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Prefácio 

 

(Co)Insistências, sinónimo de constância e empenho conjunto, é uma 
miscelânea de textos que se organizam num mesmo volume, com o deliberado 
intuito de dar expressão adequada a visões particulares de uma investigação 
comum em Ciências Humanas, praticada no Departamento de Letras, Artes e 

Comunicação da UTAD. Não se tratando de uma antologia temática, a obra 
congrega vários capítulos, organizados tendo em conta as áreas de Letras 
(Linguística, Cultura e Estudos Literários), de Artes e de Comunicação. 

Obra de feição coletiva, com índice organizado por secções temáticas 
específicas, começa pela área de Letras, especialização em Linguística, com 
um capítulo que aborda dois textos metaortográficos e didáticos inéditos, 
escritos em 1776 e 1780 por Manuel Álvares da Rosa, sendo que se visa, com 
este estudo, editar e divulgar o texto mais recente do autor, datado de 1780.  

Redigido em língua alemã, segue-se um capítulo dedicado à aprendizagem 
do alemão como língua estrangeira. Uma vez que já as primeiras gramáticas da 
língua alemã em 1573 estavam explicitamente dedicadas a um público não 
nativo, o artigo aborda os monumentos essenciais da gramaticografia alemã nos 
séculos XVI a XVIII até ao surgimento de traduções das importantes gramáticas 
alemãs de Johann Christoph Gottsched (1700-1766) e Johann Christoph 
Adelung (1732-1806) desde 1753, as quais tiveram um impacto importante 
sobre a gramaticografia do alemão como língua estrangeira até pelo menos 
meados do século XIX.  

A segunda secção deste livro, direcionada para os Estudos Culturais 

lusófonos, consagra três capítulos, sendo o primeiro de coautoria internacional e 
dedicado à temática histórica do leilão do Paço Imperial e do património régio, 
após a destituição do poder monárquico, no Brasil do século XIX (1890).  

O capítulo seguinte sobre rituais coletivos e o uso da máscara na festa de 
Santo Estevão, na aldeia transmontana de Ousilhão, deixa sobressair o lado 
etnográfico da cultura portuguesa, em que a genuinidade é de todo o ponto 
irrefutável. O uso da máscara como adereço identitário na festa de Santo 
Estêvão é um fenómeno sociorreligioso de dupla dimensão sagrada e profana. É 
é também um elemento definidor e integrador de unidade cultural que serve as 
linhas orientadoras do turismo cultural e é, acima de tudo, uma parte do 
património intangível português.  

O último capítulo desta secção, escrito em língua inglesa, é dedicado às 
temáticas da resistência e da identidade cultural em dois escritores angolanos, 
Luandino Vieira e Uanhenga Xitu. De modo distinto, de acordo com o mito 

pessoal de cada um dos autores, os dois escritores contemporâneos usam a 
linguagem e a escrita para afirmar a sua identidade cultural e, ao fazê-lo, 
resgatam do esquecimento a sua memória coletiva. 
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A terceira secção da área de Letras apresentada neste volume é dedicada 
aos Estudos Literários.  

Referenciando-se que todo o texto literário tem dimensão sintática, 
semântica e pragmática, neste volume, apenas se trabalha como núcleo central a 
dimensão pragmática. Em vez da análise hermenêutica que se ocupa do 
significado da palavra, estuda-se aqui o seu uso.  

Na lógica deste contexto, o primeiro capítulo desta secção faz a apologia 
da educação literária que é, necessariamente, uma apologia da “leitura literária 
como meio de propiciar experiências estéticas indispensáveis e fundamentais 
para a maturação dos alunos enquanto pessoas”.  

Do valor educativo da literatura dá conta, de modo específico, o capítulo 
seguinte que aborda “a educação em Ferreira de Castro”, designadamente, na 
obra Emigrantes. 

 O terceiro capítulo desta secção, com fundamento num estudo empírico 
em contexto de sala de aula, visa provar que a música, como auxiliar do texto 
escrito (literário ou não), é um instrumento de aprendizagens para qualquer 
área, das ciências às humanidades. Defendem-se, em suma, as artes na educação 
e a música como área transversal e subsídio para outros domínios do 
conhecimento. 

O capítulo que abre a área de Artes problematiza a construção da 
personagem nas artes performativas, em especial no teatro e na ópera. Para o 
efeito, apresenta-se no estudo o método de Constantin Stanislavski (1863–
1938), o método de Rudolf van Laban (1879–1958), o método de Lee Strasberg 
(1901–1982) e, por fim, o de Tadashi Suzuki (1939–). Com premissas 
diferenciadas, são estas as metodologias mais comuns no Ocidente e, no dizer 
da autora, “no teatro como na ópera é fulcral que a interpretação das emoções 
das personagens chegue ao público de forma credível, sendo que a construção 
da personagem deve ser um processo de trabalho de auto e 
heteroconhecimento”.  

No capítulo seguinte, partindo dos pressupostos de Diderot nas obras 
Paradoxe sur le comédien e Entretiens sur Le Fils Naturel, reflete-se sobre a 
importância que o autor iluminista atribui, no século XVIII, à educação, à 
preparação e à sensibilidade dos futuros atores, ao defender a necessidade de 
dignificar a profissão, construindo, através do seu legado, os pilares de uma 
“escola de atores”. 

Finaliza-se este volume, acrescentando às duas grandes áreas, Letras e 
Artes a área da Comunicação, com três capítulos de diferentes modalidades 
expressivas, um, referente ao jornalismo, outro, relativo ao marketing e 
publicidade e, por último, um relativo à rádio.  

No primeiro, identificam-se as principais particularidades do semanário O 

Jornal (nascido em maio de 1975) no contexto dos media, e de uma época que é 
considerada a última fase do processo revolucionário português. Conclui-se que 
O Jornal assume uma postura distinta dos demais, pela prática de um 
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jornalismo interpretativo, criativo e dinâmico, e pelo envolvimento em algumas 
das principais questões do período, marcando a sua posição, designadamente, 
no caso da luta pela liberdade de imprensa. 

O capítulo seguinte parte da questão de saber qual o grau de incidência da 
língua inglesa sobre textos portugueses de Marketing e Publicidade. Através de 
estudo exploratório, verifica-se uma incidência marcante de termos e expressões 
ingleses, cuja tradução em português seria possível de efetuar, mas que 
continuam a ser usados - intrometidos com o português - em artigos 
publicitários e nas áreas da comunicação. 

A fechar a miscelânea, surge um estudo sobre as rádios comunitárias, suas 
diferentes tipologias e enquadramentos em três países lusófonos (Angola, Brasil 
e Portugal), pertencentes à CPLP – Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa. Visa-se, assim, perceber que características apresentam essas rádios 
e se vão ao encontro dos parâmetros estabelecidos pela UNESCO como 
transversais a qualquer rádio comunitária, designadamente, o acesso público e a 
participação abrangente, a propriedade e gestão comunitária, sem fins 
lucrativos, a independência editorial, a diversidade temática, e a inclusão de 
grupos minoritários, promovendo a identidade e o caráter da cultura local. 

 
O livro, com o respetivo ordenamento obediente às linhas de investigação 

departamentais, está feito. Resta agora o prazer de o ver frutificar! 
 

 
Dezembro de 2018 

Maria Luísa de Castro Soares 
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Resumo 

O presente artigo apresenta dois textos metaortográficos e didáticos inéditos, escritos 
em 1776 e 1780 por Manuel Álvares da Rosa, mestre de ler, escrever e contar no Real 
Colégio dos Nobres em Lisboa. Fazendo parte do espólio da Real Mesa Censória no 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ambos os manuscritos nunca chegaram a ser 
publicados, pelo que se visa editar e divulgar o texto mais recente, datado de 1780, 
atentando ainda na prática (orto)gráfica presente nos dois textos conservados, tendo por 
base a teoria metaortográfica do próprio autor.  
Palavras-chave: Manuel Álvares da Rosa; ortografia; historiografia linguística. 

 

 

1. Introdução 

Numa época em que as questões do ensino e, particularmente, o ensino da 
ortografia portuguesa se tornaram uma preocupação do governo e dos estudiosos 
da língua, Manuel Álvares da Rosa, professor das primeiras letras no Real 
Colégio dos Nobres, escreveu dois manuscritos, que ainda hoje se conservam 
inéditos dentro do espólio da biblioteca da Real Mesa Censória do Arquivo 
Nacional Torre do Tombo (Lisboa). 

O primeiro manuscrito, número 1783, data de 1776 e tem o seguinte título:  
 

Breves instrucçoens de Ortrographia [sic!] abreviada, para entreter os 

principiantes no uzo da Aula de Ler, Escrever, e Contar de Manoel 

Alvarez da Roza. Recopilada pelo mesmo, e devizam de pezos, e medidas 

secas e molhadas. Com os Actos de Fé, Esperança, Caridade, de 

Contriçaõ, e Atriçaõ.2 
 

O segundo manuscrito, com o número 4190, que será editado como anexo 
deste artigo, data de 1780 e intitula-se:  

 

                                                 
1 O CEL é uma unidade de investigação financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(UID/LIN/00707/2016). 
2  No presente artigo mantém-se a grafia original dos textos citados.  
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Pratica De huma breve Orthographia, para o uzo dos principantes nas 

Escollas menores, que ainda naõ frequentaõ a Lingua Latina, Com os 

Actos de Fé, Esperança, Charidade e de contricçaõ para instrucçaõ da 

mocidade. Oferecido Ao Inclito Portugues, e prodigiozo Thaumaturgo da 

Igreja Catholica. O gloriozo Senhor Santo Antonio honra de Portugal Por 

seu indigno devoto Manoel Alvarez da Roza, Mestre de Ler Escrever e 

Contar, por sua Magestade Fidelissima, e Consulta da Real Meza 

Censoria. 

 
Estes dois manuscritos foram submetidos à Real Mesa Censória para fins de 

avaliação censória, mas nunca foram publicados. O primeiro tem a informação 
de que ficou “Rezervado na conferencia de 28 de Novembro de 1776” (Rosa 
1776: fol. 1) e o segundo, entregue quatro anos mais tarde, foi “Escuzado: Meza 
25 de Janeiro de 1781” (Rosa 1780: fol. 10 v). 

No presente artigo, tendo por objetivo dar a conhecer estes dois textos 
inéditos, divulgamos os dois manuscritos, numa edição semidiplomática, 
oferecendo uma breve comparação entre os dois textos. A realização desta 
edição permitiu-nos perceber uma grande oscilação ortográfica, que não se 
verifica apenas de texto para texto, mas também dentro do mesmo manuscrito, 
facto que não se parece coadunar com a intenção do autor de construir um 
manual que esclarecesse e iluminasse os seus alunos relativamente à 
inconstância ortográfica que caracterizava esta época. Neste sentido, julgamos 
ser importante atentar nas grafias adotadas no manuscrito, dando destaque 
precisamente às incoerências gráficas. Para tal, socorrer-nos-emos das ideias 
ortográficas postuladas pelo próprio autor no manuscrito mais recente, datado de 
1780. 

 

2. O Autor 

No rosto do segundo manuscrito, Manuel Álvares da Rosa (1780: fol. 2 r) 
identifica-se da seguinte forma: 
 

Por seu indigno devoto Manoel Alvarez da Roza, Mestre de Ler Escrever 
e Contar, por sua Magestade Fidelissima, e Consulta da Real Meza 
Censsoria. 

O estudo de Gomes (1989: 45, 60) revela que Rosa já fez parte do número 
dos professores de instrução primária desde os tempos pombalinos, como 
informa a resolução régia de 10 de novembro de 1773. O autor continuou a fazer 
parte do corpo docente dos professores dos Estudos Menores, ou seja, da 
instrução primária da época, tendo ocupado uma das dezoito cadeiras para 
professores de ler e escrever que foram providos por resolução régia de D. Maria 
I de 16 de agosto de 1779 (Ribeiro 1872: 3-5). 

Para além disso, sabe-se ainda que o autor pertenceu, pelo menos desde 
1774, ao corpo docente do prestigiado Real Colégio dos Nobres (veja-se 
Ministério do Reino 556):  
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- Manoel Alvarez da Roza Mestre de Ler, e Escrever nesta cidade de 
Lisboa por tempo de trez anos com o Ordenado de noventa mil reis 
annuaes e com o vencimento do primeiro de Janeiro de mil setecentos 
setenta e quatro. 

Por Avizo da Secretaria de Estado dos Negocios do Reyno na data de 
seis de Março de mil setecentos setenta e sete Ordenou Sua Magestade 
que em quanto não mandasse o contrario continua este Mestre no seu 
respectivo Emprego (MINISTÉRIO DO REINO 556: fol. 39r).   

 
3. Os manuscritos n.º 1783 e n.º 4190 

Em 1776, Manuel Álvares de Rosa apresentou à Real Mesa Censória um 
manuscrito criado com o intuito de ser usado como manual na instrução 
primária. Quatro anos mais tarde, o autor entregou uma nova versão deste 
mesmo manuscrito, tentativa que também não foi bem-sucedida. Tendo em 
conta a existência de duas versões deste texto, importa verificar em que medida 
os manuscritos apresentam diferenças ou semelhanças. 

Estabelecida essa comparação, verificamos, desde logo, que o autor 
introduziu algumas alterações no título que deu ao segundo manuscrito. Assim, 
repare-se na introdução da palavra pratica a iniciar o título do segundo 
manuscrito, depreendendo-se que o autor pretendia conferir ao seu texto um 
pendor pragmático mais dinâmico, revelando uma preocupação pedagógica. Este 
caráter mais prático que o título poderia indiciar acaba por não se verificar, pois 
Rosa não apresenta inovações na forma como expõe os vários conteúdos, 
seguindo a estrutura adotada no primeiro manuscrito.  

Por outro lado, o título, para além de fazer referência à brevidade do 
manual, também nos indica o seu público-alvo: no primeiro manuscrito, os 
principiantes no uzo da Aula de Ler, Escrever, e Contar e, no segundo 
manuscrito, os principantes nas Escollas menores, que ainda naõ frequentaõ a 

Lingua Latina. Repare-se que, no segundo manuscrito, o autor referencia 
explicitamente que estes preceitos se destinam aos alunos que ainda não 
iniciaram o estudo do latim, tal como acontece no fólio seguinte, em que o autor, 
em vez de se referir aos “[…] que principiaõ na Escola as primeiras Letras […]” 
(ROSA, 1776, fol. 3r), repete a referência aos “[…] que ainda naõ estudaõ a 
Lingoa Latina” (Rosa 1780: fol. 3r).  

Outra diferença entre os dois manuscritos é que o segundo, ao contrário do 
primeiro, apresenta uma dedicatória a Santo António, do qual o mestre das 
primeiras letras se confessa devoto. 

Relativamente às partes que integram os dois textos, verificamos que 
apresentam uma estrutura semelhante. Nos dois manuscritos, as duas primeiras 
partes são dedicadas ao estudo da ortografia, em que se contempla a análise das 
características de algumas letras e a abordagem dos sinais de pontuação e das 
suas principais regras. A estas duas partes iniciais vocacionadas para o estudo da 
língua portuguesa, segue-se, no primeiro manuscrito, uma outra dedicada aos 
pesos e medidas, parte que não é contemplada pelo autor no segundo 
manuscrito. Neste sentido, com a eliminação destes conteúdos, este texto 
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transforma-se num manual centrado apenas no estudo da língua portuguesa e da 
doutrina cristã, servindo esta última parte como material de leitura para o ensino 
básico. 

A terminar os dois manuais, temos uma parte dedicada aos textos religiosos, 
integrando ambos as seguintes orações: Atos de Fé, Esperança, Caridade e de 
Contrição. O segundo manuscrito apresenta uma oração a menos relativamente 
ao primeiro, o Ato de Atrição. Por outro lado, a formulação do discurso em cada 
uma das orações apresenta diferenças significativas de um manuscrito para o 
outro. Estes textos de natureza religiosa serão objeto de estudo noutra ocasião. 
 

4. Instabilidade ortográfica nos manuscritos n.º 1783 e n.º 4190 

A centúria setecentista ficou marcada por uma grande instabilidade ao nível 
da ortografia, decorrente de uma ausência de codificação que desse preferência a 
qualquer um dos diferentes sistemas ortográficos existentes. Essa oscilação é 
visível na prática dos próprios ortógrafos, que nem sempre adotam nos seus 
textos os preceitos que postulam. Nos dois manuscritos em análise ocorre 
precisamente esta situação, verificando-se por diversas vezes a opção por grafias 
diferentes para uma mesma palavra, contrariando inclusive as propostas do 
autor. Com o objetivo de dar conta dessas oscilações ou incoerências, 
analisamos, seguidamente, alguns casos em que esta situação se verifica. 

 
4.1 Consoantes dobradas 

Um aspeto que ilustra esta oscilação é o uso de consoantes dobradas em 
posição intervocálica. O autor pronuncia-se acerca desta questão e, seguindo o 
critério da pronúncia, defende que só se devem dobrar as consoantes que “[…] 
vem entre duas vogais, asim como corra morra, e quando a pronunçia o pede. 
excepto, honra, Henrique, os quais porque naõ estaõ entre vogais, de que o R só 
tem forsa de dois rr” (Rosa 1780: fol. 7r). 

Note-se que na teoria metaortográfica da época não era muito habitual a 
proscrição das consoantes duplas3, tal como já havia postulado Verney (1746, p. 
14), que somente admite a duplicação do <-r-> por este grafema apresentar um 
valor fónico distinto. 

Nos manuscritos de Rosa, e atendendo ao que o autor defende, não seria 
expectável encontrar grafias que registassem o uso de consoantes dobradas. No 
entanto, e como se pode ver pelos exemplos apresentados na tabela que se segue, 
encontramos a duplicação das consoantes <-ff->, <-ll->, <-mm->, <-nn->, 
observando-se um maior número de ocorrências no segundo manuscrito. 
Paralelamente, estas mesmas palavras e outras que usualmente eram grafadas 
com a consoante dupla, surgem no texto registadas apenas com uma consoante.4     
                                                 
3 Por exemplo João Pinheiro Freire da Cunha, fundador da Academia Orthográfica Portugueza 
(1772), no Breve Tratado da Orthografia apresenta para cada consoante dobrada uma lista das 
palavras de uso mais frequente.  
4  O número de ocorrências de cada forma é indicado nos respetivos parênteses. 
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 Manuscrito n.º 1783 Manuscrito n.º 4190 
<ff> ofender (1), ofendido (1) / 

offendido (1)  
offender (2), offendido (2) 

<ll> aquellas (1) / aquilo (1) 
dela (3) / della (1) 
 
 
escola (1) 
pela (1), pelo (3), pelos (1) 
virgula (6) 

aquellas (1) 
dela (1), deles (1) / della (2) 
disvello (1) 
ella (1) 
escollas (1) 
pellos (1) / pelo (1) 
virgula (4) / virgulla (2) 

<mm>  
summa (1) 

emmenda (1) 
summamente (1) 

<nn>  anno (1) 
Tabela 1: O uso das consoantes dobradas nos manuscritos 

 
4.2 O uso de <-ct-> e <-cç-> 

Outro aspeto em que se verifica instabilidade é nas sequências 
consonânticas <-cç-> e <-ct->. Rosa faz referência a este último grupo, 
afirmando que a utilização de <c> antes do <t> é um erro que muitos cometem, 
só admitindo o uso deste grafema para evitar a ambiguidade resultante de 
situações de homonímia:  

 

O C. antes do t. como doctrina docto, em lugar de douto, e doutrina, 
he huma afectasam em que muitos pecaõ; porem se ha nisto alguma 
equivocasam, he o milhor fugir della distinguindo o verbo atar de acto 
(Rosa 1780: fol. 6 v). 

 

Relativamente ao uso de <-ct-> nos dois textos, verificamos que nem 
sempre são seguidos os preceitos ditados por Rosa, pois, para além das formas 
supracitadas que servem para exemplificar a regra, temos ainda a ocorrência de 
palavras como afectasam e distinctas que representam precisamente o oposto 
daquilo que o autor defende. 

No que respeita ao uso de <-cç->, ao qual ele não faz referência, verifica-se 
uma oscilação entre as duas formas, como se pode ver através do exemplo 
dicçois / diçois. 

Apresentamos na tabela que se segue a ocorrência destes grupos 
consonânticos nos dois manuscritos.  

