes até chegar à sua configuração atual. Das sete freguesias que
hoje integram o concelho apenas três dele faziam parte no início do século
XIX – Dalvares, Gouviães e Tarouca; as restantes ou eram sede de concelho
ou integravam um dos restantes três municípios existentes à época no atual
território tarouquense, a saber, Mondim da Beira, Ucanha e Várzea da Serra.
A fundação de Tarouca ou de Castro Rey ocorre antes da fundação da
nacionalidade e “poderá ter existido região denominada Tarouca sem nela
haver povoação assim chamada. Ainda hoje este caso é vulgar em freguesias e
concelhos, e é precisamente o que se dava com a região de Tarouca”(Fernandes
2012: 25). Assim, o topónimo Tarouca poderá ter uma abrangência maior
e reportar-se, nos inícios ou vésperas da fundação da nacionalidade, a um
território mais vasto, contudo diferenciado do município a que vem a dar
origem e que ocupa um território mais circunscrito e já mencionado nas
inquirições de 1258 “que invocam a existência de um concilium responsável
pelo fornecimento de exactores fiscais – pessoas que naturalmente, pois, esse
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concilium escolhia entre as de toda a confiança: os chamados mordomos e
serviçais” (Fernandes 1995: 378). Este concelho recebe carta de foral de D.
Afonso III, em 1272; D. Afonso IV passaria, em 1348, nova carta de foral a
Tarouca, confirmada pelo foral manuelino de 27 de Fevereiro de 1514. Tarouca
foi doada a D. João de Meneses por D. Manuel I em 30 de Abril de 1499,
tornando-se, assim, um senhorio, um concelho senhorial que compreendia,
para além da vila propriamente dita, as pequenas aldeias em seu redor de
Gouviães e Dalvares.
Tarouca foi sede de um julgado com juiz ordinário até 1801, quando
foi elevada à categoria de Distrito de Vara Branca, isto é, passou a ter juiz
de fora com jurisdição no crime, cível e órfãos. A este juiz de fora ficaram
subordinados não só o concelho de Tarouca, mas também os da Ucanha,
Várzea da Serra, Sever e, depois, Mondim (Moreira 1924: 41). Em 1834, ano
de extinção das Ordens religiosas, o juiz de fora de Tarouca deixou de existir.
Em jeito de curiosidade, registe-se que Tarouca foi adepta da causa absolutista,
tendo manifestado o seu apoio no momento da aclamação de D. Miguel.
Também em 1834 foi suprimido o concelho de Várzea da Serra e
integrado no de Tarouca, o mesmo acontecendo a Lalim e Lazarim (atual
concelho de Lamego). Tarouca perdeu Cimbres a favor do concelho da
Ucanha, mas este último foi, em 1836, extinto e incorporado no de Mondim
da Beira. Por Decreto de 26/6/1896 do governo de João Franco, são extintos
os concelhos de Tarouca e Mondim da Beira sendo os territórios distribuídos
por concelhos vizinhos, particularmente pelo de Lamego.
Contudo, os tarouquences não se conformaram e criaram uma comissão
presidida pelo Pe. João de Morais mas dinamizada sobretudo pelo Abade
Castro (assim era conhecido o Pe. José Rodrigues de Almeida e Castro), tendo
conseguido a 13 de janeiro de 1898 a restauração do Concelho de Tarouca,
ainda que com bastantes alterações relativamente ao passado, correspondendo
à configuração que se manteve até 2013:
Para Tarouca esta situação durou pouco tempo. O ditador caiu e José
Luciano que lhe sucedeu no poder, mais político, atendendo a influências
locais, patrocinadas pelo então deputado Dr. José d’Alpoim e pelo Sr. Dr.
Eduardo Correia, ao tempo valores político marcantes, restaurou o antigo
concelho em 1898, que ficou com as actuais freguesias. Mondim ficou
extinto (Moreira 1924: 43).

Lamego ficou com Meiginhos, Lazarim, Lalim e Ferreirim, tendo
entrado no concelho de Tarouca todo o território do extinto concelho de
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Mondim (e anteriormente da Ucanha), exceto as freguesias de Almofala e
Cimbres.
Com a última reorganização administrativa do território das freguesias
implementada pela Lei nº11-A/2013, de 28 de janeiro, o concelho de Tarouca
deixou de ser composto por dez freguesias, passando estas a ser sete: União
das Freguesias de Tarouca e Dalvares; União das Freguesias de Gouviães e
Ucanha; União das Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira; Várzea da
Serra, Salzedas, S. João de Tarouca e Mondim da Beira.