 

 Manuscrito n.º 1783 Manuscrito n.º 4190 
<cç>/<ç> contriçaõ (2) 

dicçois (1) / diçois (1) 
instrucçoens (1) 

contriçaõ (1) / contricçaõ (1) 
dicçois (1), diçois (1) 
instrucçam (1) / instrucçaõ 
(1) 

<ct>/<t> acto (6), actos (2) 
afectasam (2) 
distinctas (1) 
docto (1) / douto (1) 
doctrina (1) / doutrina (1) 

acto (5), actos (1) 
afectasam (2) 
 
docto (1) / douto (1) 
doctrina (1) / doutrina  (1) 

Tabela 2: O uso de <-ct-> e <-cç-> nos manuscritos 
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4.3 O uso de <s>, <ç> e <c> com valor de [s]  

Entre os grafemas que sempre suscitaram dúvidas aos nossos ortógrafos, 
encontram-se o <ç> e <s> com valor de [s], uma vez que correspondem ao 
mesmo som. Rosa dá-nos conta dessa dificuldade e aconselha os seus pequenos 
leitores a recorrerem à língua latina5 de modo a optarem pela forma adequada:  

 
A maior dificuldade que ha no escrever o C plicado he quando ss. pois 

ambos soam o mesmo; porem a primeira regra geral he seguir a disam 
Latina […] (Rosa 1780: fol. 5 v). 

 

Essa dificuldade encontra-se manifesta nos próprios manuscritos, uma vez 
que a mesma palavra surge grafada com <s> ou com <ç>, como por exemplo 
pontuação / pontuaçaõ ou pontuasam, o que seria pouco sistemático para os 
alunos que estavam a iniciar a aprendizagem da língua materna. 

Por outro lado, nos manuscritos encontra-se também manifesta uma 
indecisão quanto ao uso do <c> com valor de [s] seguido das vogais <i> ou <e>, 
como se vê, por exemplo, pela palavra pronuncia, que surge também grafada 
com <ç>, pronunçia. Esta última forma não está de acordo com a proposta de 
Rosa, que defende a utilização da cedilha nos contextos em que ao <ç> se 
seguem as vogais <a, o, u>:  

 
O C. quando se ajunta com as vogais e, i, se pronuncia como s asim 

como ce, ci, porem quando se ajunta ás vogais a, o, u, se deve escrever 
com huma plica _,_ ou cedilha como ça, ço, çu. como força (Rosa 1780: 
fol. 5 r). 

 
 Manuscrito n.º 1783 Manuscrito n.º 4190 
<ç>/<s> admirasam (2) 

afectasam (2) 
conçoantes (1) / consoante(s) 
(4) 
dicçois (1)/ diçois (1)/ 
dissam (1) 
equivocasam (1) 
força (3) 
França (1) 
interrogasam (3) 
necesario (1) 
oraçoens (2) / orasam (6) 
 
pontuaçam (1), pontuaçaõ 

admiraçaõ (2) 
afectasam (2) 
conçoantes (1) / consoante(s) 
(4) 
dicçois (1)/ diçois (1)/ disam 
(1) 
equivocasam (1) 
força (2) / forsa (1) 
Fransa (2) 
interrogasam (3) 
neseçario (1) 
oraçaõ (3), oraçoens (2) / 
orasam (2), orasaõ (1) 
pontuaçam (1), pontuaçaõ 

                                                 
5 Já não é a primeira vez que o autor recorre à etimologia para ditar uma regra, pretendendo, assim, 
facilitar aos alunos a opção por uma grafia. Note-se, no entanto, que, se os alunos estão a iniciar a 
aprendizagem da língua materna, ainda não dispõem de conhecimentos da língua latina que lhes 
permitam aplicar esta regra.  
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(1) / 
pontuassam (1) 

(1) / 
pontuasam (1) 

<c>/<ç> pertençe (1) 
 

pertençe (1) 
distançia (1) 
pronuncia (3) / pronunçia (1) 

Tabela 3: O uso de <s>, <ç> e <c> com valor de [s] nos manuscritos 
 

4.4 Outros casos de oscilação gráfica 

Para além dos casos anteriormente apresentados, há ainda muitos outros 
exemplos que ilustram a oscilação existente na prática gráfica dos textos, muitas 
vezes decorrente do próprio espírito da época, caracterizado pela concorrência 
entre duas forças antagónicas, o critério etimológico e o critério fonético. Os 
exemplos que se seguem ilustram precisamente essas hesitações que eram 
frequentes inclusive em textos metaortográficos, como é o caso da oscilação 
entre os ditongos <oi> e <ou>, <oa> e <ua>, o uso de <s> ou <z> ou ainda a 
opção por uma grafia etimológica ou pela sua correspondente aportuguesada. 

 
 Manuscrito n.º 1783 Manuscrito n.º 4190 
Outros 
casos de 
oscilação 
ortográfica  

coiza(1) /cousas (3) /couza(s) (3) 
lingoa (1) / lingua (1) 
misericordiozo (1) / mizericordia 
(1) 
nenhuã (2) / nenhuma (1) 
oitava(s) (7) / outava (1) 
parenthises (1) / parentisis (1) 
portugues (2) / portugueza(s) (3) 
razaõ (2) / rezaõ (1) 
sencivel (1) 

coiza (1) / couza(s) (4) 
lingoa (3) / lingua (1) 
mizericordia (1) / misericordiozo 
(1) 
nenhuma (3) 
outava (1) 
parenthises (1) / parentissis (1) 
portugues (2) / portugueza(s) (3) 
razaõ (1) / rezaõ (2) 
sensivel (1) 

Tabela 4: Outros casos de oscilação gráfica nos manuscritos 
 

5. Considerações finais 

Com o presente artigo, pretendemos dar a conhecer dois textos 
metaortográficos e didáticos inéditos, os manuscritos n.º 1783 e n.º 4190, da 
autoria de Manuel Álvares da Rosa, mestre de ler, escrever e contar no Real 
Colégio dos Nobres. Estes fazem parte do riquíssimo espólio da Real Mesa 
Censória e nunca chegaram a ser publicados.  

O autor construiu estes textos com o objetivo de servirem como um breve 
manual didático, que auxiliasse os seus alunos nas aulas das primeiras letras.  

Das partes que compõem este texto, destaca-se o estudo dedicado à 
ortografia, aspeto que na época adquiria relevo, uma vez que poucos anos antes 
havia sido publicada a Lei de 6 de Novembro de 1772, que estabelece o ensino 
primário oficial em Portugal e decreta a obrigatoriedade do ensino da ortografia 
portuguesa dentro das escolas primárias. 

Pretendendo o autor que este manual servisse de guia para os alunos, de 
forma a constituir-se como “[…] huma Lus com que se alumee para naõ 
tropessarem nas trevas da ignorancia” (Rosa 1780: fol. 4r), esperar-se-ia que não 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Susana Fontes & Sónia Coelho 
 

- 18 - 

existissem tantas inconstâncias gráficas nos manuscritos. Na verdade, são 
frequentes as oscilações entre grafias, como é o caso dos ditongos, dos plurais, 
do uso das consoantes dobradas, ora apresentando-se uma tendência de pendor 
mais fonético, ora mais etimológico. Esta postura não se coaduna com o 
afirmado pelo autor no início do seu texto, que defende a pronúncia como a base 
da ortografia, considerando não ser aceitável falar de uma forma e escrever de 
outra:  

 
Para que tenhamos no que vamos a escrever, devemos hir com a verdade, 
a saber, que devemos escrever como pronunciamos, e pronunciarmos, 
como escrevemos; de outra sorte naõ será verdadeira a nossa escritura, 
nem será verdadeiro Portugues o que fala de huma sorte e escreve de outra 
(Rosa 1780: fol. 3r-3v). 

 
Apesar destas incoerências gráficas, que não eram estranhas à época, pois 

são visíveis inclusive nos autores de maior relevo na história da ortografia 
portuguesa, cabe a Manuel Álvares da Rosa o mérito de ter elaborado um 
manual destinado aos seus alunos, numa época em que este tipo de materiais não 
era ainda muito frequente. Neste sentido, julgamos importante dar a conhecer e 
divulgar este texto, retirando-o do esquecimento.  
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Anexo 
 

Manuscrito n.º 4190 
 

Pratica De huma breve Orthographia, para o uzo dos principantes nas 

Escollas menores, que ainda naõ frequentaõ a Lingua Latina, Com os Actos de 

Fé, Esperança, Charidade e de contricçaõ para instrucçaõ da mocidade. 

Oferecido Ao Inclito Portugues, e prodigiozo Thaumaturgo da Igreja Catholica. 

O gloriozo Senhor Santo Antonio honra de Portugal Por seu indigno devoto 

Manoel Alvarez da Roza, Mestre de Ler Escrever e Contar, por sua Magestade 

Fidelissima, e Consulta da Real Meza Censsoria. 

 

 

 

Normas de transcrição 

 
1. Desdobramento, em itálico, das abreviaturas que surgem no texto. 
2. Separação de palavras unidas indevidamente. 
3. Uniformização do uso de maiúsculas e de minúsculas. 
4. Substituição do uso de sublinhado nos exemplos pela notação dos mesmos 

em itálico. 
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[fol. 1 r] 

R. M. C. n.º 4190 

 

[fol. 2 r] 

Pratica 

De huma breve Orthographia, para o uzo dos principiantes nas Escollas menores, que 

ainda naõ frequentaõ a Lingua Latina, Com os Actos de Fé, Esperança, Charidade e de 

Contricçaõ para instrucçaõ da mocidade 

Oferecido 

ao Inclito Portugues, e prodigiozo Thaumaturgo da Igreja Catholica. 

O gloriozo Senhor Santo Antonio honra de Portugal 

Por seu indigno devoto Manoel Alvarez da Roza, Mestre de Ler Escrever e Contar, por 

sua Magestade Fidelissima, e Consulta da Real Meza Censsoria. 

Anno de 1780. 

 

[fol. 3 r] 

Ortrographia  

Abreviada 

Ou regras gerais da mais seguida Orthographia, para o uzo dos que ainda naõ estudaõ a 

Lingoa Latina. 

Dividida em duas pequenas partes, a saber, da propriedade das Letras, huma, e outra da 

Pontuaçaõ da Orthographia Portugueza. 

Parte primeira 

Para que tenhamos no que vamos a escrever, devemos hir com a verdade, a saber, que 

devemos escrever como pronunciamos, e pronunciarmos, como escrevemos; de outra 

sorte naõ será verdadeira a nossa escritura, nem será verdadeiro por 

 

[fol. 3 v]  

 

Portugues o que fala de huma sorte e escreve de outra. 

 Naõ disputo as varias opinioins que ha sobre alguns pontos desta Arte, porque he 

esta huma materia taõ controvertida, entre os Authores, que dela escrevem, ainda na 

nossa Lingoa Portugueza, que já mais tem sahido da disputa para se fixar huma só regra 

serta. 

 Vejo a confuzaõ de Escritos de Authores de grande probidade, e cada hum deles 

vejo escrever de seu modo, e segundo o que entendem, e dezejando eu com algum 

disvello instruir a mocidade, livrando-os logo nos seus principios, de lerem algumas 

Escritas menos bem colocadas, me rezolvi a fazer este pequeno rezumo, pelo qual 

possaõ regular seos escritos, e neste pequeno mapa  

 

[fol. 4 r] 

 

Mapa, huma Lus com que se alumee para naõ tropessarem nas trevas da ignorancia. 

 

A Orthographia he huma Arte de Escrever com acerto, e dirigir as palavras, e oraçoens 

com a sua divida pontuasam. 
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 Nesta Arte, ou Abecedario ha vinte e tres Letras, Como ẏ Grego, a que chamaõ 

ẏpsilon, das quais saõ seis as vogais, a e i o v. ẏ, as consoantes saõ 17. que saõ b  c  d  f  

g  k  l  m  n  p  q  r  s  t  x  z. 

M. Em que partes se dividem as consoantes.  

D. Em mudas, simivogais, liquidas, e dobradas. 

 

[fol. 4 v] 

 

M. Quais saõ as mudas? 

D.  As que ferem a vogal saõ 7. que saõ b  c  d  g  p  q  t. e as simivogais saõ 8., f  l  m  

n  r  s  x  z. 

M. Quais saõ as liquidas? 

D. Saõ duas l e r. 

 

As conçoantes saõ aquellas das quais se formaõ sẏlabas; As sẏlabas compoem-se de 

vogais, e consoantes; quantas vogais tiver qualquer palavra, tantas sẏlabas diremos que 

tem, asim como na palavra Manoel, que tem tres sẏlabas, Como se ve Ma-no-el, e asim 

os mais nomes; destas sẏlabas he que se compoem as palavras, e das palavras oraçoens, 

e o escrever estas com acerto he que se chama Orthographia. 

 

[fol. 5 r] 

 

 Principiando-se pela Letra A. A qual se naõ deve dobrar, como já se uzou nestas, 

e similhantes palavras Irmàa menhaâ, Naâ e eu vejo mais posto em uzo Irmã, menhã, 

vá. O B. so se deve admitir aonde a pronuncia se fas sensivel, segundo a regra de 

escrever conforme a pronuncia; porem se a palavra tiver a sua origem com b. se deve 

conservar na sua posse. Alguns escrevem obscuro, ou oscuro, naõ sei porque rezaõ se 

naõ dis escuro sem afectasam do b. 

 O C. quando se ajunta com as vogais e, i, se pronuncia como s asim como ce ci, 

porem quando se ajunta ás vogais a, o, u, se deve escrever com huma plica _,_ ou 

cedilha como ça ço çu. como força. Quando o c se ajunta as mesmas  

 

[fol. 5 v] 

 

As mesmas Vogais a o u tambem pode ficar sem a tal plica, ou sedilha, asim Como, 

Copa, Cuba, Capa. etc. 

 A maior dificuldade que ha no escrever o C plicado he quando ss. pois ambos 

soam o mesmo; porem a primeira regra geral he seguir a disam Latina, de tal sorte, que 

quando o Latino com S. fas vogal. v. g. a ou u naõ uzamos do C. plicado, mas sim S asim 

como massa, porque o escrevem os Latinos e naõ maça: escrevemos passo, e naõ paço 

consul, e naõ conçul. 

 Se as diçois forem totalmente Portuguezas, no principio se devem escrevem v. g. 

capa, cotam, e no meio asim como caçaca; caçate, etc. e nas que acabaõ em aça, eça, 

iça, oça, uça. asim como amiaça, ca 

beça, 
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[fol. 6 r] 

 

Cabeça, cortiça, carroça, careça, carapuça. 

 Tambem os que acabaõ em O. como andaço, regaço, cadaço. 

 Taõ-bem as acabadas em ança, ença, inça, onça, unça. Asim como: fiança, 

avença, distançia, giringonça, e junça; taõ-bem os nomes acabados em enço, ouço, 

como ripanço, lenço, painço, esconço, ouaço, como rebuço. 

 Taõ-bem os que acabaõ arça, erça, irça, orça, urça. como farça, força, verça, 

corça, camurça, ou em O, como Março, berço, corço. etc.
 
ou çam, como reçam. 

Os que escrevem o s. em algumas destas partes destas duas dicçois, o mais que 

conseguem he pouparse no discuido de por a cedilha, ou pelica   

 

[fol. 6 v] 

 

ou pelica debaxo do C. quando he neseçario polla. 

O C. antes de h. taõ-bem tem sua diferença daquela regra, em que se dis, que 

devemos escrever as palavras conforme a sua origem: os Latinos escrevem caritas, 

choro, e he mais uzado escrever, coro, caridade. 

 O C. antes do t. como doctrina docto, em lugar de douto, e doutrina, he huma 

afectasam em que muitos pecaõ; porem se ha nisto alguma equivocasam, he o milhor 

fugir della distinguindo o verbo atar de acto. 

 O Ph., em lugar de F. conforme a rezaõ deve seguir o uzo de sua origem. quando 

he grega a palavra como Philozophia. 

 Ao Q. sempre se segue U   

 

[fol. 7 r] 

 

asim como, quem, quando. 

 Nenhuma Letra consoante se dobra, se naõ as que vem entre duas vogais, asim 

como corra morra, e quando a pronunçia o pede. excepto, honra, Henrique, os quais 

porque naõ estaõ entre vogais, de que o R só tem forsa de dois rr. 

 Antes de B P M sempre se escreve M e naõ N. Como amparo, ambicam, 

emmenda; &.
a 

                   

Que pertençe a pontuaçam. 

 

As notas de que se serve a Orthographia saõ saõ sete, a saber virgula (,) ponto (.) ponto e 

virgula (;) dois pontos (:) ponto e admiraçaõ (!) ponto e interrogasam (?) parenthises ( ). 

 Poem-se virgulla quando  

 

[fol. 7 v] 

 

quando as palavras da orasam naõ fizerem sentido perfeito Como se ve neste exemplo: 

se fizeres isto lansalo hei a boa parte. 

 Segunda regra antes dos relativos sempre se poem virgula, como Pedro que he 

sabio. 
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 Terceira regra: antes de conjunçoens copulativas, ou disjuntivas como: Joaõ e 

Diogo saõ amigos. aqui está a copilaçaõ, o copilativo entre os dois nomes Joaõ e Diogo, 

e a disjuntiva, que aparta, he: Joaõ ou Diogo saõ sabios. Conjunçaõ ou he disjuntiva que 

aparta. Emfim copilativa he a que ajunta, e disjuntiva he a que aparta. 

 Quarta regra: quando na oraçaõ vem os nomes diferentes, ainda que naõ fassa 

sentido, se poem virgulla; como Fransa,  

 

[fol. 8 r] 

 

Fransa, Italia, Portugal. etc. 

 Quinto. O ponto e virgula se poem quando as palavras naõ fazem perfeito sentido 

de todo; Exemplo Fransisco veio da America e fazem sentido mas perfeito. 

 Sexta regra. Dois pontos se poem quando a orasaõ he grande, e parte della fas 

sentido quazi perfeito como v. g. Dizia Oracio nenhuma he perfeita em tudo donde 

depois de nenhuma coiza se poem os dois pontos; os que amam a Deos dizem: quanto 

me peza de vos ver offendido. 

 Setima regra. Do ponto final uzaremos quando se dá fim a sentença, a razaõ de tal 

sorte que de todo fique acabado o periodo, e naõ fique o sentido suspenço. 

 Outava. O ponto e interrogasam  

 

[fol. 8 v] 

 

e interrogasam se fas quando na orasam se progunta alguma couza como v. g. que quer 

Deos dos Homens? que fara agora Pedro? 

 O Ponto, e adiraçaõ, he quando nos admiramos de alguma couza como v. g. oh 

queira o Ceo que suceda bem no que ententamos! que milagre fas Deos em conservar-

nos a Vida! etc. 

 O Parentissis, se poem entre a oraçaõ seguida interrompendo-a com algumas 

palavras, e depois vai para diante a oraçaõ como v. g. prometo de vos vezitar (se Deos 

asim o premitir) quando for a essa Provincia. Estas saõ as regras que se entende serem 

suficientes para a instrucçam dos que naõ sabem a a lingoa Latina, e que for curiozo 

poderá aperfeiçoalas com a leitura dos Livros.  

 

[fol. 9 r] 

 

Acto de Fé. 

 Creẏo meu Deos, firmemente que sois hum só Deos verdadeiro, e trino em Pessoas, 

Padre, Filho, Espirito Santo, que dais a gloria aos bons, e o Inferno aos maos, Creẏo que 

a segunda Pessoa da Santissima Trindade se fes Homem no Ventre Purissimo da Virgem 

Maria, e que este senhor nasceo, padesceo, e morreo em huma Crus para nos salvar, 

ressucitou no terceiro dia, subio aos Ceos, está no Santissimo Sacramento do Altar 

Verdadeira, e realmente, como está no Ceo. Creẏo tudo isto e o mais que cré a Santa 

Igreja porque Vós o dissestes, e ella o ensina. 

 

Acto de Esperança. 

 Meu Deos, porque Vós sois todo poderozo, mizericordiozo,  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Teoria e prática (orto)gráfica nos manuscritos setecentistas de Manuel Álvares da Rosa  

- 25 - 

 

 

 

[fol. 9 v] 

 

E naõ faltais a vossa palavra, espero que me haveis salvo pellos merecimentos de Jesus 

Christo, fazendo eu o que devo, como proponho com vossa graça. 

 

Acto de Charidade. 

 Eu voz amo, Senhor, sobre todas as couzas por serdes infinitamente bom, amavel, e por 

amor de vós amo ao meu proximo, como a mim mesmo. 

 

Acto de Contriçaõ. 

Meu Deos e meu Senhor, meu Pai amorozissimo, por serdes vós quem sois, 

summamente bom, e digno de ser amado sobre todas as couzas, me peza, meu Deos, 

dentro na minha alma de vos ter ofendido: peza-me Senhor, com todo o meu coraçaõ; 

peza-me Senhor com toda a minha alma, peza-me  

 

[fol. 10 r] 

 

peza-me Senhor com todas as veras; dezejará eu, Senhor, ter hum pezar serio, hum pezar 

verdadeiro, hum pezar do intimo de minha alma: dezejará eu, Senhor, saber chorar aqui 

com lagrimas de sangue as minhas culpas. Quanto posso, Senhor, me peza de vos ter 

offendido: proponho, Senhor, ajudado com a vossa graça de nunca mais vos ofender. 