O presente estudo incidiu sobre os concelhos existentes nos inícios do
século XIX, Tarouca, Várzea da Serra e Ucanha, uma vez que no que respeita
a Mondim da Beira, não foi possível aceder a qualquer tipo de documentação,
no período compreendido entre 1808 e 1830.
A grande diferença a assinalar, desde logo, prende-se com a jurisdição:
Tarouca era concelho senhorial, dos Condes de Tarouca, enquanto Várzea
da Serra e Ucanha eram concelhos régios. No que respeita às instituições
municipais, estas funcionavam de forma quase idêntica nos três concelhos: o
corpo camarário era constituído por três vereadores e um procurador. Contudo,
conforme referido, no caso de Tarouca, existia, desde 1801, Juiz de Fora, que
presidia o Senado tarouquense e tinha jurisdição no cível e no crime sobre os
restantes concelhos.
Na escolha do senado camarário encontra-se a principal diferença entre o
concelho de Tarouca e os dois restantes, Várzea da Serra e Ucanha. No concelho
de Tarouca, partindo da análise da documentação relativa aos vários processos
eleitorais entre 1810 e 1830 reunida no arquivo do donatário (BNP, A.T. cx.
353), foi possível apurar a forma como se processava a seleção daqueles que
iam ocupar os cargos no senado municipal o que permite uma aproximação
à realidade da gestão municipal. Apesar da legislação estabelecer como estes
processos se deviam desencadear, a verdade é que, conforme regista Viriato
Capela,
O estudo da instituição municipal de Antigo Regime e as suas práticas
eleitorais tem permitido verificar como a diferentes conjuntos ou perfis
de municípios, correspondem também, diferentes sistemas eleitorais (...)
(Capela in Cruz 2009:36).

É a partir deste pressuposto que se fará a análise, visando, assim, encontrar
as práticas concretas do sistema eleitoral tarouquense.
A Ordenação dos Pelouros, lei promulgada em 1391 por D. João I sobre as
eleições concelhias devido ao facto de este monarca considerar que até então as
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eleições eram um momento de anarquia, pretende pôr-lhes ordem, modificando o
sistema eleitoral, que se torna mais restrito e mais secreto. De acordo com a nova
legislação, o procedimento seria o seguinte: começava-se pela elaboração de
uma pequena lista, no Livro da Vereação, onde constavam os vizinhos elegíveis
para procuradores, para juízes, etc. Cada um dos nomes era escrito numa tira
de papel e enrolado numa bolinha de cera, o pelouro. Estes eram misturados
num saco ou num chapéu e uma criança retirava à sorte os pelouros para os
vários cargos. Os nomes que não fossem tirados eram guardados para o ano
seguinte. Os mandatos tinham a duração de um ano. Este sorteio aparentemente
democrático era, no fundo, um mero mecanismo de rotatividade na ocupação
dos cargos de maior poder pela aristocracia concelhia pois o colégio eleitoral
era muito restrito, era uma minoria que escolhia entre si uma minoria ainda
mais reduzida e no ano seguinte os candidatos seriam os mesmos.
Com esta lei de D. João I são estabelecidas as bases do sistema que visa
impedir que os cargos camarários sejam ocupados por pessoas de nível social
inferior e que consagra a manutenção do poder concelhio nas mãos de uma
oligarquia local. Esta ideia perpetua-se, mesmo com as alterações introduzidas
pelo Regimento dos Corregedores e pelas várias Ordenações do Reino, estando
este princípio patente em todos os processos eleitorais, mas nem sempre com
a mesma intensidade, ou melhor, nem sempre com a mesma possibilidade de
cumprimento.
De uma forma geral, o sistema de eleição por pelouros tende a evoluir
para o sistema de “provimento de confirmação de pautas”, em particular com os
Regimentos seiscentistas, mas tal nem sempre acontece: «O sistema eleitoral dos
Pelouros é o mais seguido nas eleições para estes corpos políticos municipais,
porque em maior número são também os municípios não presididos por juiz
de fora» (Capela in Cruz 2009:36).