Espero na vossa piedade, e mizericordia me perdoeis os meus pecados. 

 

[fol. 10 v] 

 

Escuzado: Meza 

25 de Janeiro de 

1781 

[três assinaturas indecifráveis] 
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Resumo 
Em aproveitamento de fontes primárias e secundárias de relevo, o presente artigo 
apresenta uma abordagem aprendizagem do alemão como língua estrangeira no 
contexto das mais antigas gramáticas da língua alemã desde 1573 até ao surgimento de 
traduções das obras de Gottsched e Adelung em meados e finais do século XVIII.  
Palavras-chave: Historiografia linguística; gramática; língua alemã; Gottsched, 
Adelung. 

 
 

Wie überall in Europa, entstand auch die Grammatik der deutschen Sprache im 
Spannungsfeld zur lateinischen Grammatikographie,2 die damals noch das 
Tagesgeschehen in der schulischen und universitären Sprachvermittlung dominierte. 
Was die Anfänge der Grammatiktradition der deutschen Sprache anbelangt, so 
schließt Andreas Gardt (1999: 52-53) in seinem Handbuch Geschichte der 
Sprachwissenschaft in Deutschland ausdrücklich die seit 1527 aufkommende 
Tradition der Rechtschreiblehren ein. Tatsächlich scheint weder aber das von Fabian 
Frangk (ca.1490-post-1538) zusammen mit einem Briefsteller veröffentlichte Werk 
Orthographia Deutsch, Lernt, recht buchstäbig schreiben (1531), noch das erstmals 
explizit als deutsche Grammatik identifizierte Werk Ain Teütsche Grammatica (s.d; 
ca. 1534) von Valentin Ickelsamer (ca.1500-ca.1541) formell dem Kriterium einer 
Grammatik im eigentlichen Sinne zu entsprechen, da beide Verfasser ein 
Hauptaugenmerk auf die Buchstaben- und Aussprachelehre setzen. Beiden Werken 
fehlt es an einer systematischen Wortartenbeschreibung. Zu Recht stellt schon 
Jellinek (1910, I: 50) zu diesem Werk fest: «Eine eigentliche Grammatik ist auch 
das größere Werk nicht. Es führt seinen Titel nur "darumb das es die besten vnd 

                                                 
* Der vorliegende Aufsatz enthält einen historischen Aufriss dar, der von uns im Rahmen 
unserer 2018 vorgelegten Dissertation (Kemmler 2018) ausgearbeitet worden war, 
letztlich aber in der Dissertation selbst nicht berücksichtigt werden konnte. 
1 O CEL é uma unidade de investigação financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(UID/LIN/00707/2016). 
2 Für die Anfänge der volkssprachlichen Grammatik in Spanien, vgl. insbesondere Braselmann 
(1991) zu Portugal vgl. Schäfer-Prieß (2000). Die Anfänge in der Romania allgemein werden 
zudem von Bossong (1990) beschrieben. Was das Englische anbelangt, so kann wohl schon sehr 
früh eine Fremdsprachenmotivation als ursächlich für die Abfassung von volkssprachlichen 
Grammatiken angesehen werden (vgl. Howatt 1997: 94-101). 
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fürnemesten stuck der Grammatic handelt, Nämlich den verstand der Buchstaben, 
des lesens vnd der Teütschen Wörter"».3  

Auch Nicola McLelland (2001: 7) scheint dies so zu sehen, wenn sie von 
den 'first fully-fledged grammars' spricht, während sie sich auf die Teutsch 
Grammatick oder Sprach-Kunst: Certissima Ratio discendae, augendae, 
ornandae, propagandae conseruandaeq[ue] linguae Alemanorum siue 
Germanorum, Grammaticis Regvlis Et exemplis comprehensa & conscripta 
(1573) von Lorenz Albrecht (Laurentius Albertus, ca.1540-ca.1585)4 sowie 
Underricht der Hoch Teutschen Spraach: Grammatica sev Institvtio Verae 
Germanicae linguae (11573, 21574)5 des Straßburger Notars Albert Ölinger 
(fl.1574-1587)6 bezieht. Unmittelbar nach Erscheinen dieser beiden Werke7 
veröffentlichte zudem Johannes Klaj (Johannes Clajus, 1535-1592) eine dritte 
Deutschgrammatik8 mit dem Titel Grammatica Germanicæ lingvæ M. Ioannis 

                                                 
3 Ohne die genaue Quelle anzugeben, zitiert Jellinek hier aus Ickelsamer (s.d.: fol. 1r), wobei der 
Satz tatsächlich wie folgt lautet: «DJsem Buͤchlin hab ich ainen namen geben, Gramatica, darumb, 
das es die besten vnd fürnemesten stuck der Grãmatic handelt, Naͤmlich den verstand der 
Buͦchstaben, vnd des lesens, auch der Teütschẽ sprach art, sampt der selben woͤrter, Etymologia 
vnd außlegung [...]». Corvo Sánchez (2010, VII: 159) charakterisiert die Natur dieses Werks 
zutreffend wie folgt: «Básicamente no pasa de ser más que una ortografía didáctica con unas pocas 
notas gramaticales». 
4 Vgl. zudem die 1895 als 3. Band der Reihe «Ältere deutsche Grammatiken in Neudrucken» 
erschienene Ausgabe Die deutsche Grammatik des Laurentius Albertus (Müller-Fraureuth 1895) 
nebst einleitender Untersuchung der Grammatik von Carl Müller-Fraureuth (1859-1941). 
5 Ohne Angabe, dass es sich um verschiedene Auflagen / Ausgaben des selben Werks handelt, 
erschien Ölingers Grammatik sowohl mit der Jahresangabe '1573' auf dem Titelblatt wie auch mit 
der Jahresangabe '1574', während die Jahresangabe '1573' am Ende des Widmungstexts in Ölinger 
(1573: [XI]) und Ölinger (1574: [XI]) ebenso identisch ist, wie die Druckerangabe auf der 
unpaginierten Seite am Ende der Grammatik (Ölinger 1573: [III]; Ölinger 1574: [III]). Dies führt 
Scheel (1897: LVII-LVIII) zur folgenden Feststellung: «Der Druck, dessen Vorrede aus dem 
September 1573 stammt, ist sicher erst um Weihnachten fertig gestellt worden; die ersten 
Exemplare sind – und damit komme ich auf früheres zurück – noch 1573 ausgegeben, um Albertus 
Konkurrenz zu machen; ein zweiter, jedenfalls grösserer Abzug und ein dritter entstanden 1574; 
daher auch Ölingers eigene Angabe auf 1574». Corvo Sánchez (2010, VII: 159) berücksichtigt in 
ihrer Übersicht «Tabla I: Ejemplificación de las gramáticas escritas en latín» neben den Werken 
von Albrecht (1573) und Klaj (1578) nur die zweite Auflage von Ölinger (1574). 
6 Vgl. zudem die 1897 als 4. Band der Reihe «Ältere deutsche Grammatiken in Neudrucken» erschie-
nene Ausgabe nebst einleitender Untersuchung der Grammatik von Willy Scheel (1869-1929). 
7 Zudem erwähnt McLelland (2001: 7), unter Bezugnahme auf Max Jellinek eine weitere, jedoch als 
Handschrift heute verlorene Grammatik: «Paul Schede Melissus (1539–1602) wrote an Introductio in 
linguam Germanicam between 1568 and 1572, but it was never printed and has not been preserved 
(Jellinek 1913, I: 57)». 
8 Selbst wenn die erwähnte Gleichbehandlung anderer Werke auf den ersten Blick widersprüchlich 
scheinen mag, identifiziert Andreas Gardt (1999: 61) diese Werke einleuchtend wie folgt als 
Pionierarbeiten: «Die erste vollständige Grammatik des Deutschen ist eine lateinische verfaßte: 
1573 erschien die "Teutsch Grammatick oder Sprachkunst" des Laurentius Albertus. Zusammen 
mit den Grammatiken von Albert Ölinger ("Underricht der\ Hoch Teutschen Spraach: Grammatica 
sev Institvtio Verae Germanicae linguae ", 1573/1574 und Johannes Claius ("Grammatica 
Germanicæ lingvæ") bildet sie die Basis der lateinischsprachigen Grammatikographie des 
Deutschen, die bis ins 17. Jahrhundert hineinreicht [...]» 
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Clauj Hirtzbergensis: Ex bibliis Lutheri Germanicis et aliis eivs libris collecta 
(Klaj 11578).9 Im Gegensatz zu den beiden Vorgängerwerken, hatte dieses an 
Martin Luthers Bibelsetzung orientierte Werk bis 1720 mit 11 Auflagen (Klaj 
111720; vgl. auch Weber 1988: 121)10 eine sehr erfolgreiche Editionsgeschichte. 

Schon allein in den Titeln der ersten beiden Werke scheint das erwähnte 
Spannungsverhältnis zwischen deutscher Volkssprache und lateinischer 
Kultursprache offen zum Ausdruck zu kommen: Auch wenn diese bei Albrecht und 
Ölinger in den ersten fünf Wörtern zunächst in deutsch gehalten sind, wird schnell 
offenbar, dass das Lateinische als Metasprache dieser ersten drei Grammatiken der 
deutschen Sprache im eigentlichen Sinne dient.11  

In seinem einleitenden Paratext «Vtilitas et finis hvivs Instituti» geht 
Albrecht (1573: fol. 10v-14r) auf 8 1/3 unpaginierten Seiten sehr ausführlich auf 
die «[...] Gründe für die Abfassung seines Werkes[...]» ein (siehe auch Jellinek 
1913, I: 62). Hier scheint uns insbesondere der erste Grund besonders 
einleuchtend als eines der Motive12 für die Abfassung der ersten eigentlichen 

                                                 
9 Vgl. zudem die 1894 als 2. Band der Reihe «Ältere deutsche Grammatiken in Neudrucken» 
erschienene Ausgabe nebst einleitender Untersuchung der Grammatik von Friedrich Wilhelm 
Weidling (1821-1902). 
10 Für eine erste Auflistung der damals bekannten Auflagen sowie ihrer Erscheinungsorte, vgl. 
Perschmann (1874: 39). Weidling (1894: III-VI) berücksichtigte für seine Ausgabe der Grammatik 
die elf bekannten deutschen Auflagen von 1578 bis 1720 (Leipzig 11578, 21587, mit der Angabe 'Hac 
editione' [3]1592, 51610, 61617, 71625; Eisleben 41604; Leipzig / Jena 81651; Leipzig / Merseburg 
91677; Frankfurt am Main 101689; Nürnberg / Prag 111720). Dazu erwähnt Weidling (1894: VI) noch 
folgende Auflage: «ein [...] von N . Wyriot, Strassb. 1578 veranstalteter Nachdruck», der insgesamt 
201 Seiten umfassen soll (was den paginierten Seiten der Grammatik von Ölinger 1573/1574 
entspricht...). Hierzu muss noch eine 1973 in Hildesheim und New York im Verlag Georg Olms 
erschienene Faksimileausgabe gerechnet werden, zu der wir bislang keinen Zugang hatten. 
11 Dies bedeutet natürlich nicht, dass die Grammatiker nicht gelegentlich auf zweisprachige Definitionen 
zurückgreifen, wie dies bei Albrecht (1573: fol. 17r) bei der einleitenden Definition des 
Grammatikbegriffs zu sehen ist: «GRammaticam esse cõstat, certam quandam loquendi & scribendi 
rationem: Dañ sie ist ein solche kunst, die ohne mangel, fehl vnd jrthumb, nach jrer art vnd 
fürgeschribnem brauch reden, vnd, vnd die woͤrter mir jrem gebuͤrlichen buͦchstaben voͤlligklich schreiben 
leret». Während der lateinische Grammatikbegriff für Albrecht wohl keiner eingehehenderen Definition 
zu bedürfen scheint, ist dessen volkssprachliche Erläuterung deutlich ausführlicher. 
12 Abgesehen von den zweifelnden Anmerkungen Scheels (1897: III, XXXV), die mit der 
Verfassereigenschaft von Ölingers Grammatik zu tun haben, scheint der Gedanke, dass die drei ersten 
Grammatiken der deutschen Sprache primär als Grammatik für Ausländer konzipiert gewesen sein 
könnten, weithin akzeptiert. So sieht dies zum Beispiel Glück (2002: 436), basiert auf der unveröf-
fentlichten Diplomarbeit von Bauer (1994): «Gregor Bauer konnte für die wichtigen Grammatiken des 
Deutschen aus dem 16. Jh., nämlich die von Laurentius Albertus (1573), Albert Ölinger (1573) und 
Johannes Clajus (1578) im Detail zeigen, daß sie für den Erwerb des Deutschen durch anderssprachige 
Benutzer konzipiert oder doch wenigstens gedacht sind; sie "dienten vor allem Ausländern zum Erlernen 
des Deutschen"». Das von Glück (2002: 436) verwendete Zitat stammt aus Polenz (2000, I: 174). 
Ähnliche Feststellungen finden sich auch in den von Glück (2002: 454, Fußnote 74) erwähnten Artikeln 
von Weber (1987: 121): «Die drei Werke sind einander in Umfang, Zielsetzung und Aufbau recht 
ähnlich. Es sind 150-200 Seiten starke Elementargrammatiken, die sich an gebildete, d.h. lateinkundige 
Ausländer und Deutsche wenden») sowie Moulin-Fankhänel (2002: 1904: «Im Gegensatz zu den oben 
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Deutschgrammatik in lateinischer Sprache: 
 

PRimum, non est dubium, quin vicini populi, quales sunt Poloni, Boëmi, 
Vngari, Itali, Galli, Angli, Scoti, Dani, & alij lingua nostratis cognitione 
indigeant, cum propter negotiationes, et permutationes rerum venalium, quas 
vel afferunt ad nos, velinde coëmunt, & auferunt à nobis, tum ob res varias et 
graues, in Germania hactenus praeclare partim, partim verò pernitiosè gestas, 
nostroq[ue] idiomate conscriptas, quamobrem ad nos vel oblegant ministros & 
natos suos, vel hisce interpretes praeficiunt Germanos, à quibus linguam 
Alemannicam imbibant (Albrecht 1573: fol. 10v).  

 
Albrecht nennt in diesem Kontext explizit die Polen, Böhmen, Ungarn, 

Italiener, Franzosen, Engländer, Schotten und Dänen als potentielles Zielpublikum 
seiner Grammatik, welche aus wirtschaftlichen und anderen Gründen am Erlernen 
der deutschen Sprache interessiert seien.13 Neben diesem Ziel der Vermittlung des 
Deutschen als Fremdsprache (DaF) sieht er zudem unter anderem einen Bedarf eines 
korrekten Spracherwerbs seitens der Muttersprachler, ohne dabei «[...] das 
patriotische Moment, daß es eine Schande sei, wenn die Deutschen hinter den 
Italienern, Spaniern, Franzosen, Engländern, die alle schon Sprachlehren hätten, 
weiterhin zurückstehen wollten [...]» (Jellinek 1913, I: 62) zu vernachlässigen. 

Auch der Theologe Johannes Klaj nennt in seiner Grammatica Germanicæ 
Linguæ ausdrücklich das Fremdsprachenmotiv als ersten Grund für die 
Herausgabe einer deutschen Grammatik: 

 
De his singulis hoc loco, quantum in vernacula nostra lingua fieri 

poterit, docebimus, tùm vt nationes exteræ Germanice loqui discant 
facilius, tùm vt nostrates indigenæ & loqui discant elegantius, & scribere 
emendatius (Klaj 1578: 1).  

 
Primär sieht Klaj also seine Grammatik als Instrument für ein Publikum aus den 

'nationes exterae', dem Ausland,14 und hebt erst in sekundärer Sicht ihren Wert für die 
Bedürfnisse seiner eigenen 'indigenæ', der Einheimischen, hervor, denen er eine 

                                                                                                                         
erwähnten Schriften sind die ersten drei vollständigen Grammatiken der dt. Sprache auf lat. verfaßt. Sie 
richten sich also an einen gebildeten, unter anderem ausländischen Leserkreis»). 
13 Ähnlich argumentiert Albert Ölinger (1574: fol. 4r), der sogar Albrechts Aufzählung der Länder 
der 'uicini populi' in unveränderter Reihenfolge übernimmt. Scheel (1897: X-XI) stellt zum 
Verhältnis zwischen beiden Grammatiken in der Einleitung seiner Untersuchung Folgendes fest: 
«Wenn wir nun finden, dass nicht nur die Einleitung zu seiner deutschen Grammatik, sondern auch 
diese selbst in vollständig analoger Weise hergestellt ist (wie ich unten nachweise), dass auch da 
aus verschiedenen Vorlagen ein Text zusammengearbeitet ist und sich Stellen darunter befinden, 
die wörtlich oder fast wörtlich zu Albertus stimmen, so sehe ich darin einen zwingenden Beweis, 
dass nicht Albertus den Ölinger, sondern Ölinger den Albertus benutzt hat». 
14 Dabei ist bezeichnend, dass die Verfasser dieser ersten drei Grammatiken der deutschen Sprache 
im Gegensatz zu den ersten Fremdsprachenlehrwerken des Französischen und des Spanischen 
(vgl. Corvo Sánchez 2010, VII: 158) auf eine vernakularsprachliche Metasprache verzichten, 
sondern vielmehr dem lateinischen als lingua franca den Vorzug als Metasprache geben. 
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bessere Beherrschung ihrer Muttersprache in Wort und Schrift in Aussicht stellt.15 
Nach diesen Anfängen einer lateinischsprachigen Deutschgrammatiktradition 

stellt Cherubim (1975: 146) weitergehend Folgendes fest: «[...] die erste vollständige 
Grammatik in deutscher Sprache stammt von Johannes Kromayer (1618) [...]». 
Tatsächlich scheint die mit ihren [VIII], 88 Seiten vom Umfang her recht bescheiden 
anmutende Deutsche Grammatica von Johannes Kromayer (1576-1643) einen ganz 
anderen methodologischen Anspruch als die lateinischsprachige Grammatiken zu 
stellen, da sie sich, wie im Untertitel Zum newen Methodo, der Jugend zum besten, 
zugerichtet Fuͤr die Weymarische Schuel, Auff sonderbaren Fuͤrstl. Gn. Befehl 
(Kromayer 1618) aufgeführt, als offizielle Schulgrammatik der deutschen Sprache 
für das damalige Herzogtum Sachsen-Weimar versteht.16 In der «Vorrede» zu seiner 
in erster Auflage anonym erschienenen Grammatik bemerkt der Verfasser 
Folgendes zum Schulwesen seiner Zeit und zur Notwendigkeit seiner Grammatik 
nach neuer Machart: 

 
Man sihet ohn das, daß die Schulen bey dem alten Wesen und Methodo je 

fast an allen orten eingehen, das wen wir von verbesserung nichts wuͤsten, man 
doch darumb bitten, vnd darnach streben solte: Wie vielmehr wil sichs 
gebuͤhren, das mann mit beyden henden zugreiffe, nach dem vns solche huͤlffe 
durch die newe Didacticam nu so lange zeit hero ist angeboren worden: Nu, zu 
solchem Werck gehoͤret auch, vnter anderẽ Buͤchlin, eine deutsche 
Grammatica. Mit derer verfertigung ist zwar lange und viel geseumet worden, 
weil man jmmer je lenger je besser auff die Vollkommenheit gedacht, vnd 
selbiger nachgetrachtet (Kromayer 1618: [IV]). 

 
Zu Beginn seines Paratexts erwähnt Kromayer (1618: [III]) ausdrücklich 

mit 'Wolfgang Ratichio' den Grammatiker und Schulreformer Wolfgang Ratke 
(Wolfgangus Ratichius, 1571-1635), von dessen didaktischen Vorstellungen 
(zuerst dokumentiert in Gualtherus / Brendel / Grawerus / Wolfius 1613) er sich 
motivieren lassen hatte.17 Erst ein Jahr nach der Veröffentlichung der Weimarer 

                                                 
15 Wenige Jahre später stellt Stephan Ritter (1589-ca.1637) seine ebenfalls lateinische, in Marburg 
erschienene Grammatica Germanica Nova: usui omnium aliarum nationum, hanc linguam 
affectantium inserviens, præcipuè verò ad Linguam Gallicam accommodata (1616) ganz explizit 
in den Dienst eines fremdsprachigen bzw. genauer sogar eines französischsprachigen 
Zielpublikums. 
16 Damit wird deutlich, dass Kromayers Grammatik im territorial fragmentierten Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Nation nicht mit einer Verbreitung über die Landesgrenzen hinaus 
rechnen konnte und tatsächlich scheint die 1986 vom Verlag Georg Olms besorgte 
Faksimileausgabe die einzige spätere Ausgabe des Werks darzustellen (vgl. Kromayer 1986). 
17 Weber (1988: 123-124) nimmt folgende Einordnung der nach Ratkes Methode entstandenen 
Lehrwerke vor: «Im Umkreis der Reformen Ratkes erscheinen Elementargrammatiken für den 
Schulgebrauch, nämlich die Deutsche Grammatica, Zum newen Methodo (1618) von Johannes 
Kromayer (1576-1643), die erste vollständige deutsche Sprachlehre in deutscher Sprache 
überhaupt, außerdem die lateinisch und deutsch aus dem Nachlass von Christoph Helwig (1581-
1617) herausgegebenen Sprachkünste (1619) und die in Köthen 1619 gedruckte Allgemeine 
Sprachlehr: Nach der Lehrart Ratichii, die wohl auf Ratke selbst zurückgeht. Die Allgemeine 
Sprachlehr, ein Text von etwa 25 Seiten, definiert im ersten Teil die grammatischen Begriffe, 
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Grammatik erschien in sachsen-anhaltischen Köthen die auf Ratkes didaktischen 
Vorstellungen beruhende Allgemeine Sprachlehr: Nach der Lehrart Ratichii. In 
diesem nur [II], 22 S., [XII] Seiten umfassenden Bändchen fällt insbesondere die 
konsequente Einführung der auf der Übersichtsseite «Ordnung der Capitel in der 
Allgemeinen Sprachlehr» (Ratke 1619: [II]) eingeführten deutschsprachigen 
Grammatikterminologie auf.18  

Im Gegensatz zu den bewusst einfach gehaltenen deutschen 
Schulgrammatiken von Kromayer, Ratke und anderen didaktisch motivierten 
Grammatikern des beginnenden 17. Jahrhunderts (vgl. Weber 1988: 124), vertritt 
der Theologe und Philologe Justus Georg Schottel (Justus Georg Schottelius, 
1612-1676)19 einen geradezu radikal anmutenden anderen, intellektuellen 
Anspruch. Neben anderen Werken sprachwissenschaftlichen oder philologischen 
Charakters veröffentlichte er im Jahr 1641 erstmals seine [XVI], 655 Seiten 
umfassende Monographie mit dem Titel Justi-Georgii Schottelii Einbeccensis 
Teutsche Sprachkunst: Darinn die Allerwortreichste, praͤchtigste, reinlichste, 
vollkommene, Uhralte Hauptsprache der Teutschen auß ihren Gruͤnden erhoben, 
dero Eigenschafften und Kunststuͤcke völliglich entdeckt, und also in eine richtige 
Form der Kunst zum ersten mahle gebracht worden, Abgetheilet in Drey Buͤcher 
(Schottel 1641). Zwölf Jahre später ließ der Verfasser sein linguistisches 
Hauptwerk folgen, das einen recht barocken Titel trägt: Ausfuͤhrliche Arbeit Von 
der Teutschen Haubt Sprache: Worin enthalten Gemelter dieser HaubtSprache 
Uhrankunft, Uhraltertuhm, Reinlichkeit, Eigenschaft, Vermoͤgen, 
Unvergleichlichkeit, Grundrichtigkeit, zumahl die SprachKunst und VersKunst 
Teutsch und guten theils Lateinisch voͤllig mit eingebracht, wie nicht weniger die 

                                                                                                                         
bietet aber keine Beispiele; im zweiten Teil stellt sie die Flexionsparadigmen des Deutschen vor. 
Die konsequente Anordnung des Allgemeinen vor dem Besonderen und die Zweiteilung der 
Grammatik in Etymologie und Syntax gehen auf den franzosischen Humanisten Petrus Ramus 
(1515-1572) zurück, der Ratkes Theorien stark beeinflußt hat. Die deutschen Termini Ratkes 
werden von der Schulgrammatik übernommen und sind dort teilweise heute noch in Gebrauch». 
Ganz allgemein beschreibt Corvo Sánchez (2011, VIII: 183) den deutschen Didaktiker als «[...] 
precursor del realismo pedagógico naturalista, defensor de una didáctica basada en el método 
natural y duro crítico de los métodos tradicionales de enseñanza de lenguas, artes y ciencias». 
18 Vgl. auch Glück (2002: 436): «Johannes Kromayer (1576-1643) hatte die Absicht, die Lehren 
Ratkes für den Schulunterricht nutzbar zu machen». 
19 Weber (1988: 124) verortet Schottels Bemühungen einer Beschreibung der deutschen Sprache wie 
folgt: «Justus, Georg Schottelius (1612-1676) lebte nur im niederdeutschen Sprachgebiet und kannte 
so das Hochdeutsche kaum als gesprochene Umgangssprache. Er war Prinzenerzieher und Jurist im 
Dienste des Herzogs August von Braunschweig- Wolfenbüttel, eines gelehrten und gebildeten Mannes, 
der die größte Bibliothek seiner Zeit zusammengetragen hat. Schottelius hatte Zugang zu dieser 
Bibliothek und damit zu den Werken seiner Vorgänger, ja zur ganzen deutschen und auf das Deutsche 
und Deutschland bezogenen Literatur. So ist es nicht daß er sich seinem Gegenstand, dem Deutschen, 
auf philologischem und grammatischem Wege nähert». Was allerdings den erwähnten Zugang 
Schottels zu den Vorgängerwerken anbelangt, so ist festzustellen, dass im bibliographischen 
Verzeichnis mit dem Titel «Folgen etzliche Authores, so in diesem Opere hin und wieder, theils mit 
halben, theils mit ganzen Nahmen allegiret worden [...]» (Schottel 1663: [XVII-XXII]) von den 
erwähnten Autoren lediglich Ölinger Erwähnung findet (Schottel 1663: [XX]).  
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Verdoppelung, Ableitung, die Einleitung, Nahmwoͤrter, Authores vom Teutschen 
Wesen und Teutscher Sprache, von der verteutschung, Jtem die Stammwoͤrter der 
Teutschen Sprache samt der Erklaͤrung und derogleichen viel merkwuͤrdige 
Sachen, Abgetheilet In Fuͤnf Buͤcher (Schottel 1663).20 Mit einem Umfang von 
[XXIV], 1466, [XXVIII] Seiten kann diese Grammatik in Bezug auf Volumen wie 
auch auf den Inhalt nicht nur als «[...] bedeutendste deutsche Grammatik des 17. 
Jahrhunderts» (Gardt 1999: 119) betrachtet werden, sondern ist sicherlich neben 
Daniel Georg Morhofs (1639-1691) Unterricht Von Der Teutschen Sprache und 
Poesie, deren Uhrsprung, Fortgang und Lehrsätzen (vgl. Morhof 1682) als einer 
Höhepunkte der vorwissenschaftlichen Germanistik überhaupt zu betrachten. 

Zugegebenermaßen stellen sowohl die 1573-1578 erschienen 
Deutschgrammatiken in lateinischer Sprache, die beiden im Ratkeschen 
Einflussbereich entstanden Deutschgrammatiken in deutscher Sprache sowie die 
beiden geradezu übertrieben voluminös anmutenden philologischen 
Grammatiken des Justus Georg Schottel einander entgegengesetzte Extreme 
einer Beschreibung der Muttersprache ihrer Verfasser dar. Die Tendenz zur 
volkssprachlichen Beschreibung der deutschen Sprache setzt sich im 17. und 18 
Jahrhundert aber eindeutig durch, wobei sich die Werke zweier Grammatiker um 
bzw. in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts für die deutsche Grammatikographie 
wie auch für fremdsprachige DaF-Lehrwerke als besonders einflussreich 
herausstellen sollten: Es handelt sich um Leipziger Universitätsprofessor Johann 
Christoph Gottsched (1700-1766)21 und den Dresdner Bibliothekar Johann 
Christoph Adelung (1732-1806).22 

Im Jahr 1748 veröffentlichte Gottsched die erste Auflage seiner 
Grundlegung einer deutschen Sprachkunst: Nach den Mustern der besten 
Schriftsteller des vorigen und jetzigen Jahrhundert ([XX], 543, [I] Seiten als 
Großoktavband; cf. Gottsched 1748), die ab der 4. Auflage im Jahr 1757 den 
neuen Haupttitel Vollstaͤndigere und Neuerlaͤuterte Deutsche Sprachkunst erhielt 
und mit [XXX], 726, [XXVI] deutlich an Umfang zugenommen hatte 
(Gottsched 41757). Während Gottscheds grammatikographisches Hauptwerk mit 
insgesamt sechs 'offiziellen' Auflagen bis 1776 recht erfolgreich war, bemühte 
sich der Verfasser zudem um eine Kurzversion für ein schulisches Publikum.23  

                                                 
20 Eine ausführliche Untersuchung dieses monumentalen Werks wird in der monographischen 
Darstellung J.G. Schottelius's Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache (1663) and its 
Place in Early Modern European Vernacular Language Study von Nicola McLelland (2011) 
vorgenommen. 
21 Für biobibliographische Informationen zu Gottsched vgl. Eichinger / Höller (1994). 
22 Für weitere biobibliographische Informationen zu Adelung vgl. der Handbuchartikel von Naumann / 
Weiß (1994). 
23 Schon allein die Überschrift der «Vorrede an die saͤmmtlichen Lehrer der Schulen in und außer 
Deutschland» in Gottsched (1753: [III]) lässt erkennen, dass der Verfasser von den einleitenden 
Worten erhofft, dass die angesprochenen Lehrer sein Werk im Schulunterricht einsetzen würden. 
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Als Quartbändchen mit einem Umfang von [XVI], 252, [IV]24 Seiten 
erschien der Kern der deutschen Sprachkunst, aus der ausfuͤhrlichen 
Sprachkunst (Tit.) Herrn Professor Gottscheds, zum Gebrauche der Jugend, von 
ihm selbst ins Kurze gezogen 1753 bei Gottscheds 'Hausverleger' Bernhard 
Christoph Breitkopf (1695-1777) in Leipzig. Diese Schulgrammatik war in 
verlegerischer Hinsicht außerordentlich erfolgreich und hatte allein in Leipzig 
bei Breitkopf acht Auflagen bis 1777. Dazu kamen noch Raubdrucke in 
Münster, Frankfurt/Leipzig, und Mannheim. Mindestens acht Auflagen (1764, 
1769, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1778) wurden in Wien vom berühmten 
k.u.k. Raubdrucker Johann Thomas von Trattner (1717-1798)25 besorgt.26 

Fünfzehn Jahre nach Gottscheds Tod veröffentlichte Adelung im Hause der 
Berliner Verleger Christian Friedrich Voß (1724-1795) und Christian Friedrich 
Voß (1755-1795) seine Deutsche Sprachlehre: Zum Gebrauche der Schulen in 
den Koͤnigl. Preuß. Landen (Adelung 1781a). Mit [XXXII], 626, [V] ist diese 
dem Staatsminister Karl Abraham Freiherr von Zedlitz und Leipe (1731-1793) 
gewidmete Grammatik (Adelung 1781a: [III]) als offizielle Schulgrammatik des 
Königreichs Preußen vergleichbar umfangreich wie Gottscheds Grammatik. Es 
verwundert deshalb nicht, dass auch er mit dem Auszug aus der Deutschen 
Sprachlehre für Schulen (Adelung 1781b) eine nur [X], 246 Seiten umfassende 
Kurzversion auf dem Markt zu etablieren versuchte. Allerdings war nur der 
Deutschen Sprachlehre ein vergleichbarer Erfolg beschieden, hatte sie doch 
insgesamt sechs Berliner Auflagen bis 1816 und mindestens drei Wiener 
Ausgaben (1782, 1814, 1828).  

Diese recht kurze Übersicht mag im Hinblick auf das Aufkommen der 
deutschen Grammatikographie der frühen Neuzeit bis zum Erscheinen der 
monumentalen Deutschen Grammatik in vier Bänden (Grimm 11919-1837) von 
Jacob Ludwig Carl Grimm (1785-1863), (der mit seinem Bruder Wilhelm Carl 
Grimm als einer der Begründer der wissenschaftlichen Germanistik angesehen 
werden kann) ausreichen. Zur selben Zeit erschienen simultan fremdsprachliche 

                                                 
24 Hier scheint uns besonders interessant, dass Gottsched (1753: [I-IV]) am Ende seines Werks mit 
dem «Verzeichniß der gebrachten Kunstwoͤrter» eine Übersicht über die lateinische 
Grammatikterminologie und die von ihm vorgeschlagene deutsche Entsprechung bietet. 
25 Zu diesem sehr erfolgreichen Verleger, vgl. Traninger (2003: 439) «Im engen Zusammenhang 
mit den Zensurbestimmungen der Zeit ist die Tätigkeit des wichtigsten Druckverlegers des 18. 
Jahrhunderts, Johann Thomas Edler (ab 1764) von Trattner (1717-1798), zu sehen. Er betrieb in 
Wien ein verlegerisches Großunternehmen, das mit dem Nach bzw. Raubdruck ausländischer 
Druckwerke Kasse machte. Seine Geschäfte beschränkte Trattner freilich nicht auf Wien. 
Mindestens zehn Druckereien betrieb er verstreut über das Habsburgerreich». 
26 Eichinger / Höller (1994: 302-303) versuchen vergeblich eine Übersicht über die komplexe 
Auflagengeschichte des Kern darzubieten. Während die Leipziger Ausgaben bekannt sind, 
scheinen insbesondere die Wiener Ausgaben schwer nachzuweisen. Wir stützen die oben 
gemachten Angaben auf die uns vorliegenden Digitalisierungen von insgesamt 16 Auflagen, sowie 
der zusätzlichen Informationen in WorldCat und Trattner (1777: 335). Selbst die Gottsched-
Bibliographie von (Gottsched / Mitchell 1987) scheint hierzu keine abschließenden Informationen 
bieten zu können. 
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Fremdsprachlehrbücher wie z. B. Martin (1635) in Frankreich oder gar 
polyglotte Werke, in denen das Deutsche eine prominente Rolle spielte (so z.B. 
Zumaran 1617, 1621). So lässt sich also feststellen, dass die ersten Grammatiken 
des Deutschen als Fremdsprache zu einer Zeit verstärkt aufkamen, als sich das 
Deutsche selbst in Deutschland zu emanzipieren begann...27 

Neben der unzweifelhaften Bedeutung der Grammatiken von Gottsched und 
Adelung für die Grammatikographie des Deutschen als Vernakularsprache, 
kommt den Sprachlehrwerken beider Verfasser zudem eine besondere 
Bedeutung, zu, insofern ihnen schon kurz nach der jeweiligen 
Erstveröffentlichung französische Übersetzungen folgten, die letztlich die 
Vorstellungen ihrer Autoren im europäischen Ausland verbreiteten. Schon im 
Jahr 1753 erschienen die ersten beiden französischen Deutschlehrwerke 
Gottschedscher Prägung.28  

Wenngleich nicht gänzlich klar zu sein scheint, welches der beiden Lehrwerke 
wann genau erschien, so führt die Gottsched-Bibliographie (Gottsched / Mitchell 
1987: 150) zuerst das Werk La Grammaire Allemande de Mr. le Profess. 
Gottsched, mise en françois par Gottfried Quand, Membre de la Societé de Belles 
Lettres à Leipsic, das mit 'VIII, 148 S.' in Paris bei den Buchhändlern Debure l'ainé, 
Jorry und Duchesne erschienen sein soll. Der Übersetzer dieses relativ kleinen 
Deutschlehrwerks für ein französisches Publikum identifiziert sich als 'Gottfried 
Quand'. Während festzustellen ist, dass sein Name üblicherweise 'Johann Gottfried 
Quandt' mit auslautendem <-t> geschrieben wird, ist über diesen Grammatiker aus 

                                                 
27 Natürlich gab es schon vor diesem Zeitpunkt potentiell zweisprachig ausgerichtete Lehrwerke 
wie die Deutschlehrwerke Acheminement à la langue allmande (1635) von Daniel Martin oder La 
veritable et unique grammaire Alemande (11665, 21681) von Jean Perger, das in unzähligen 
Auflagen verbreitete Französischlehrwerk Nouvelle Grammaire Royale Françoise & Allemande 
(1693) von Jean Robert des Pepliers, sowie A Double Grammar for Germans to Learn English and 
for Englishmen to Lern the German Tongue (London, 1687; vgl. Corvo Sánchez 2011, VIII: 174) 
von Heinrich Offelen (um nur diese Werke als Beispiele zu nennen). Diese interlinguistisch 
orientierten Werke ist gemein, dass sie nicht ausschließlich das Erlernen der im Titel angegebenen 
Fremdsprache bezweckten, sondern sollten idealerweise auch für den umgekehrten Fall dienen 
sollten. 
28 Allgemein stellt Wolf (1895, I: 73) zu den Übersetzungen der Gottschedschen Grammatik 
Folgendes fest: «Groß war von Anfang an die Zahl der Übersetzungen. Namentlich melden sich viele 
Übersetzer für das Französische. Sowohl die Straßburger wie die von Quand besorgte Pariser, 
nachmals Wiener Übersetzung erlebte mehrere Auflagen. Die unter Gottscheds Mitwirkung zustanden 
gekommene Straßburger Ausgabe wird für den Verleger Amand König zum Anlaß, Gottsched mit 
einem deutschen Seitenstück zu Girards "Synonymes Français" zu beauftragen [...]. Auch in Italien 
findet die "Sprachkunst" alsbald freundliche Aufnahe, später übersetzt sie Adam de Giorgio, der zu 
Hamburg lebt, ins Italienische. Lateinische Übertragungen bleiben nicht aus. Für Zwecke der 
polnischen Jugend erschien eine lateinische Ausgabe in Warschau 1767, weitere Ausgaben in 
Frankfurt a.M. 1770 und in München 1774. Auch ins Holländische, Ungarische und Russische wurde 
das Werk übersetzt». Es scheint durchaus interessant, im Rahmen weitergehender Untersuchungen die 
von Wolf (1895) genannten Übersetzungen (und insbesondere die 1774 erschienene Grammatica 
germanica, ex Gottschedianis libris collecta; GG 1774) vergleichend zu untersuchen.  
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Gottscheds intellektuellem Umkreis leider nur relativ wenig bekannt.29  
In der Aprilausgabe 1753 des Mercure de France wird diese Ausgabe im 

Rahmen einer Kurzrezension vorgestellt: 
 

La Grammaire Allemande de M. Gottsched, Professeur de Philosophie 
de l'Université de Leipſic. Contenant les meil- 101/ leurs principes de la 
Langue Allemande, dans un ordre nouveau, & mise en François par M. G. 
Quand. A Paris, chez Debure, l'ainé, Jorry, & Duchesne. in-12 v. 1. 1753. 

M. Gottsched célébre en Allemagne par le bon goût de Littérature qu'il 
y a répandu, & en France par les éloges que lui a donnés un homme de 
beaucoup d'esprit qui ne loue que les gens louables & qui les loue bien, est 
l'Auteur de la Grammaire que nous annonçons. Nous y avons trouvé la 
clarté, l'ordre & la logique qu'on désire souvent inutilement dans les 
Ouvrages de cette nature (MF 1753a: 100-101).  

 
Uns liegt eine 'Seconde edition, Corrigée & augmentée' der Grammaire 

Allemande (Quandt 1756: [I]; cf. Gottsched 1757: [XXVII]) sowie eine 
'Quatrieme Edition revue & corrigée' (Quandt 1772: [I]) vor, die beide vom bereits 
unter seinem deutschen Namen erwähnten Buchdrucker 'Jean Thomas Trattner' 
bzw. 'Jean Thomas Noble de Trattnern' in Wien veröffentlicht wurden.30 

                                                 
29 So informiert der ungenannte Rezensent in Gottscheds Zeitschrift Das Neueste aus der anmuthigen 
Gelehrsamkeit anlässlich einer Besprechung von Quandts halbanonym veröffentlichter Übersetzung 
Die Zusammenverschwoͤrung wider den freyen Staat von Venedig, im Jahre MDCXVIII (Quandt 1755) 
wie folgt über die Herkunft des ansonsten heute wenig bekannten Verfassers: «Es ist der selbige Herr 
Quandt, ein gebohrner Leipziger, der sich etliche Jahre zu Paris aufgehalten, itzo aber in Wien 
befindet, und daselbst in gutem Ansehen steht, auch in den vornehmsten Haͤusern einen Zutritt hat, wo 
er jungen Herrschaften Privatstunden giebt» (NAG 1755a: 150). Im selben Jahr, aber womöglich zu 
einem anderen Zeitpunkt, als die erwähnte Rezension, wird er anlässlich der Aufzählung der neu 
aufgenommenen Mitglieder von Gottscheds 1752 in Leipzig gegründeter Gesellschaft der freyen 
Künste bereits als Lehrer der Wiener Theresianischen Akademie identifiziert: «9) Hr. Johann Gottfried 
Quandt, Lehrer am kaiserl. Theresiano zu Wien» (NAG 1755b: 232). 