Ora, Tarouca possuiu, como verificado anteriormente, juiz de fora
desde 1801, mas manteve o sistema de pelouros. Ao donatário chegavam, para
confirmação, as Certidões extraídas do Livro de Autos da Câmara relativas à
extração dos pelouros, os próprios “papéis de pelouros” e, por vezes, os Autos
de Folha Corrida, documentos que atestavam a idoneidade dos escolhidos para
os cargos. Ao donatário não chegam as pautas eleitorais nem os cadernos de
Vereadores e Procuradores. Contrariamente à evolução registada na generalidade
do reino relativamente às terras com juiz de fora, em Tarouca não se verifica
a passagem para a “eleição por pautas” podendo tratar-se de um sistema de
eleição por pelouros em pauta, exprimindo certamente o processo de
apuramento ou alimpamento, isto é, associação, contagem e numeramento
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de votos e redacção de uma pauta limpa, com o final dos resultados. A pauta
assim composta poderá ser enviada para conhecimento, homologação e
ratificação ou confirmação às autoridades régias ou às senhoriais (Capela
in Cruz 2009: 38).

Contudo, no caso de Tarouca a “pauta limpa” não é enviada ao donatário.
Já em 1759, Timóteo Pereira Lobo da Silva, Vereador à época, se refere ao
processo eleitoral da seguinte forma:
Beijo o que V. Exª me dis a respeito das justiças e naõ pode fazer a V.
Exª. novidade o hirem do modo que forão os bilhetes pois asim se praticou
sempre por se fazer nestas villas a elleição cada tres annos a que perside o
ouvidor e logo limpa as pautas e escolhe nos justos que lhe pareçe que pasa
seus nomes aos bilhetes que se tirão por sorte o que em algumas terras de
outros Donatarios senaõ pratica mas sim o remeterem-se as pautas (BNP,
A.T., cx. 353, s/n).

Em Tarouca assim continuou a ser: as pautas não eram enviadas ao
donatário, mas sim as Certidões de Abertura dos Pelouros, que levavam anexas
a própria folha do pelouro, motivo pelo qual não se teve acesso nem às Pautas,
nem aos Cadernos Eleitorais de Vereadores e Procuradores, facto que impediu
a obtenção de informações adicionais acerca dos escolhidos para o senado
tarouquense.
Conforme determinado na lei, o processo era despoletado para abranger
o período de três anos e, após a “limpeza das pautas”, o juiz de fora colocava
os nomes nos pelouros “Pera hum dos três annos”; no final de cada ano era
retirado o pelouro que determinaria quem iria servir no ano seguinte, ou no
início do próprio ano a que dizia respeito. Mas, no período em estudo, devido à
conturbada situação política nacional, os prazos nem sempre foram cumpridos,
quer por parte do juiz de fora, que devia enviar os nomes para confirmação do
donatário, quer pelo próprio donatário que não confirmava atempadamente.
Relativamente ao concelho da Ucanha, que atualmente corresponde, em
conjunto com Gouviães, a uma das sete freguesias do concelho de Tarouca,
situava-se na margem direita do rio Varosa. É na vila da Ucanha que se
encontram os alicerces do primitivo mosteiro cisterciense que viria mais tarde a
mudar-se para Salzedas. Os documentos mais antigos sobre a Ucanha referem-se
a “Cucanha”. Seria este o nome primitivo da Ucanha, topónimo que começa a ser
utilizado apenas no século XVII (Fernandes 1995: 402). Encontra-se, por vezes,
referências ao facto de a Ucanha se reger pelo foral de Salzedas, mas tal não é
exato, uma vez que o foral foi dirigido a todos os lugares do couto de Salzedas,
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ou seja, a Salzedas, Ucanha, Granja Nova, Vila Chã e Cimbres, e a Ucanha
destacou-se, desde logo, como a sede do concelho. Em documento datado de
1804 pode ler-se: “o lugar da Cucanha que é a cabeça do dito Couto” (Moreira
1924: 129). Ucanha pertenceu, portanto, ao couto do mosteiro de Salzedas
tal como as outras localidades supracitadas que compunham o município da
Ucanha, onde se situava o pelourinho e era a sede da vida municipal.
Ucanha foi sede de concelho até 1836, quando foi integrado no de
Mondim, tendo sido, este último, extinto em 1896, tal como aconteceu a Tarouca.
Em 1898 é restaurado o concelho de Tarouca, como já escrito acima, e tanto
Mondim como a Ucanha já dele fazem parte desde então, tal como as restantes
sete freguesias que atualmente compõem o município.