Die letzten Information über Quandts Leben erhalten wir schließlich von Ignaz Franz von 
Mosel (1772-1844), der, ergänzend zu den bisherigen biographischen Informationen, über dessen 
Karrierewechsel hin zu einer Beschäftigung an der k.u.k. Hofbibliothek zu Wien ab 1758 
informiert: «[...] Johann Gottfried Quandt, ein der französischen Literatur und Geschichte kundiger 
Mann, der seine Kenntnisse auch durch Reisen in Frankreich und England vermehrt hatte, vom 1. 
Mai 1758 an zum zweiten Custos ernannt» (Mosel 1835: 150). Leider dauerte diese Anstellung 
nicht zu lange, denn: «Mehrere Personal- und Gehaltsveränderungen drängen sich im Jahre 1777 
zusammen. Im Laufe des Februars starb der Custos Quandt» (Mosel 1835: 164). Im Lexikon der 
vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller findet sich einzig ein Eintrag 
bezüglich des Königsberger Theologen Johann Jakob Quandt (1686-1772; cf. Meusel 1810, X: 
574), unser Autor wird hingegen mit keinem Wort erwähnt. 
30 Laut Wolf (1895, I: 48) scheint es sich hierbei aber nicht um einen Raubdruck zu handeln: «Auf 
seinen Rat und mit seiner Unterstützung traten daselbst 1756 "Nachrichten" ins Leben, welche von 
seinen Anhängern Johann Gottfried Quand und Heyde gemeinsam herausgegeben werden. 
Derselbe Quand läßt 1756 eigens für Wien seine französische Übersetzung der Gottschedschen 
"Sprachkunst" (ursprünglich Paris 1753) neudrucken». Da Quandt zu dieser Zeit bereits in Wien 
beruflich tätig war, scheint vollkommen einleuchtend, dass Quandt den Neudruck in Wien selbst in 
Auftrag gegeben hat. Meusel (1804, IV: 306) führt unter Gottscheds Eintrag zudem eine uns nicht 
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Nachdem Gottsched als ursprünglicher Verfasser der Grundlegung einer 
deutschen Sprachkunst das nihil obstat für die französische Übersetzung wohl 
schon im Frühjahr 1752 erteilt hatte,31 erschien ebenfalls 1753 als weitere 
Gottschedsche Übersetzung das Werk Le Maitre Allemand, ou nouvelle 
Grammaire Allemande, methodique & raisonnée, formée sur le modele des 
meilleurs Auteurs de nos jours, et principalement sur celui de Mr. le Prof. 
Gottsched, dediée à Madame la Dauphine (Grimm [11753], 21757;32 ab Grimm 
[5]1766: Le Maitre de la Langue Allemande). Dieses Lehrwerk hatte bis Mitte des 
19. Jahrhunderts mindestens 24 Auflagen (vgl. Grimm 1856) und wurde durchweg 
ohne Verfasserangabe als Verlagsprodukt der Buchhandlung Amand König in 
Straßburg (später auch mit Paris als zusätzlichem Verlagssitz) veröffentlicht, 
wobei es aber dem aus Thüringen stammenden Schriftsteller Friedrich Melchior 
Baron von Grimm (1723-1807) zugeschrieben werden kann.33 

                                                                                                                         
vorliegende Ausgabe aus Wien vor, die 1763 erschien und die somit als 'troisieme edition' 
anzusehen sein dürfte. 
31 Dies teilt Gottsched (1752: [XIX]) in seiner vom 21. April 1752 datierten «Vorrede der dritten 
Auflage» der Sprachkunst mit folgenden Worten mit: «In kurzem wird in Straßburg eine deutsche 
Sprachlehre, in Herrn Bauers Verlage, zum Gebrauche der Franzosen, in ihrer Sprache 
herauskommen, die hauptsaͤchlich auf den Grund der meinigen gebauet ist. Ich kann derselben 
desto sicherer das Lob einer großen Richtigkeit beylegen, da der Herr Verfasser mir seine 
Handschrift zur Einsicht gesandt hat, ehe sie zum Drucke befoͤrdert worden: wie ich mir in den 
vorigen Ausgaben gewuͤnschet hatte. Wie nichtig ist also nicht der Zorn eines Gegners daruͤber 
gewesen, der sich nicht einmal maͤßigen koͤnnen, ihn nicht oͤffentlich zu verrathen!». Der von 
Gottsched ungenannte Übersetzer (vermutlich der mit Gottsched bekannte Friedrich Melchior von 
Grimm; vgl. nächste Fußnote) hat also das Manuskript zur Überprüfung durch den Grammatiker 
eingereicht, wobei dieser sich zudem beklagen scheint, dass dessen Identität durch einen ebenso 
ungenannten Kritiker an die Öffentlichkeit gekommen sei. 
32 In der am '30. des Christm.' (Christmond = Dezember; Busch 1817, IX: 342) abgefassten 
«Vorrede dieser vierten Auflage» läst (Gottsched 1757: [XXVII]) erkennen, dass er auch von 
dieser zweiten Auflage sowie von den Vorbereitungen zu Quandt (21756) Kenntnis hatte: «Ich 
hatte kaum die straßburger franzoͤsische Ausgabe aus den Haͤnden geleget, als welche gleichfalls 
zu einer neuen Auflage gediehen ist, und von mir abermal in einigen Stuͤcken verbessert worden: 
und selbst von dem pariser Auszuge meldete man mir einen neuen Druck an, der in Wien 
veranstaltet wuͤrde». 
33 Mit folgenden Worten führt der Handbuchartikel von Eichinger / Höller (1994: 303) in die 
Französischgrammatiken Gottschedscher Prägung ein: «1754 erscheint mit Le Maitre de la Langue 
Allemand [sic!] eine völlig auf der G.grammatik basierende Deutsch-Grammatik für Franzosen, sie 
erreichte bis 1806 fünfzehn Auflagen. Ferner existierte mit der Quandschen Übersetzung eine 
weitere frz. Fassung, sowie eine weitere in Paris (möglicherweise die von Fr. M. Grimm gefertigte 
und der Dauphine gewidmete; vgl. Danzel 1848: 350)». Theodor Wilhelm Danzel (1818-1850) 
erwähnt an der oben erwähnten Quelle Folgendes zum Verfasser der des Maitre Allemand: «Ferner 
war die Dauphine eine Deutsche, folglich mußte Gottsched gelegentlich eine Ode an sie dichten, 
und Grimm Mittel und Wege ausfinden, dieselbe an ihre Adresse zu befördern. Auch ward 
derselben die Üebersetzung oder Bearbeitung der deutschen Grammatik Gottscheds, welche 
Grimm angefertigt hatte, zugeeignet, wo denn das Interesse beider Männer vollends in eins 
zusammenfiel» (Danzel 1848: 350). Die Angaben von Eichinger / Höller (1994: 303) stehen im 
Widerspruch zur Gottsched-Bibliographie, wo ein Nachweis der ersten Auflage beider im Jahr 
1753 (und nicht 1754) erschienenen Werke zu finden ist (Gottsched / Mitchell 1987: 150) 
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Die hier erwähnte Kronprinzessin (frz., Dauphine) ist die sächsische Prinzessin Maria 

Josepha Karolina Eleonore Franziska Xaveria von Polen und Sachsen (1731-1767), die seit 1747 
mit dem französischen Prinzen Louis Ferdinand de Bourbon (1729-1765) verheiratet war, der als 
Sohn des französischen Königs Louis XV (1710-1774) als Dauphin de Viennois auf die 
Thronfolge wartete. 

Geradezu aggressiv weist dagegen Scherer (1887: 393) die Verfasserschaft Grimms am 
Gottschedschen Deutschlehrbuch zurück: «M. Danzel commet une double erreur au sujet d'une 
traduction de la grammaire allemande de Gottsched; il attribue ce travail à Grimm et il le dit dédié 
à madame Gottsched. Les deux assertions sont également erronées; le livre dont il s'agit n'a point 
de dédicace, et le traducteur M. Quand, qui se fait connaître dans la préface comme un maître 
d'allemand, est nommé en toutes lettres sur le titre. Ce qui est vrai, c'est que Grimm avait 
recommandé l'ouvrage à Raynal, qui rédigeait alors le Mercure, et que l'article du Mercure (n° 
d'avril 1753) fait une allusion amicale à cette recommandation».  

Tatsächlich findet sich erst in der Septemberausgabe der von 1750 bis 1755 von Guillaume-
Thomas François Raynal (1713-1796) redaktionell betreuten Zeitschrift Mercure de France 
innerhalb des Verzeichnisses «Livres nouvellement arrivés chez Briasson, Libraire, rue S. Jacques, 
à la Science» (MF 1753b: 134-142) folgende Angabe zu dem Straßburg erschienenen Werk, das 
Grimm von Danzel (1848) zugeschrieben wird: «Grammaire Allemande & Françoise, par 
Gottsched, in-8°. Strasbourg, 1753» (MF 1753b: 141). Darüber hinaus wird die Erstausgabe dieses 
Lehrwerks mit keinem Wort mehr im Jahrgang 1753 des Mercure de France erwähnt. 

Indem er Theodor Wilhelm Danzel (1818-1850) zu Unrecht einen Doppelfehler vorwirft, 
begeht der Franzose Edmond Scherer (1815-1889) selbst einen solchen. Zum einen spricht Danzel 
klar von der Widmung an die Prinzessin Maria Josepha (und nicht an Luise Adelgunde Victorie 
Gottsched 1713-1762), zum anderen verwechselt Scherer ganz einfach die beiden im Jahr 1753 
erschienenen französischen Deutschlehrwerke (ebenso wie später Eichinger / Höller 1994: 303) – 
wobei offensichtlich ist, dass Quandts in Paris erschienenes Werk nicht dieselben Charakteristika 
hat, wie das weitaus umfassendere in Straßburg erschienene Lehrwerk... 

Schon der anonyme Verfasser der 5 1/3-seitigen Rezension der Straßburger Erstausgabe 
hatte sich zuvor in der Rezensionszeitschrift Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit auf 
die Verfasserfrage bezogen, wobei er auf eine uns nicht vorliegende Rezension Bezug nahm, die 
Anfang 1753 in der Frankfurter Zeitung Ordentliche wochentliche Kayserl. Ober-Amts Reichs-
Post-Zeitung zu Franckfurt am Mayn erschienen sei:  

«In den franckfurter Kaiserl. Reichspostzeitungen unter dem Artikel Paris N. 78 d. 15. May 
steht also in folgenden Worten: 

"Da anitzo die deutsche Sprache bey uns stark gelernet wird, so hat der Hr. Grimm, sich sehr 
um uns verdient gemacht, daß er die gottschedische deutsche Grammatik in die franzoͤsische 
Sprache über- 530/ übersetzet hat. Sie findet vielen Beyfall und Abgang"  

In so weit eine falsche Nachricht, daß diese Uebersetzung auf die Rechnung des gelehrten 
und geschickten Herrn Grimms gesetzet wird; der sich schon durch verschiedene andre Werke der 
Litteratur und Kritik in Paris hervorgethan hat. Der obige Titel des Buches gibt einen ganz andern 
Uebersetzer an, der vermutlich der rechte seyn wird» (NAG 1753: 529-530).  

Auch hier irrt der Verfasser bei der auf dem im April 1753 Artikel im Mercure de France 
(MF 1753a) basierten Gleichsetzung der von Quandt in Paris bzw. der anonym in Straßburg 
gedruckten Auflage, weshalb es keinen Grund gibt, die zeitgenössische Angabe zum Übersetzer 
des Lehrwerks in Zweifel zu ziehen. Immerhin ist sogar der Schriftverkehr zwischen Grimm und 
Gottsched während Grimms Aufenthalt in Paris in französischer Sprache gehalten (vgl. Danzel 
1848: 351-353) und letztlich scheint auch die Widmung an die von Gottsched geschätzte 
Kronprinzessin eher auf Grimm hinzuweisen.  

Zudem stellt der Übersetzer in seinem «Avertissement sur cette seconde edition» fest, dass er 
selbst Gottsched um die Überarbeitung des Lehrwerks gebeten habe: «LA premiere Edition de cette 
Grammaire a été si favorablement accueillie par le Public, qu'étant obligés d'en faire une seconde, 
nôtre principal soin a été de la rendre encore plus digne de l'approbation des connoisseurs, & de lui 
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Auch wenn historische wie moderne Bibliographien dazu neigen, in 
bibliographischer Hinsicht die beiden Werke Gottsched selbst zuzuschreiben, da 
er ja der Verfasser des deutschen Ausgangswerks Grundlegung einer deutschen 
Sprachkunst war, wird insbesondere auf der Basis von dessen Anmerkungen zu 
seiner Mitwirkung bei der Überprüfung des Manuskripts des Straßburger Maitre 
Allemand zweifelsohne klar, dass er sich selbst wohl zu keinem Zeitpunkt als 
Mitautor sah, sondern vielmehr durchaus bereit war, die alleinige 
Verfassereigenschaft den von ihm nie explizit benannten Übersetzern 
zuzuschreiben, bzw. den Wunsch des stets anonym gebliebenen Friedrich 
Melchior von Grimm nach Anonymität zu respektieren. 

Auch Adelungs Auszug aus der deutschen Sprachlehre für Schulen wurde 
relativ früh vom Leipziger Deutschlehrer und Übersetzer Christian Heinrich 
Reichel (1734-1807) ins Französische übersetzt. Zunächst wurde die 
Übersetzung mit einem Umfang von L, 386 Seiten unter dem Titel Abrégé de la 
Grammaire Allemande de M. Adelung: Traduit de l'Allemand et suivi des 
remarques a l'usage des étrangers im Jahr 1789 im Jacobäer'schen Verlag in 
Leipzig verlegt (Reichel 1789). Fünf Jahre später erschien dort das gleiche Werk 
halbanonym (das heißt, ohne Verfasserangabe auf dem Titelblatt aber nach dem 
auf den 3. August 1789 datierten Paratext «Avant-propos du traducteur»; vgl. 
Reichel 1789: XLVI; 1794: XLVI) mit unveränderter Paginierung unter dem 
neuen Haupttitel Le nouveau maitre de la langue allemande (Reichel 1794), 
wobei in beiden Auflagen sogar die Übersetzung von Adelungs «Vorrede» zum 
Auszug aus der deutschen Sprachlehre für Schulen (1781b: [III-VI]; übersetzt 
als «Préface de l'auteur» in: Reichel 1789: [III]-VI; 1794: [III]-VI) Reichels 
eigenem Vorwort vorangestellt wird. 

Die Projektion von Gottscheds und Adelungs Grammatiken geht jedoch 
über die beiden direkten Übersetzungen hinaus, kam es doch unter anderem zur 
Veröffentlichung von ebenfalls erfolgreichen Deutschlehrwerken wie der zuerst 
in Bern erschienenen Nouvelle grammaire allemande, methodique & raisonee: 
Composée sur le modele des meilleurs auteurs de nos jours, et principalement 
d'apres Mrs. Junker et Gottsched (NGAMR 11794) bzw. der Straßburg 
erschienenen Grammaire abregee de la langue allemande: extraite de celles de 
Gottsched, de Iuncker et d'Adelung (GALA 11796). Neben einer ausdrücklichen 
Bezugnahme auf Gottsched bzw. Gottsched und Adelung zeichnen sich diese 

                                                                                                                         
donner ce dégré de perfection qu'on peut desirer, & où l'on n'atteint ordinairement que par la suite 
du tems & après bien des difficultés. Dans cette intention nous avons prié Mr. le Prof GOTTSCHED 

de vouloir bien lui-même en faire la revision, & il a eu la bonté de nous l'accorder avec sa 
complaisance ordinaire. Les changemens & les corrections qu'il y a faites, sont si considerables, 
que nous craindrions de nous faire soupçonner de partialité, par l'intérêt que nous y avons, si nous 
en voulions rendre compte ici» (Grimm 1757: [XI]). 

Wenn auch die Gründe hierfür, wie oben dargelegt, anders sein mögen, als von Eichinger / 
Höller (1994: 303) und Danzel (1848: 350) angedeutet, scheint in Summe doch mehr dafür zu 
sprechen, dass Friedrich Melchior von Grimm als Übersetzer des Maitre Allemand anzusehen ist, 
auch wenn die smoking gun als Beweis hierfür wohl nie gefunden werden dürfte... 
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beiden Grammatiken durch eine explizite Bezugnahme auf einen als 'Juncker' 
identifizierten Grammatiker aus. Dabei handelt es sich um den ursprünglich an 
der Evangelisch-Lutherischen Schule in Hanau tätigen Lehrer Georg-Adam 
Juncker (1720-1808), der Anfang der 1760er Jahre Professor der 1751 
gegründeten Pariser Militärschule École Royale Militaire (heute École Militaire) 
wurde (vgl. Xavier 2002: 195). Während wir die erste 1760 in Hanau 
erschienene Auflage seiner Grammatik nicht nachweisen konnten, liegen uns die 
in der Buchhandlung Musier fils, Libraire von Jean-Baptiste-Guillaume Musier 
(173?-1810) in Paris verlegte 'Nouvelle édition' und die 'Troisieme édition' der 
Nouveaux principes de la langue Allemande ou nouvelle grammaire allemande, 
pour l'usage de l'École Royale Militaire vor (Juncker 1762, 1768).34 

Auch wenn die Verfasser von Übersetzungen der Gottsched'schen oder 
Adelung'schen Lehrwerke in andere Sprachen ihre Rezeption grundsätzlich auf 
Basis des entsprechenden deutschen Originals vornehmen hätten können, scheint 
insbesondere bei Autoren mit romanischen Hintergrund eine Rezeption der 
vorgestellten französischsprachigen Ausgaben auf der Hand zu liegen. Dies ist zum 
Beispiel der Fall in der «[...] primera gramática alemana impresa en lengua 
española [...]» mit dem Titel Gramatica de la lengua alemana: dividida en tres 
partes, die der spanische Dominikaner Antonio de Villa (fl. 1788-1811; Marizzi 
2012: 134) im Jahr 1792 veröffentlichte (vgl. Villa 1792).35 Da Villa explizit neben 
Gottsched den Spanischgrammatiker Matthias Kramer (1640-1729)36 erwähnt, 
stellt sich natürlich die Frage nach den Quellen, die Marizzi (2012: 135) dergestalt 
beantwortet: «[...] la Gramática de la Lengua Alemana es una adaptación de una 
adaptación. Del original alemán se pasó a una versión francesa y de ésta salió la 

                                                 
34 Gottsched (1762: [XXVIII-XXX]) beklagt sich in der «Erinnerung wegen der fünften Auflage» 
seiner Vollständigeren und neuerläuterten deutschen Sprachkunst darüber, dass Juncker (1760) 
über sein Werk «[...] überhaupt [...] den Zorn ausschüttet, den er anfänglich, nur der 
straßburgischen französischen Ausgabe zu geben gedacht haben mochte» (Gottsched 1762: 
[XXIX]). Junckers 20-seitige ironische (bisweilen gar bösartige) Antwort datiert vom '28ten des 
Ærntemondes 1766' (August 1766) und hat den Titel Hn. Junkers, Kœniglichen Professors der 
deutschen Sprache auf der Kriegsschule zu Paris, Sendschreiben An Hn. Professor Gottsched zu 
Leipzig: Über des letzten Erinnerung wegen der fünften Auflage seiner deutschen Sprachkunst 
(Juncker 1766). Mehr zu dieser Polemik vgl. Xavier (2002: 197-198).  
35 An weiteren Beiträgen, die sich mit Villas Deutschlehrwerk beschäftigen, sind vor allem die 
Artikel von Alvar Ezquerra (2010), Blanco-Camblor (1999) und insbesondere Marizzi (2015a; 
2015b; 2016) zu nennen. Im Kontext des ersten spanischen Deutschlehrwerks scheint uns die 
Argumentation von Marizzi (2016: 100) dergestalt durchaus überzeugend, dass aus rein formellen 
Gründen die auf das Jahr 1783 datierte Gramática Española y Alemana von Raymundo Strauch y 
Vidal (1760-1823) unberücksichtigt bleiben muss, da sie im Gegensatz zu Villas Werk nur in 
handschriftlicher Form erhalten ist und nicht im Druck erschien. 
36 Neben Grammatiken des Italienischen und des Französischen hatte Kramer bereits 1687 seinen Le 
Parfait Guidon De la Langue Alemande sowie im Jahr 1694 Die richtige Grund-Festen Der Teutschen 
Sprache als Grammatiken der deutschen Sprache für ein hauptsächlich französischsprachiges bzw. 
italienischsprachiges Zielpublikum verfasst (Kramer 1687; Kramer 1694). Zudem veröffentlichte er 
wenige Jahre später seine ebenfalls mit [XXXIV], 192, [II]; 616; 352, [XV] Seiten sehr umfassende 
Spanischgrammatik Matthiae Crameri Grammatica & Syntaxis Linguae Hispanicae (Kramer 1711). 
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primera gramática alemana impresa en España [...]», wobei von Gottscheds Werk 
bis hin zu Villas Gramatica folgender Paradigmenwechsel festzustellen sei: 

 
Por de pronto se puede afirmar que la Sprachkunst en su versión 

francesa dejó de ser lo que fue originariamente: una gramática normativa 
enfocada a cumplir el objetivo básico de Gottsched, que no fue otro que 
purificar y fijar la lengua alemana. En la forma de la gramática de 
Estrasburgo se convirtió en un método de aprendizaje del alemán como 
lengua extranjera mediante varios añadidos, como los ejercicios de 
traducción alemán-francés y francés-alemán que se añadieron a casi todos 
los capítulos. Al final se insertó, además, una colección de "Lehrreiche 
Fabeln" en alemán (Maitre 1769: 450-464) seguida de una serie de recursos 
expresivos, es decir, elementos para comunicarse con hablantes del alemán: 
"Recueil des mots les plus familiers pour commencer à parler la langue 
françoise & allemand" (Maitre 1769: 465-512), "Dialogues familiers" 
(Maitre 1769: 513-526), y "Recueil de quelques manieres de parler 
allemand" (Maitre 1769: 527-532). 

En la versión francesa las explicaciones gramaticales siguen, por otro 
lado, muy de cerca las indicaciones de Gottsched y se indicaba en los 
distintos epígrafes la terminología alemana al lado de la francesa. Villa, en 
cambio, enunció los fenómenos gramaticales únicamente con su nombre en 
español, para a continuación explicarlos a sus lectores. Solamente al final de 
la obra añadió una lista de equivalencias entre los términos gramaticales 
españoles y alemanes (Villa 1792: 385-388). 

[...] Villa no siguió, como sí lo hace Maitre, fielmente a Gottsched sino 
que, debido a su enfoque contrastivo, utilizó otros ejemplos y llegó a 
conclusiones menos taxativas, mostrando una mayor dependencia del latín 
como modelo para las explicaciones gramaticales (Marizzi 2012: 135). 

 
Während sich aus inhaltlicher Sicht die relative Nähe zwischen Gottsched 

und dem Straßburger Maitre Allemand letztlich auch durch die persönliche 
Verbindung der beiden Grammatiker erklärt, scheint Marizzis Gedankengang 
dergestalt einleuchtend, dass Villa sich (nur) der Inhalte des ihm vorliegenden 
Lehrwerks bedient haben dürfte, die ihm für seine Zwecke sinnvoll schienen. 
Sowohl Grimm (1769) wie auch Villa (1792), hingegen, fügten ihren Werken 
aus praktischen Erwägungen neue Elemente hinzu, von denen sie sich 
offensichtlich versprachen, dass sie der Lese- und Kommunikationsfähigkeit 
ihres Zielpublikums hilfreich sein würden. Eine ähnliche Vorgehensweise 
scheint uns letztlich bei allen Autoren sinnvoll, die sich für ihre Lehrwerke der 
deutschen Sprache an Vorbildern aus anderen Sprachkreisen orientierten. 
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Resumo 
Este artigo tem, por abordagem principal, analisar o Leilão do Paço Imperial no advento 
da República, no Brasil, século XIX, depois da destituição do poder monárquico e 
desfazimento do seu património. A severidade da consolidação republicana, para além 
de outras implicações de sustentabilidade do governo, impeliu à dispersão dos bens 
acumulados pela Família Imperial até ao reinado de D. Pedro II, o qual contribuiu para 
o maior leilão brasileiro realizado em 1890. 
Palavras- chave: Monarquia, Casa de Bragança, Família Imperial, Património 
Cultural, Leilão do Paço Imperial. 

 
 

1. Introdução        
 

À medida que os leilões se realizaram foram os móveis deslocados 
e desaparecendo na voragem para o desconhecido, seguindo o 
fadário das cousas que erram e sofrem vário destino (Santos 1940: 
151).                        

                                                                                                                                                                                       
Um leilão é sempre transmissor de silenciosos e indicativos sentimentos; 

ainda que a peça seja sonora, pode ser um objeto apenas para contemplação e até 
transferi-la de possuidor com fácil mobilidade, não impondo a obrigatoriedade de 
uso na mesma função original, podendo atender outro interesse qualquer ou gosto 
pessoal. Portanto, dele se faz o que se quer, motivo pelo qual um leilão valora o 
objeto que pode ter múltiplas leituras para o arrematante.  

No século XIX, sem o consumo desenfreado que a época ainda não permitia, 
os leilões eram alvos do público para obtenção de diversos artigos. Os jornais 
brasileiros, como a Gazeta do Rio de Janeiro e o Jornal do Commercio, 
evidenciavam a comercialização de bens para conhecimento da pequena 
sociedade que se satisfazia comparecendo aos pregões anunciados. 

Segundo Bachelard (2003: 26), “[...] na vida do homem, a casa afasta 
contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o homem 
seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e da 
vida. É corpo e é alma. É o primeiro mundo do ser humano”. A citação reforça a 
análise de dados que mais à frente se fará neste artigo, sobre bens acumulados e 
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dispersos a partir da conceção historiográfica investigada, entre o vínculo das 
residências e seus recheios. 

Desta maneira, as reflexões que se apresentam estão fundamentadas nos 
documentos encontrados em diversas instituições e relatos contemporâneos, de 
estrangeiros e serviçais, os quais balizam as informações da literatura, do 
epistolário e dos objetos, reunindo, assim, o que concerne ao gosto, à curiosidade 
e erudição dos homens da época. 

Em Ortiz (1998), Schwarcz (2001) e Silva (2013), pautam-se as observações 
de que o século possibilitou a evolução da ciência e tecnologia, trazendo novas 
perspetivas de vida e confortabilidade às relações sociais. Assim, a Monarquia 
brasileira, embora instalada num distante e imenso território americano, manteve 
proximidade com as inovações e estudos da época, por meio da sua estrutura 
oficial de governabilidade, por onde manteve a sua posição de poder com controlo 
político e económico emanados da corte estabelecida no Rio de Janeiro, 
fortalecendo as relações exteriores e, nesta abordagem pontual, favorecendo 
atividades diversificadas de comércio e indústria. 

No campo do consumo, este fenómeno era controlado no Brasil, enquanto 
colónia, permitindo, com a vinda de D. João VI, entre outras transformações, as 
alterações das atividades de comércio voltadas para a sociedade e seu património 
privativo. 

Os registos de contabilidade da Mordomia1 atestam os bens acumulados pela 
Monarquia até ao segundo reinado, como o notado número de porcelanas no rol 
de peças leiloadas (ver Anexo1). Desde D. João VI ressaltam-se os benefícios 
promovidos e finalizados com D. Pedro II. O período das regências, enquanto o 
Imperador formava a sua educação, não deixou de adquirir os artigos necessários 
às funções do monarca na maioridade, mesmo com o cenário regencial de 
precárias condições financeiras e muitos conflitos que punham em risco o 
desmembramento territorial. Em adulto, D. Pedro II atendia mais aos seus 
interesses intelectuais, científicos e a aquisição dos artigos de interiores deveu-se 
às necessidades e não a vaidade protocolar. 

Assim, tal como assinala Plonczynski (2008), “[...] a cada novo tempo, o 
objeto desconfigura-se e assume um novo valor aos olhos de quem o possui 
revelando as intensas relações que, historicamente, mantém com a sociedade”. 
Com toda a evidência, o património imperial brasileiro foi malbaratado, 
independentemente do que a família real pôde levar para a Europa, doar ou vender 
com a queda da Monarquia. Parafraseando a mesma autora (2008), desta maneira 
os objetos adquiriram novos significados pelas mãos dos homens, no decorrer do 
tempo, num trabalho que precede a funcionalidade e o decorativismo, que 
contribuem para a execução dos artefactos artisticamente elaborados como peças, 
as quais podem atravessar o tempo e que, na relação entre “homem e objeto”, são 
                                                 
1 Mordomia: Servidor dos Paços Imperiais e responsável direto por pagamentos da Casa Imperial, 
com despesas apontadas no Livro da Mordomia e prestação de contas ao Ministro do Império, 
conforme Lacombe (1994: prefácio). 
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os argumentos e a razão das memórias de uma sociedade. Portanto, homem é o 
construtor do universo material e imaterial, correlacionado ao meio ambiente e 
criações polifónicas que revelam o património cultural. 

Compreende-se, em Moles (1981: 29), que o significado mais apropriado ao 
vocábulo “objeto” está relacionado com toda existência exterior e material, pois 
todo património de um indivíduo é artefacto produzido por ele e para ele, a partir 
de uma visão semiótica passível de ter uma leitura comunicacional, porque 
carrega em si uma mensagem no mínimo funcional, visual ou táctil. Deste modo, 
considerando os objetos como portadores de mensagens e que toda mensagem 
carrega um ou mais significados, pode-se reconhecer a existência de uma 
linguagem dos objetos, que “serán percibidos ante todo por su función y 
clasificados universalmente a partir de ésta” (Moles 1974: 54). 

Entendendo que dentro deste pertencimento de bens a família contribuiu 
para a construção do património, era também em função da própria sobrevida do 
poder monárquico que dependia a conservação e zelo desta herança. Assim, D. 
Pedro II trazia com ele os testemunhos dos atores sociais vinculados por laços 
familiares e componentes da cultura material construída, sendo, por isso, o 
principal possuidor da memória parental. Portanto, a família de D. Pedro II, além 
da sua esposa, dentro da conceção de consanguinidade e parentesco, agregava as 
filhas, genros e netos que comungavam com a consolidação do património (ver 
Anexo 4). 

Analisar o Leilão do Paço Imperial é antes de tudo reconhecer o mecanismo 
natural das necessidades, segundo Moles (1974: 89-91), em que as primeiras 
seriam as fisiológicas, garantindo o conforto e, as secundárias, as necessidades 
de segurança no quotidiano de cada pessoa, na elaboração ou acumulação dos 
objetos.  

Examinando o leilão a partir deste sentido, é possível atribuir à educação do 
imperador a qualidade reunida nos seus bens patrimoniais, os quais ainda hoje se 
revelam como subsídios para criar o imaginário da época em que os objetos foram 
leiloados, tendo implícitos os elementos de trajetória e tensão para suster a sua 
existência. 

 
2. Antecedentes do leilão 
Com o fim da Monarquia em 15 de novembro de 1889, estava encerrada 

também a formação de governabilidade, de documentos e bens de vários tipos, 
por extensão à Família Imperial, que foram dispersos por meio de leilões de 8 de 
agosto a 13 de novembro de 1890, perfazendo 98 dias, por motivo do inventário 
post mortem da imperatriz Thereza Cristina determinando, então, a divisão do 
património. 

O Governo Provisório dera ao ex-monarca por decreto, primeiro da 
República, 24 horas para a sua saída, o que se deu na madrugada de 17 de 
novembro de 1889 com toda a família, dois anos para desfazimento dos bens 
edificados e retirada do seu património que pudesse levar, dando ao ex-imperador 
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um valor para se estabelecer na Europa, mas recusado por ele, o que obteve como 
retaliação a suspensão pelo Governo Provisório de qualquer recurso financeiro 
ao monarca e sua família. 

Depois do leilão, havia peças guardadas no palácio da Boa Vista que, 
segundo Schwarcz (1998: 485),  constavam de um total de “quinze toneladas 
que foram posteriormente enviadas para a Europa”; Mathias (1975: 128) dá-nos 
ainda o conhecimento de que “uma parte tivesse sido reunida no Castelo d’Eu 
onde viveriam, mais tarde, a Princesa Isabel, o Conde d’Eu e seus filhos”. 

Do ex-monarca da Casa de Bragança brasileira seguiu parte do seu 
património para a Europa, formado por bens de três gerações monárquicas 
juntamente com a dos seus ramos familiares. No Brasil, foram contempladas as 
seguintes instituições culturais com as suas doações de livros e acervos 
científicos: a Biblioteca Nacional, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e o 
Museu Nacional. 

Para leilão seguiram os objetos do Paço da Cidade, da Quinta da Boa Vista 
e Fazenda de Santa Cruz, tendo as outras residências sido lacradas pelo governo, 
a saber: Palácio de Petrópolis, Palacete D. Leopoldina onde moravam os filhos 
da Princesa Leopoldina falecida e o Palacete Isabel, pertencente à Senadora, filha 
do Imperador, a Princesa Isabel (no Rio de Janeiro e com uma segunda residência 
em Petrópolis). 

As filhas casadas formaram a 1ª linhagem, o ramo Orléans e Bragança e a 2ª 
linhagem, o ramo Saxe-Coburgo e Bragança. A Princesa Isabel era casada com 
Gastão de Orléans, Conde d'Eu, de quem tinha quatro filhos. A Princesa 
Leopoldina era casada com Luís Augusto Saxe-Coburgo e Gota, Duque de Saxe, 
do qual, igualmente, tinha quatro filhos (ver Anexo 4). 

Todos conviveram no Brasil (exceto alguns dos netos) e deixaram vestígios 
em produção material por meio das relações sociais e familiares. O exílio levou 
a família imperial para a França e Áustria, respetivos países de origem dos genros 
do imperador D. Pedro II, e o ex-monarca, depois de uma estadia em Portugal, 
seguiu para França onde terminou os seus dias. 

No entanto, com o banimento, a República interessou-se em comprar a 
biblioteca do imperador, se bem que este, sete meses depois do Leilão, adiantou-
se a responder à consulta do seu procurador sobre o destino desse património: 

 
Sñr. Costa Silva, 
Queira pedir em meu nome ao Visconde de Taunay, Visconde 

de Beaurepaire, Olegário Herculano de Aquino e Castro e Dr. João 
Severino de Fonseca que separem os meus livros podendo por sua 
especialidade interessar ao Instituto e h’os entreguem, a fim de 
serem parte de sua bibliotheca. Esses livros serão collocados em 
lugar especial com a denominação de dona Thereza Christina Maria. 
Os que não deverem permanecer ao Instituto offereço à Bibliotheca 
Nacional, que deverá collocal-os também em lugar especial com a 
mesma denominação. 
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O meu Museu dou-o também ao Instituto Histórico, no que tenha 
relação com a Etnographia e a História do Brasil. A parte relativa às 
sciencias naturaes, e à mineralogia sob o nome de Imperatriz 
Leopoldina, como os herbários, que possão, ficar no Museu do Rio. 

A coroa imperial, a espada e todas as jóias deverão ser entregues, 
e pertencer à minha filha. 

Espero que me dê notícias suas e dos seus sempre que possa, e 
creia na estima affectuosa de Pedro d`Alcântara. 

Versailles, 8 de junho de 1891 (Costa 1891: s/p). 
 
3. As residências 
O prédio conhecido como Palácio de São Cristóvão ou Palácio da Quinta da 

Boa Vista, localizado então na Corte, no Rio de Janeiro, tinha como resultado 
final, em 1889, um somatório de ampliações ocorridas desde que D. João, como 
príncipe regente, recebera a propriedade de Elias António Lopes, comerciante e 
negociante de escravos, segundo informação disponível no Arquivo Nacional 
português; em troca, o benemérito foi agraciado com mercês, entre elas a 
comenda da Ordem de Cristo, fidalguia da Casa Real e administração da dita 
propriedade. No palácio, moraram os três monarcas durante 81 anos e o último, 
D. Pedro II, viveu aí 64 anos; foi também neste espaço que teve início o grande 
leilão dos bens do Império e o Governo Provisório instalou a Assembleia da 
Constituinte.  

O prédio de três andares destinava o primeiro piso a receção e serviços 
gerais; o segundo piso para atendimento aos visitantes; e o terceiro, a parte íntima 
da casa, era constituído por dormitórios e demais áreas privativas da família. 

É por meio dos bens arrolados por D. Pedro I, depois de abdicar, que se 
consegue saber do seu património, por testamento e inventário, bem como dos 
imóveis nacionais e privados, segundo informação constante no Arquivo nacional 
do Rio de Janeiro:  

  
Relação dos Paços e Palacetes de que se acha encarregado João 

Valentim de Faria Souza Lobato 
 
Paço da Cidade 
Paço de S. Cristóvão 
Palacete do Caminho Novo 
Palacete onde esteve o Marquez de Loulé 
Pequena Chácara dos Arcos 
Palacete de Botafogo 
Palacete de São Domingos 
Palacete da Praia - grande 
Chacara do Macaco 
A Caza na Cidade que serve de Thezouro (sic.) 
Palacete da Ponta do Cajú 
Palacete de Santa Cruz 
                                     Rio de Janeiro 20 de Abril de 1831 
 João Valentim de Faria Souza Lobato 
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4. Formação e acumulação do património 
Da maneira distanciada dos conflitos que a historicidade permite ao tema, 

quanto ao património de D. Pedro II, este conjuga-se em categorias do passado 
como instrumentos do presente, em que se observam as especificidades da 
conjuntura de todos os tempos vividos pelos possidentes históricos.  

De D. João VI, além da rica Biblioteca Real vendida ao Brasil na negociação 
do reconhecimento da independência, há informação de que 

 
[...] para se ter uma idéia do que deve ou pode ter vindo para o Brasil com 
a família real e a corte, em 1808, veja-se essa passagem de Vilhena Barbosa, 
transcrita em Araujo Viana, op. Cit., p.548: “As pessoas que sobem pela 
primeira vez as escadarias Do Palácio de Mafra, ficam absortas, 
contemplando aquela extensa galeria de salas vastíssimas, com suas altas 
paredes desativadas de adornos, e constatando singularmente com a 
grandiosidade do edifício, e com as galas arquitetônicas da vizinha basílica. 
Pois todas essas paredes, agora nuas, estiveram até fins de novembro de 
1807 esplendidamente vestidas de magníficos panos de Arras, e de outras 
tapeçarias e também de belos painéis de óleo. E igualmente se viam 
cobertos os pavimentos das mesmas salas de ricas alcatifas da Pérsia e de 
França. Porem de tudo isso foi despojado o Palácio por ocasião da partida 
da família real para o Brasil. As soberbas tapeçarias de Mafra, arrancadas 
apressadamente como as de Vila Viçosa, lá foram perder-se, armazenadas 
nas casas do pavimento térreo do Paço do Rio de Janeiro, onde o calor e a 
umidade, de envolta com as baratas, em breve as destruíram completamente 
(Leite 1999: 221). 

 
Depois da independência, com o tempo, D. Pedro I viu os brasileiros 

desgostarem-se por causa do seu desinteresse relativamente às causas brasileiras. 
Brasileiros e portugueses protagonizaram brigas e mortes entre si; os brasileiros 
externaram ostensivamente que D. Pedro I deveria mudar seus conselheiros 
portugueses por naturais da terra brasílica, não gastar o dinheiro do novel país no 
financiamento da Regência nos Açores e na legitimação do trono liberal para a 
sua filha, a rainha D. Maria da Glória, em Portugal. A crise culminou em 13 de 
março de 1831, com a violência alastrada no Rio de Janeiro denominada “A Noite 
das Garrafadas”, entre beligerantes lusos e brasileiros. 