Mas, enquanto foi concelho, Ucanha
pertenceu, depois de 1801, ao distrito de Juiz de Fora de Tarouca e à
Corregedoria de Lamego. Ao mesmo tempo que era concelho, composto das
freguesias de Ucanha (sede), Cimbres, Vila Chã de Cangueiros, Salzedas e
Granja Nova, com cerca de 2383 habitantes antes da sua extinção, foi um
julgado com juiz ordinário e respectivo pessoal – 3 vereadores, 1 escrivão,
1 procurador do concelho, 1 tabelião e dois almotacés. Teve também um
Capitão-mor e um Monteiro-mor (Moreira 1924: 129).

Tratava-se, portanto, de um concelho régio e, no que se refere à forma de
eleição dos Vereadores e Procuradores, ao contrário de Tarouca, que como se
verificou manteve o sistema de Eleição por Pelouros, na Ucanha, no período em
estudo, o sistema eleitoral utilizado era o de “eleição por pautas de apuramento
e nomeação régia ” (Capela in Cruz 2009: 38).
São os regimentos seiscentistas responsáveis por esta evolução: o Alvará
“em que se declarou a forma de fazer as eleições dos juízes e vereadores”, de
12 de novembro de 1611 tem como objetivo “uma maior selecção social das
vereações e disciplinar o processo eleitoral (...). Eliminar a ascensão de pessoas
não qualificadas ”(Borralheiro 1997: 90). Este regimento estabelecia que o
corregedor, no caso da Ucanha o corregedor de Lamego, escolhesse, antes de
mais, duas ou três pessoas que serviriam como informadores, que dariam a
conhecer ao corregedor que eram “os melhores da terra”. É, então, com base
nestas informações, elaborado o “rol de elegíveis”. “Depois, no mesmo dia,
o corregedor mandava proceder a pregões, para que o povo se juntasse em
conselho para escolher seis Eleitores dentre eles” (Borralheiro 1997: 91). Serão
estes eleitores os responsáveis pela escolha dos vereadores e procuradores
para os três anos seguintes. O corregedor informava também que procederia
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à respetiva devassa no caso de existirem suspeitas de suborno. De seguida, o
corregedor fazia os respetivos pelouros, elaborando as pautas competentes.
Com o “Regimento de como se farão as eleições de Vereadores,
Procuradores e Officiaes das Camaras deste Reino”, de 1670, o corregedor
passava a ter mais controlo do processo eleitoral. Para além do “rol de elegíveis”
elaborava também um caderno, aliás, dois cadernos: um para os possíveis
vereadores, outro para os procuradores e “na margem tem que ser escrita a
opinião do corregedor: se tem zelo, sufficiencia e talento, se he bem acostumado
e quieto, se tem algum homizo ou outro defeito ”(Borralheiro 1997: 92). Ainda
de acordo com este Regimento, os pregões eram lançados para “ajuntar em
câmara os homens nobres, e da Governança e os mais que vos parecer que hão-de
eleger os seis eleitores” (Borralheiro 1997: 92). De seguida, os eleitores eram
separados em pares, evitando-se o parentesco entre eles. Cada par de eleitores
elaborava uma lista dos vereadores e procuradores que haviam de servir nos
três anos seguintes. Desapareciam os pelouros e os róis, os autos de eleição e os
cadernos eram remetidos ao poder central. A pauta organizada pelo corregedor
tinha à frente de cada nome o número de votos obtidos, mas por vezes, e isto
revela o seu poder em todo este processo, aparece nas pautas a referência
“tirado do arrolamento”; tal significa que se tratava de nomes acrescentados à
pauta pelo Corregedor, nomes que não tinham votos. Depois de enviada toda a
documentação ao Desembargo do Paço, eram escolhidos anualmente das pautas
eleitorais os indivíduos que ocupariam os cargos de vereadores e procurador:
No essencial a instalação do novo processo eleitoral, com o reforço do
papel político e burocrático e a mais largo recurso ao processo documental e
escrito, passa pelo assentamento e reforço da acção dos magistrados régios
nos concelhos – os juízes de fora e os corregedores – e pelo desenvolvimento
das estruturas e instrumentos administrativos, da expansão das “tecnologias”
da escrita e comunicação letrada nos concelhos (Capela in Cruz 2009:
45).

É este recurso ao processo documental escrito e burocrático que permite
analisar não só a forma como decorriam as eleições locais no início do século
XIX, como também conhecer os detentores dos cargos de vereador e procurador.
O antigo concelho de Várzea da Serra é hoje uma das sete freguesias
do concelho de Tarouca; no seu período medieval foi uma beetria1 (Fernandes
1995: 459) e, segundo a Monografia do Concelho de Tarouca, no século XII
1
Povoação com o direito de escolher aqueles que a protegeriam de violências e direito
de mudar de protetor quando os protegidos assim o decidissem.