 Parafraseando Macaulay (1993: 285-287), infere-se o agravamento dos 
conflitos que, com a forte personalidade de D. Pedro I, o levaram a abdicar; com 
o apoio dos diplomatas de França e Inglaterra, devido à insegurança instaurada 
no país, D. Pedro I saiu escoltado com a imperatriz para um navio inglês e, noutro, 
seguiu para a Europa. A rainha Maria da Glória, demais familiares e sectários 
partiram na corveta francesa La Seine. Nas embarcações inglesas Warspite e 
Volage, o ex-imperador inventariou os seus bens no Brasil para quitar dívidas, 
levar, vender, deixar aos filhos e doar. Consigo seguiram objetos para o conforto 
durante a viagem e 15 caixas de prataria (cf. documentação no Arquivo 
Nacional), que o Duque de Bragança levou juntamente com outros artefactos de 
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interiores, para suprir necessidades financeiras e domiciliares, como assim o 
justifica: 

 
[...] os seus haveres, de todos os seus bens – casas, terrenos, mobílias, 
carruagens, animais, arreios. Tudo arrolado, descrito, catalogado por letra 
do seu punho. [...] Longas e minuciosas foram as listas de carruagens feitas 
por José Jerônimo Monteiro, tesoureiro da Imperial Casa (substituíra 
Plácido de Abreu), e à margem das quais D. Pedro escreveu os preços e o 
destino que deveriam ter, deixando algumas ao filho e mandando vender as 
demais. Ao todo mais de sessenta carruagens, de diferentes feitios e 
tamanhos. Carros ingleses, franceses, portugueses e alemães, uns ricos, 
outros simples. Se alguns o ex-imperador queria vender por 3:200$000, 
2:000$000, 1:000$000, 800$000, 400$000 e até 200$000, com certeza em 
mau estado, para um grupo de onze carruagens – “1 coche rico à portuguesa, 
forrado de veludo encarnado e franjas de ouro, 4 ditos, 4 berlindas francesas 
e 2 pacabotes” – arbitrou o preço considerável de 200:000$000. Valeriam 
esses carros tanto quanto o palacete, sem mobília, que fora da Marquesa de 
Santos, e cinco vezes o Córrego Seco, núcleo da futura Petrópolis. Ao 
imperador menino destinou, por exemplo, três ricas carruagens francesas, 
mas não permitiu que passasse o equívoco de J. Jerônimo Monteiro ao 
mencionar como sendo da Marquesa de Loulé uma carruagem nova também 
francesa. Onde se lia “da dita Senhora”, riscou e escreveu “é minha”. Ainda 
nessa relação de carros, lançou de seu punho a seguinte nota: “todas as 
librés deixo a meu filho tanto as grandes como as pequenas. N.B. Em casa 
de João Batista está se pondo almofada em uma carruagem que deve me ser 
enviada [...]. De bestas e cavalos deixo 32 bestas e outros tantos cavalos. 
Todos os cavalos que estão na coudelaria de Euxocim e que são meus deixo-
os a meu filho”. Pelos preços marcados, a venda dos carros alcançaria a 
soma de 251:000$000 (Sousa 1972: 132). 

 
Quando D. Pedro I morreu, alguns bens voltaram para os filhos por meio de 

partilha, nomeadamente para o seu filho imperador. No entanto, D. Pedro II, além 
da própria aquisição de bens, muito mais vinculados à cultura, ciência e progresso 
científico, tinha um património ampliado por heranças deixadas, além de seus 
pais, por familiares e pela irmã falecida ainda menina, a princesa Paula Mariana 
(ver Anexo 2). 

 
5. O grande leilão em processo e ingerências2 

 
Embora não se tratasse de um leilão dedicado apenas a objetos 

artísticos, o montante de pinturas e esculturas que compunha a coleção da 
família imperial contribuiu para que fosse consagrado pela historiografia 

                                                 
2As informações sobre o Leilão foram retiradas principalmente do catálogo de 1940, já referido, e 
outros estudos, alguns do convívio dos autores com o leiloeiro Virgílio Lopes Rodrigues (1863-
1944) e publicados nos Anais do Museu Histórico e Museu Imperial, de maneira a obter respaldo de 
professores, profissionais de instituições museológicas ou colecionadores, como Alcindo Sodré, 
Jenny Dreyfus, Gastão Penalva, Francisco Marques dos Santos, Emilia Dyer, Catarina Eleonora 
Ferreira da Silva, Herculano Gomes Mathias, Alfredo Teodoro Rusins, José Roberto Teixeira Leite, 
Regina Dantas. 
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como o primeiro grande leilão de arte realizado no Brasil (Santos 1940: 
152). 

 
A forma mais rápida de vender muitos objetos é por meio de um leilão, que 

Silva define do seguinte modo: 
 

Trata-se de uma relação específica de compra e venda caracterizada 
pela publicidade e competição entre os participantes para aquisição de um 
determinado bem. Essa relação geralmente é objeto de certas condições e 
limitações determinadas e/ou sujeitas à aplicação da lei (Silva 2013: 1). 

 
Depois da avaliação dos bens que constavam nos dois paços atrás referidos, 

o juiz da Segunda Vara, Dr. Honório Coimbra, nomeou o leiloeiro Joaquim Dias 
dos Santos para proceder à respetiva venda em hasta pública. Entregue em 23 de 
julho, o arrolamento dos bens com a avaliação oficial ao procurador do D. Pedro 
II, José da Silva Costa, outrora advogado da Casa Imperial, foi iniciado o trabalho 
de catalogação pelos funcionários do leiloeiro concomitante com o 
encaixotamento dos bens que seguiriam para a Europa, conforme informa Santos 
(1940: 164). 

Tratou-se de um grande leilão que permitiu dezoito pregões publicados no 
Jornal do Commercio e se realizou em três locais: treze no Paço da Boa Vista, 
dois na Cocheira junto ao Paço da Cidade e três na Fazenda Santa Cruz; as 
diversidades dos factos quanto ao descaso e desonestidade relativamente aos bens 
reunidos e/ou transportados levaram, como relata Santos (1940: 176), a um 
quadro lastimável de perdas e danos, registados em jornais e relatos de época (ver 
Anexo 1). 

Santos (1940: 163) aponta ainda várias controvérsias nas atitudes e medidas 
tomadas pelo Governo Provisório com relação aos bens que foram leiloados, 
como o valor total dos bens avaliados em 190 000$000, comentado como sendo 
pouco mais que o valor da compra de uma das carruagens de D. Pedro II. A ida 
ao leilão do engenheiro Bettencourt fora justificada para comprar objetos visando 
decorar a Sala da Constituinte3 e peças para o Liceu de Artes e Ofícios, onde era 
diretor, uma ação que funcionava como respaldo para si bem como a própria 
arrematação de objetos. 

Os 2727 lotes que compunham as categorias representavam, mesmo de 
forma imprecisa, por quantidade e semelhança, as atividades da Casa Imperial, 
conforme se pode comprovar pela tabela que a seguir se apresenta:    

 
Tabela 1:  Estimativa de peças do Leilão 

Pregões Lotes Itens 

08/08/1890 - 1º Leilão / 01 a 205 204 997 

                                                 
3 Elaboração da Primeira Constituição da República: novembro de 1890 a 24 de fevereiro de 1891, 
  quando foi promulgada.  
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13/08/1890 - 2° Leilão / 206 a 351 145 919 

18/08/1890 - 3° Leilão / 352 a 512 160 1211 

19/08/1890 - 4° Leilão / 513 a 740 227 828 

12/09/1890 - 5° Leilão / 01 a 11 10 327 

19/09/1890 - 6° Leilão / 701 a 1003 302 5580 

26/09/1890 - 7° Leilão / 1004 a 1208 204 622 

30/09/1890 - 8° Leilão / 1209 a 1445 236 381 

03/10/1890 - 9° Leilão / 1446 a 1785 339 562 

07/10/1890 - 10° Leilão / 1786 a 2000 214 310 

10/10/1890 - 11° Leilão / 2001 a 2345 344 595 

20/10/1890 - 12° Leilão / 01 a 147 146 1346 

10/11/1890 - 13° Leilão / Prédios - 192 

26/08/1890 - Leilão (14°) / 01 a 20 19 20 

05/12/1890 - Leilão (15°) / 01 a 14 13 14 

27/10/1890 - Leilão (16°) / 01 a 165 164 1292 

04/11/1890 - 2° Leilão (17°) - 02 

13/11/1890 - 3° Leilão (18°) - 02 

Total 2727 15198 

                                      Fonte: Anuário do Museu Imperial (1940) 
 
O resultado da precipitação em torno da venda do património imperial serviu 

para inviabilizar o reconhecimento das peças, cujas identificações foram 
realizadas por serviçais, devido ao convívio e manuseio, e por evidências 
reveladas pelos monogramas ou símbolos heráldicos.  

 
6. Configurações do património imperial leiloado 
 Ao tomar conhecimento do património e registos das aquisições do 

imperador, percebe-se entre os objetos de interiores que, para analisá-los, 
se deve também considerar a sua representação simbólica e funcional, 
pois são objetos que misturam situações do quotidiano áulico ao 
protocolar e, por vezes, só se podem identificar por procedimentos 
técnicos de investigação e confronto. 
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Segundo Sodré (1943: 188), a Casa Imperial, até 1860, tinha como 
fornecedores os armazéns de Bernardo Wallerstein, Masset e Cª, situados na rua 
do Ouvidor, n.º 70, no centro do Rio de Janeiro. Informa o mesmo Sodré que 
nesses armazéns se vendia de tudo, desde roupas, tecidos, selins, calçados, 
charutos, louças, bronzes, até artigos para todos os géneros, procedentes de 
França, Inglaterra ou da Índia. 

Assim, os bens leiloados eram mais do que o património formado por D. 
Pedro II, cujo universo representava o perfil de quem assim o construiu e o 
recebeu, bem como o sentimento e o respeito por quem estava próximo ou tinha 
laços de amizade com a família. 

No entanto, a originalidade das porcelanas, por exemplo, pode ter 
características duvidosas, como admite Penalva, bem como as encomendas que 
podem ter chegado ao período do Governo Provisório, as quais, possivelmente, 
se encontram hoje misturadas com múltiplas peças, por vezes inseridas em 
coleções privadas ou públicas, no Brasil ou no estrangeiro, ou nas mãos de outros 
possuidores como, por exemplo, fiéis servidores e amigos íntimos, para além dos 
especuladores e populares: 

 
Supõe-se que haja pelo menos dois serviços imperiais falsificados. Um 

branco, decoração verde, com o escudo na borda, muito semelhante ao de 
idêntica decoração que traz o P. II sob o escudo. Outro que apresenta 
inúmeros exemplares no Museu Histórico, com a marca escondida por uma 
camada de tinta lacre. Trazem as suas peças a marca de fabrico de T. 
Haviland (Limoges) e a do depositário J. Etienne (Paris). Ponho, entretanto, 
minhas dúvidas quanto a essas falsificações. Muita encomenda do fim do 
império só chegou ao Brasil depois de proclamada a República (Penalva 
1942: 119). 

 
Também faziam parte deste rol de produções as porcelanas com retrato do 

Imperador utilizadas como meio de agraciar os benfeitores ao serviço público; 
delas restou, com o tempo, a lembrança de quem as teve, porque o distanciamento 
apagou a relevância e as peças que ficaram após o leilão no Paço de São Cristóvão 
permaneceram silenciadas, como revela Dantas (2007: 54 ): “[...] o antigo Paço 
de São Cristóvão ficou repleto de restos do leilão e vestígios do Congresso 
Constituinte em um espaço modificado e posteriormente abandonado”. Dantas 
(2007: 23-30) vai mais longe quanto ao destino dos bens do monarca D. Pedro II, 
considerando ter havido um esforço em promover subterfúgios para apagar a 
existência da herança memorial da monarquia, desestruturando o património e 
desintegrando o seu legado. 

Quer fosse por afetividade, colecionismo da sociedade ou veneração do 
povo, percebe-se pelos testemunhos estudados que o arremate durante o leilão 
dos bens foi também por especulação e mercado da falsificação que, somados à 
dispersão do acervo imperial, criaram a dificuldade da identificação, já que 
muitas peças não traziam sequer uma marca de procedência. Ficou, assim, uma 
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produção paralela que não é do património original, mas do património forjado 
(ver quadro abaixo). 

 
                        Quadro 1: Categorias do património material no Leilão do Paço 

                 
                                 Fonte: THESAURUS para acervos museológicos (1984) 

 
Para além das implicações apontadas para identificar os objetos leiloados, a 

sociedade encomendava objetos semelhantes aos da Casa Imperial, reforçando 
assim a incerteza na autenticidade dos pertencimentos que apareceram 
posteriormente ao leilão. Por outro lado, note-se os desaparecimentos de objetos 
dados incertos e assinalados no catálogo, bem como outros registados na 
historiografia, conforme elucida Santos (1940), dos quais não se sabe qual a 
aparência, o que conduziu a meras conjeturas. 

Segundo Mathias (1975: 129), 
 

Várias instituições culturais brasileiras conservam, atualmente, em seus 
acervos, significativa quantidade de objetos de uso pessoal ou oficial de D. 
Pedro II e de sua família. O Museu Imperial em Petrópolis; o Museu 
Mariano Procópio, em Juiz de Fora e o Museu Histórico Nacional, no Rio 
de Janeiro, encontram-se em situação privilegiada a esse respeito. Através 
de inúmeras doações e, também, de aquisição em leilões ou diretamente de 
particulares, tornou-se possível reaver um número apreciável de peças que 
guarneciam as dependências dos Paços de São Cristóvão (Quinta da Boa 
Vista), da Cidade (atual Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na 
Praça 15 de novembro) e dos palácios da princesa Isabel (Palácio 
Guanabara), do Duque de Saxe e a residência de verão, em Petrópolis, hoje 
sede do Museu Imperial, na antiga fazenda do Córrego Seco. 
                                                     [...] 

A documentação de época, manuscrita ou impressa, ligada às atividades 
do Imperador, no exercício de suas funções ou em caráter particular, sofreu 
igual processo de dispersão. Além dos museus mencionados, a Biblioteca 
Nacional do Rio de janeiro, o Arquivo Nacional, o Museu Paulista e outras 
instituições culturais brasileiras possuem, em suas coleções, apreciável 



 
 
 
 
 
 
 
 

Nancy Corrêa Plonczynski & Fernando Moreira 

 

- 62 - 

quantidade de papéis de grande valor para o estudo do período imperial 
brasileiro. Colecionadores concorrem nessa área, com os poderes públicos, 
juntando documentos escritos por D. Pedro, D. Teresa Cristina, Princesa 
Isabel, Conde d’Eu e outros membros da família do monarca. 

 
Com o leilão, a dispersão dos bens culminou com a impossibilidade de se ter 

os registos das peças vendidas e transferidas para vários possuidores. O que se 
observa é que possivelmente os colecionadores foram os maiores arrematantes 
dos objetos de teor artístico, de artes decorativas, interiores e artes visuais. 
Documentos a que foi permitido o acesso, tais como manuscritos, fotografias, 
roupas, botões, compõem o imaginário que, para uns, é o futuro capcioso e, para 
outros, a saudade. 

Ainda nos rastos de Penalva (1942), sabe-se de alguns dos primeiros 
colecionadores, pesquisadores, que participaram no leilão tais como Carlos 
Frederico da Silva, Simoens da Silva, Jaime Leal da Costa, Talloni (militar do 
Exército), João do Rego Barros, Bastos Dias, Botelho, Veloso, Sérgio Bizarro de 
Andrade Pinto, Marechal Egídio, a baronesa de Bonfim, Manoel Martins, filho 
do barão de Itacurussá, Inácio Areal; depois, participaram noutros leilões com 
remanescentes do património imperial personalidades como Alfredo Lage, 
Tobias Monteiro, Alfredo Maia, Oswaldo Riso, Francisco Marques dos Santos, 
Catão, Sousa Lima, Raul Leite, Pedro Brando, Catrambi, Castro Maia e outros 
que buscavam igualmente esses vestígios.  

Ao findar o leilão, as peças que sobraram no palácio sofreram ainda 
investidas de evasão encontrando o ato silencioso de salvaguarda ao recolhimento 
pelo diretor do Museu: 

 
Museu Nacional do Rio de Janeiro em 19 de maio de 1892. 
 
Ao Snr. Dr. Fernando Lobo Leite Pereira, Ministro e Secretário 

de Estado 
Interino dos Negócios da Instrução Pública, Correios e 

Telégrafos. 
 
 Snr. Ministro passa a vossas mãos o ofício incluso, por cópia, 

que me foi dirigido pelo empregado Alexandre Magno de Mello 
Mattos, encarregado da direção do transporte do material do Museu 
Nacional para a Quinta da Boa Vista e por mim particularmente 
incumbido de velar pelos móveis pertencentes a aquela Quinta, os 
quais por abusos praticados sob a direção do engenheiro de Obras 
do Ministério do Interior sofreram grande depredação sendo em boa 
parte retirados daquele edifício público pelo referido engenheiro. 
Dizendo tê-los arrematado para si e para o Liceu de Belas-Artes e 
Ofícios e para o Estado, como se em outro edifício público melhor 
estivessem do que naquele a que pertenciam, e para qual foram 
construídos. Além de tamanha irregularidade o referido engenheiro 
mandou aformosear mais de trinta aposentos da antiga residência 
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Imperial e ali, sem permissão de qualquer autoridade e a expensas 
do Estado, alojou grande número de protegidas que ao retirarem-se 
conduziram todos os benefícios dos mesmos aposentos, deixando os 
vestígios desses benefícios nos lugares em que se achavam como 
facilmente se verifica. Os casos me parecerão grave que não posso 
esquivar-me ao dever de chamar sobre ele o vosso zelo patriótico, a 
fim de que uma comissão seja nomeada para examinar o que houve 
neste assunto, tanto mais por se haverem retirado as referidas 
protegidas, que se diziam paupérrimas, como parecem, conduzindo 
em trinta carroças de mudança móveis riquíssimos, nos quais se 
reconhecem os móveis do antigo palácio. 

O Diretor Geral Ladislau Netto (Dantas 2007: s/p). 
 
Conclui Dantas (2007: 91) a propósito do documento supra: “[...] Diante do 

exposto, constatamos que no palácio restaram os objetos arrematados por 
Bettencourt e os que não foram utilizados no leilão, sendo tudo apropriado pelo 
Museu Nacional aproximadamente cinco meses após a transferência da 
instituição para a Quinta da Boa Vista”. 

O leilão deu-se, como referido, em 1890 e o único documento que se tem na 
íntegra data de 1940, já que a publicação dos catálogos apresenta partes 
suprimidas por resumo pessoal do autor dos leilões, informações retiradas do 
rascunho disponibilizado pelo leiloeiro Virgílio Lopes Rodrigues, apregoante das 
vendas e “preposto” de Joaquim Dias dos Santos. No sentido de memória e 
esquecimento, ao longo do tempo este evento é revisto simbolicamente refazendo 
o perfil da monarquia, de modo que se pode afirmar, concordando com Schwarcz, 
que 

 
O governo republicano investiu com vigor para fazer desaparecer 

rapidamente, ou reformular os mais representativos símbolos materiais da 
monarquia. Nos leilões realizados em 1890, pulverizaram-se os milhares de 
objetos e móveis reunidos desde os tempos de D. João; a casa do imperador 
foi transformada em abrigo para o mais soberano dos atos políticos: a 
realização da Assembléia Constituinte, a primeira da nova República 
(Schwarcz 1998: 486). 

 
Os protagonistas da República iniciavam, portanto, a desconstrução da 

memória monárquica. Documentos e objetos do monarca estavam dispersos, 
nacional e internacionalmente, por várias instituições e proprietários particulares. 

 
7. Considerações Finais 
Cerca de trinta anos depois, ao longo dos quais foram realizados três projetos 

de revogação do decreto junto do governo brasileiro, em 1891 e 1906, foi 
finalmente decidido em 1920, pelo decreto número 4120, sobre o modo como o 
governo deveria valorar e preencher as implicativas lacunas da história brasileira. 
Entretanto, o património da monarquia brasileira estava fragmentado, as 
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informações sobre o mesmo ficaram imprecisas, pois os pertencimentos já se 
encontravam nas mãos de muitos possuidores.  

Neste sentido, a relação homem/objeto está vinculada ao significado da 
presença e memória do homem. E, ainda que não estejam envolvidos diretamente 
com o discurso cognitivo museológico ou de colecionador, a memória histórica 
dos bens patrimoniais do último imperador do Brasil ainda hoje perpassa, em 
razão da sua facilitada dispersão aquando do leilão dos mesmos, pela vontade dos 
respetivos adquirentes, pela construção do seu conhecimento, ou pela 
missão/função que lhe foi atribuída, contribuindo, assim, para uma outra 
formação das mentalidades e ganhando uma nova dimensão cultural para a vida 
do cidadão.  
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Anexo 1 – Arrolamento dos leilões 
 

1.º Leilão/ Lotes de 1 a 205 Período 8.8.1890 
Abegoaria/Cocheira/ 
Casa das Rodas/2ª Cocheira/ 
3ª Cocheira/Armazém/Hospital/ 
Farmácia e Laboratório/Consultório/ 
Varanda/Área/Cozinha/Ucharia/ 
Almoxarifado 

 

 
2.º Leilão/Lotes de 206 a 351 Período 13.08.1890 

Portaria/Secção N.1 Aposentos 
denominados "Tesouro"/Área Grande/ 
Armazém/ Casa da Água/Portaria/ Área / 
Secção N.2 Primeiro Quarto/ Segundo Quarto/ 

 

 
3.º Leilão/Lotes de 352 a 512 Período 18.08.1890 

Em continuação Pavimento Térreo/ 
Arrecadação/Secção N.3 Primeiro Quarto/ 
Segundo Quarto /Terceiro Quarto/ 
Quarto Quarto/Quinto Quarto/Sexto Quarto/ 
Sétimo Quarto/Oitavo Quarto/Nono Quarto/ 
Décimo Quarto/Décimo Primeiro Quarto/ 
Décimo Segundo Quarto/Décimo Terceiro / 

 

 
4.º Leilão/513 a 740 
*Deixado de publicar o cabeçalho do leilão por ser 
exatamente igual ao do leilão anterior. 