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já era vila, mas de donatários, tendo, no século XIV pertencido a D. Pedro,
conde de Barcelos, e filho bastardo do rei D. Dinis; todavia, segundo Moreira,
no século XVI, Várzea da Serra e algumas das outras vilas, como
esta privilegiadas, sustentam um célebre pleito que correu perante o Juízo
da Coroa. Esse pleito não chegou a ter despacho final, porque D. João III
ordenou antes o sequestro de Várzea da Serra e a encorporou na Coroa
(Moreira 1924: 124).

No século XIX, Várzea da Serra era um concelho da Coroa e, à semelhança
da Ucanha, com a criação do juiz de fora de Tarouca ficou sujeita à jurisdição
deste e à correição do corregedor de Lamego. O concelho foi suprimido em
1834 e Várzea da Serra integrou o concelho de Lamego; mais tarde, com a
restauração do concelho de Tarouca em 1898, passou a fazer parte deste.
No período em estudo, e até 1834, Várzea da Serra foi um concelho
autónomo e, à semelhança da Ucanha, era também um concelho régio com
processos eleitorais semelhantes: tal como na Ucanha, e ao contrário de
Tarouca que manteve o sistema de Eleição por Pelouros, em Várzea da Serra,
no período em estudo, o sistema eleitoral utilizado era o de “eleição por
pautas de apuramento e nomeação régia ”, sistema que exigia, portanto, um
processo burocrático complexo e onde o corregedor, informadores e eleitores
desempenhavam um papel fundamental.
Conclui-se, assim, que os concelhos de Tarouca, Ucanha e Várzea da
Serra, tão próximos geograficamente e que hoje integram um só – o concelho
de Tarouca – nos inícios do século XIX revelavam características próprias
que os diferenciavam entre si: Tarouca era terra de donatários, do conde de
Tarouca, enquanto e Ucanha e Várzea da Serra eram concelhos régios. A
análise comparativa dos processos eleitorais decorridos entre 1808 e 1830
revela que em Tarouca ainda se utilizava o processo de eleição por pelouros,
enquanto nos concelhos régios as eleições eram feitas através das pautas. Em
todos os casos, as eleições estavam sujeitas a aprovação superior: em Tarouca
do donatário, nos restantes dois concelhos, do rei e do Desembargo do Paço.
Contudo, considera-se que a forma utilizada em Tarouca confere um maior grau
de liberdade à comunidade, uma vez que seguiam para confirmação apenas os
Autos de Eleição e os próprios papéis dos pelouros; nos concelhos régios o
processo era mais complexo e toda a documentação produzida era enviada ao
Desembargo do Paço.
Nos três concelhos, os anos de 1822 e 1823 representaram um interregno
no que respeita à nomeação e exercício de cargos concelhios, facto que se
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explica com a situação política nacional decorrente da Revolução Liberal em
curso. Com exceção do interregno referido, os processos eleitorais decorreram
dentro da normalidade, mais nos concelhos régios da Ucanha e Várzea da Serra
do que em Tarouca. Neste último, as datas nem sempre foram cumpridas, ora
por responsabilidade do juiz de fora, ora por responsabilidade do donatário
que não “confirmava as justiças a tempo” (BNP, A.T. cx. 353, s/n). Após 1834,
com a implantação definitiva do Liberalismo e as várias reformas operadas,
em particular as levadas a cabo por Mouzinho da Silveira e seus seguidores,
as eleições, os cargos, a noção de dignidade no exercício de cargos públicos
alteraram-se em definitivo. Ficam neste estudo sumariamente descritas as
últimas formas de eleição do poder camarário em Tarouca, Ucanha e Várzea
da Serra, operadas de acordo com as características do Antigo Regime. Ficam
também estabelecidas as principais diferenças entre os três concelhos em
estudo, em particular a questão da jurisdição, que implicava diferenças ao
nível do desenrolar dos processos eleitorais. De referir ainda que ambas as
formas de eleição descritas, de acordo com o estabelecido na legislação e
com o pensamento político do Antigo Regime, visavam o controlo do poder
camarário por parte de uma elite local, cujas características diferiam de acordo
com o panorama económico, social e cultural de cada concelho do reino. É com
o Liberalismo que, paulatinamente, esta conceção de poder se vai alterando,
bem como o suporte mental e cultural que a sustentou ao longo de todo o
Antigo Regime.
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