 

Período 19.08.1890 

Décimo Quarto Quarto/Quarta Secção 
Primeiro Quarto /Segundo Quarto/Terceiro 
Quarto/Sala/Banheiro/Sala de Jantar de Estado/ 
Galeria/Segunda Arrecadação/Torreão Sul 
Pavimento Térreo Primeiro Quarto/Segundo 
Quarto/Terceiro Quarto/Saleta/Quarto Quarto/ 
Quinto Quarto/Sala/Passagem/Torreão do 
Norte Primeiro Quarto/Segundo Quarto/ 
Terceiro Quarto/Primeira Sala/Segunda Sala/ 
Terceiro Pavimento Aposento das Damas Entrada/ 
Primeiro Quarto/Segundo Quarto/Terceiro Quarto/ 
Quarto Quarto/Cozinha/Quinto Quarto/ 
Sexto Quarto/Sétimo Quarto/Oitavo Quarto/ 
Nono Quarto/Sala/Décimo Quarto/Décimo Primeiro 
Quarto/Sala/ Décimo Segundo Quarto/DécimoTerceiro 
Quarto/Décimo Quarto Quarto/Primeira Sala/Segunda 
Sala/Terceira Sala/Quarta Sala/Décimo Quinto Quarto/ 
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Décimo Sexto Quarto/ Décimo Sétimo Quarto/Décimo 
Oitavo Quarto/Décimo Nono Quarto/Vigésimo Quarto/ 
Vigésimo Primeiro Quarto 

 
5.º Leilão/Lotes de 1 a 116            

Período 
      

Comprador 
 
 
 Sem licitantes ou não retirados nos 4 primeiros 

leilões  
        

12.09.1890 
Barão de 
Sampaio 
Viana 

 
Cocheira/Arrecadação/Pavimento Térreo/ 

 
6.º Leilão /701 a 1003           

Período 
             

Compradores 
 

*Este catálogo foi publicado também em folheto 
       

19.09.1890 
 

*Da Sala N.3 fôra furtado no dia do leilão o item 
954 referente a 1 caixa de veludo, 1 porta 
cartões,1 pasta, 1 tímpano e 1 porta-penas. 
Corredor da Torre/Salão de Jantar ricas 
porcelanas e cristais/vasos de arte e moveis/ 
Galeria/ Sala N.1/ Sala N.2/ Sala N.3/ Sala N.4/ 
Sala N.5/ Corredor/ Sala N.6 

Barão de Itacurussá / Sr. Goulart / 
Sr. José Joaquim da Assunção/Sr. 
Martins Machado / Sr. Clapp/ Dr. 
Claúdio Silva / Sr. Dias de Castro / 
Sr. Vaz de Carvalho / Sr. 
Bethencourt da Silva (em 1940 
algumas peças foram para o Liceu 
e museu Nacional) / Sr. Alves de 
Brito / Dr. Castro Maia / Sr. Álvaro 
Caminha/ Sr. Luiz Machado 
(algumas peças em 1940 se 
encontravam com herdeiros do 
Conde Modesto Leal) / Sr. J. J. 
Guimarâes /  

 

 
7.º Leilão/lotes de 1004 a 1208 Período        

Compradores 
*Este catálogo foi publicado também em 
folheto. 

   
26.09.1890 

 

 

Anunciava que o catálogo completo poderia ser 
adquirido no escritório do anunciante, à rua do 
General Câmara n.74/Continuação do leilão a 
partir do lote 1004 
Sala N.7/Sala N.8 Antiga Sala do Trono/ 
Passagem/ 
Sala N.9 Sala dos Embaixadores/ Sala N.10 
Sala do Trono/ Sala N. / Sala N.12/Sala N.13/ 
Sala N. 14/Sala N. 15 

Sr.Catramby / Sr. Alves de Brito / 
Sr. Luiz de Machado pelo Conde 
Sebastião de Pinho (outro arremate 
em 1940 pertencente a Francisco 
Marques dos Santos / Dr. Franklin 
Sampaio/ Sr. Ávila Gomes / Dr. 
Junqueira/Sr. Barão de São Joaquim 
/ Sr. Luiz de Almeida / Comendador 
Cerqueira/ Comendador Rego Faria  
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8.º Leilão/lotes 1209 a 1445 
 

         
Período 

        
Compradores 

*Este catálogo foi publicado também em folheto 
 

   
30.09.1890 

 

Cont. Sala N. 15, Galeria, Sala N.16, Passagem da 
Escada, Sala N. 17, Sala N. 18 (Antiga Sala de 
Jantar), Corredor, Sala N. 19, Sala 20 (de visitas), 
Sala 21, Sala N.22, Sala N. 23 

Barão de Bomfim,Sr. Goulart, Sr. 
C. Manères, Sr. Bethencourt da 
Silva, Sr. José Barroso da Fonseca, 
Sr. Luiz Machado, Sr. Brito, Sr. 
Pinheiro, Sr. Vaz de Carvalho, Sr. 
Desidério Strauss, Barão de São 
Joaquim, Sr. Claúdio da Silva, Sr. 
Lima, Sr. Passidônio Moreira. 

 
9ºLeilão/1446 a 1785 Período  Compradores 

*Este catálogo foi publicado em folheto 03.10.1890  

* continua do lote n. 1468, excetuando os 
lotes ns. 1588 a 1707, que existiam na sala 
n.25 e que foram vendidos no último leilão 
por conveniência do serviço. 
Sala N.24/Banheiro/ Sala N.25/Sala N.26/ 
Corredor/Sala N.27 Quarto do Imperador 
?/Sala N.28 Sala de Musica/Sala N.29 
Quarto de D. Augusto Leopoldo/Banheiro/ 
Sala N.30/ Sala N.31 nesta sala atiraram 
outros trastes por causa das obras de 
adaptação do Paço às Sessões da 
Constituinte!/A numeração é saltada e vai 
para a Sala 33/ Passagem 

Sr. Comendador Antonio Rezende / Dr. 
Agra / Dr. Faro / Sr. Luiz Cesar / Sr. 
Sérgio / Sr. Goulon/ Sr. Comendador 
Antonio Joaquim Rosas 

 

 
10.º Leilão/ lotes 1786 a 2000   Período  Compradores  

*Este catálogo foi publicado em folheto 07.10.2013  

Corredor do Torreão do Norte/Sala 
N.34/Passagem/ Sala N.35/ Banheiro/ Sala 
N.36/ 
Sala N.37/ Segundo Pavimento Corredor/ 
Sala 38 a 1ª do 2º pavimento/ Sala N.39 
Dormitório dos Imperadores/ 

Sr. Visconde de Vergueiro / Sr. Passos/ 
Sr. Alcântara / Sr. Major Novais / 
Comendador Reginaldo Cunha / Dr. 
Augusto Carlos da Silva Teles 

 

 
11.º Leilão/ 2001 a 2345        Período  Compradores  

*Este catálogo foi publicado em folheto 10.10.1890  
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*Último realizado no Paço. 
Continuação do lote 2001 
Sala N.40/ Salas 40 e 41, aposentos da 
Imperatriz/ Sala N.41/ Galeria/ 
Capela sacristia/ Capela/ Sacristia/ Tribuna 

Mme. Com. Rego Faria / Sr. 
Comendador Wilson / Dr. Firmo Diniz 
/ Leopoldo Vasquez 

 

 
12.º Leilão/ lotes de 1 a 147 

*não licitado, não retirado ou não incluído anteriormente 
Cocheira debaixo do antigo Hospital/ Mantearia/ 

 
13ºleilão/ Prédios Período 10.11.1890 

Redondezas de São Cristóvão pertencentes ao 
Imperador 
Leilão/20 carruagens 26.08.1890 
Cocheira junto ao Paço da Cidade 
Leilão/ Lotes de 1 a 14 05.12.1890 
carruagens não vendidas no leilão acima 
Cocheira ao lado do Paço da Cidade 

 

 
1.º Leilão/Lotes 1 a 165 Período 27.10.1890 

Fazenda de Santa Cruz 
Animais, transportes e objetos de interiores 
Catálogo/Salão N.1 / Salão N. 2/ Salão do Palácio 

 

 
2.º Leilão/Não há listagem Período 04.11.1890 

Fazenda de Santa Cruz 
Animais, carruagens, móveis e outros objetos de prata 

 

3.º Leilão Período 13.11.1890 

Fazenda de Santa Cruz 
Prédio da escola pública e suas oficinas e pertenças 
no interior. 

 

Totalizando 18 pregões: 13 na Quinta da Boa Vista/ 2 no Paço da Cidade/ 3 na Fazenda de 
Santa Cruz. 

Fonte: Anuário do Museu Imperial (1940) (Adaptado). 
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Anexo 2- Casa de Bragança de Portugal e Brasil 
 

 
A partir do final do século XVIII – XIX 

D. Maria I  
D. Pedro III (esposo e tio) 

Filhos:  
D. José 
D. João Francisco 
D. João 
D. Maria Ana Vitória 
D. Maria Clementina 
D. Maria Isabel 

D. João VI  
D. Carlota Joaquina de Bourbon (esposa) 

Filhos: 
D. Maria Teresa 
D. Maria Isabel 
D. Pedro de Alcântara 
D. Maria Francisca 
D. Isabel Maria 
D. Miguel 
D. Maria da Assunção 
D. Ana de Jesus 

D. Pedro I no Brasil e VI em Portugal com a 
Imperatriz Leopoldina (esposa) 

 
 
 
 
 
 

D. Pedro I com a Imperatriz D. Amélia 
(2ªesposa) 

Filhos: 
D. Miguel 
D. João Carlos 
D. Maria da Glória 
D. Januária Maria 
D. Paula Mariana 
D. Francisca Carolina 
D. Pedro de Alcântara  
Filha: 
D. Maria Amélia 

D. Pedro II do Brasil  
D. Teresa Cristina (esposa) 

Filhos: 
Isabel  
Leopoldina 

 
Fonte: Adaptado do sítio disponível em http://pt.wikipedia.org 
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Anexo 3- A linhagem do D. Pedro II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Barman (2012: 25) 
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Anexo 4 - Árvore genealógica da Família Imperial Brasileira 
 

 
Fonte: www.sokarinhos.com.br/HISTORIA/histbr_42. 
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Turismo Cultural e Religioso 
 Rituais Coletivos: o uso da máscara na festa de Santo Estevão, em Ousilhão 

 

Aida Carvalho 

CiTUR 
Instituto Politécnico de Bragança 

 

 
Resumo 

A festa em honra de Santo Estevão, em Ousilhão, Vinhais, soleniza-se nos dias 25 e 
26 de dezembro, por altura do solstício de Inverno, no contexto romano e pagão. 
Enquanto fenómeno sociorreligioso foi, durante décadas, objeto de descrição popular 
e interpretação antropológica pela dupla dimensão que manifesta: sagrada e profana. 
Contudo, a globalização cultural, marcada pela tentativa de homogeneização das 
práticas culturais e rituais, tendeu a convertê-la numa festa popular da aldeia. Na 
festa, o recurso ao uso da máscara como elemento identitário é um processo definidor 
e integrador da unidade cultural. O seu uso traduz um complexo de práticas 
formalizadas entre máscara e mascarado; identidades culturais que se partilham e, ao 
mesmo tempo, se guardam e transmitem de geração em geração. Quiçá o isolamento 
geográfico e a alta taxa de envelhecimento da população, preservou os padrões de 
comportamento, hábitos, modos de vida, sonoridades, oralidades e relações familiares 
e/ou de vizinhança. Estes traços dominantes, continuam a desempenhar um papel 
fundamental na vida comunitária, apesar dos reflexos visíveis do êxodo rural e da 
emigração que assolaram a região, desfazendo parcialmente as formas tradicionais de 
organização coletiva, causando descaracterizações, mais ou menos pontuais. Estas 
mudanças provocaram na localidade o desassossego de (sic): “as festas já não são o 
que eram; qualquer dia não há quem as faça”, diz o povo. À medida que o mundo 
intensifica a uniformização do seu modo de vida, têm surgido vários movimentos que, 
em contraponto, valorizam a autenticidade dos territórios, dos objetos que se 
redescobrem dentro das regiões. E, é nesta visão que, o património intangível, em 
geral, e a máscara, em particular, ganha cada vez expressão, indo ao encontro das 
linhas orientadoras do turismo cultural que visa dar resposta a estes segmentos, seja 
no âmbito dos produtos estratégicos, seja no circuito do calendário nacional de 
eventos artístico-culturais ou na promoção de ativos diferenciadores. Pretende-se, com 
este trabalho, privilegiar o uso da máscara como adereço identitário da festa de Santo 
Estêvão, abordando outras leituras da cocriação. 
Palavras-chave: festa pagã, festa religiosa, máscara, turismo cultural. 
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Introdução 
 

“Uma religião a que se elimine o ritual desaparece porque as 
religiões para os homens (com excepção dos raros metafísicos, 
moralistas e místicos) não passam de um conjunto de ritos, através 
dos quais cada povo procura estabelecer uma comunicação íntima 
com o seu deus e dele obter favores.” 

Eça de Queiroz 
in “A Correspondência de Fradique Mendes” 

 

A sociedade vive numa constante procura por diferentes experiências 
contextualizadas, desafiando permanentemente as estruturas locais e regionais a 
dar respostas a novos e diferentes desafios. Ousilhão, enquanto território de 
baixa densidade, preserva muitas das tradições e das singularidades locais, 
podendo originar produtos estratégicos para o desenvolvimento e 
competitividade do território, das instituições e da economia regional. As 
reproduções de modelos de desenvolvimento turístico-culturais podem conduzir 
a abordagens mais criativas, diferenciadoras e competitivas no desenvolvimento 
do turismo. Este modelo tem a particularidade de colocar novos desafios na 
relação entre a oferta e a procura, conduzindo ao processo de coprodução de 
experiências significativas. Este conceito vai ao encontro dos desejos dos novos 
turistas que anseiam aprender mais sobre os aspetos culturais dos destinos que 
visitam, participando e interagindo ativamente com a comunidade local e assim 
exprimirem e desenvolverem as suas competências criativas. Grosso modo, 
assiste-se a um novo paradigma do contexto social e cultural em que as 
manifestações culturais, enquanto fenómenos milenares das sociedades 
tradicionais que, durante décadas, foram objeto de numerosas descrições e 
interpretações antropológicas, religiosas e socioculturais, ganham território fértil 
para novas leituras e utilizações. Num cenário de profunda massificação das 
economias globais, as manifestações culturais e as festividades de Santo 
Estevão, foram-se mantendo, não obstante dos limites das comunidades serem 
fenómenos permeáveis, partes integrantes de processos interativos, definidores e 
integradores de unidades culturais, estimulando a uma cultura efémera que, por 
vezes, não se identifica com as identidades locais. Ousilhão, graças a um 
conjunto de causalidades, preserva as festas religiosas pouco adúlteras quiçá 
resultado do envelhecimento da população, pouco permeável às novas 
tendências, captando-se padrões comuns, hábitos, tradições, modos de vida, 
oralidades e intensas relações familiares e/ou de vizinhança; apesar das 
consequências do êxodo rural e dos fenómenos migratórios que assolam(ram) a 
região, desfazendo parcialmente as formas tradicionais de organização coletiva e 
causando determinadas descaracterizações, mais ou menos, pontuais. Estas 
mudanças provocaram na localidade o desassossego de: “As festas já não são o 
que eram. Qualquer dia não há quem as faça”, dizia o povo de Ousilhão, nos 
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anos 90. Esta inquietude levou a que no ano de 1997 a Associação Cultural e 
Recreativa de Ousilhão assumisse a realização da festividade de forma a 
perpetuar a religiosidade e os interesses culturais locais. Atualmente, 
representam valores inclusos que poderão diferenciar o destino turístico, 
atraindo visitantes para experienciar a vivência de práticas rituais e ritualizadas 
pré-estabelecidas em Ousilhão. 

 
1. Ousilhão, um território, uma cultura  
A aldeia de Ousilhão situa-se a Sudeste de Vinhais, junto à Estrada 

Nacional nº316, cerca de 12 Km da sede do concelho, Vinhais, distrito de 
Bragança. É um território inserido numa região periférica, que se debate com os 
problemas extensivos a tantos outros concelhos do interior, fruto de um modelo 
de desenvolvimento económico e social que privilegiou o litoral, ao longo das 
últimas décadas, conduzindo a um processo de despovoamento contínuo, 
conforme a tabela abaixo: 
 

Habitantes (ano) Habitantes (número) 

1960 496 

2001 194 

2011 123 

Tabela n.º 1: Número de habitantes 
Fonte: censos INE ( 2001-2011) 

 
Os dados indicam que, desde a década de sessenta, a comunidade sofre de 

um processo de despovoamento e perda de população constante. Em termos 
económicos, tem sofrido de uma marginalização económica tendo o artesanato 
local tem um lugar muito importante na transmissão do património cultural 
mormente o engenho de máscaras, existindo pequenas oficinas/ ateliers. Este 
tecido económico muito débil conjugado com um analfabetismo e um 
isolamento geográfico elevado influenciaram o arcaísmo dos costumes que 
persistiram mais tenazmente à influência da vida moderna, determinando o 
contexto social e os sistemas culturais. 

Quanto à história da religiosidade das gentes de Ousilhão, destacam-se os 
festejos em honra da Nossa Senhora da Alegria celebrada, no dia 2º domingo de 
agosto, e as celebrações do Santo Estêvão, entre os dias 24 a 26 de dezembro; 
Santo Estêvão foi um jovem padecedor que irrefletidamente se popularizou e se 
tornou num protegedor ideal da juventude. Estes fatores contribuíram para que 
no calendário litúrgico colocaram o Santo Estêvão no ciclo do Natal aquando da 
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celebração das Juvenalias. Daí a sua solenização colidir com os rituais e juízos 
das manifestações das festas dos rapazes. Neste período exteriorizam-se muitos 
sintomas da pluralidade contraditória das ideologias sociais entre o religioso e o 
profano, em que o objeto da máscara e os mascarados, com as suas vestes de 
cores vivas e chocalhos, têm o seu ponto alto.  
 

2. A Máscara e o mascarado em Ousilhão 

 

“São um símbolo da cultura das gentes, cuja raiz longínqua se 
esfumou nas brumas do tempo, dando livre expressão aqueles que 
por detrás dela se escondem, exteriorizando os seus mais 
guardados impulsos [….] são um motor de troca de experiências e 
implementação do social com forte sabor popular”.  

Teresa Perdigão e Hélder Ferreira 
 

A cultura é um elemento do sistema turístico que relaciona os lugares, as 
pessoas e o património cultural. É um veículo essencial de diversidade que pode 
tornar mais atrativas as diferentes regiões onde persistem as identidades 
culturais. O uso da máscara é uma manifestação cultural muito confinada, apesar 
de não ser exceção, à região de Trás-os-Montes, mormente, ao distrito de 
Bragança, nas localidades de Varge, Aveleda, Grijó de parada, Parada, 
Rebordelo, Travanca, Constantim, Rebordões, Bruçó, Valde de Porco, Tó, Torre 
de Dona Chama, Valverde e Ousilhão, conforme figura 1: 
 

 
Figura n.º 1: Uso da máscara nas festividades 
Fonte: Museu Ibérico da Máscara e do Traje 
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De acordo com a imagem nº 1 facilmente se depreende que a máscara é um 
elemento predominante no distrito de Bragança nas festas solsticiais do Inverno. 
As “mascaradas”, iniciam-se no último dia do mês outubro e terminam no dia 
seguinte ao Carnaval; é o designado inverno festivo que abrange dois momentos: 
“Ciclo dos doze dias” - período compreendido entre o Natal e os Reis, durante o 
qual ocorrem as Festas dos Rapazes, Santo Estevão, Ano Novo e os Reis; e o 
Carnaval – de sábado de Carnaval à Quarta-feira de Cinzas, o dia da Morte e dos 
Diabos, constituindo um adereço essencial das personagens que animam estas 
festas tradicionais. Segundo Tiza (2004), assumem funções primordiais e 
finalidades míticas, associadas aos ritos solsticiais, de fertilidade e/ou a 
profilaxia (funções purificadoras – Festa dos Rapazes). Segundo o mesmo autor, 
esta forma de culto tem “reminiscências pagãs, romano e celta, terão sido 
dedicadas ao culto do sol e outros deuses: as Santurnálias, a Saturno, protetor da 
agricultura, e as Juvenálias, festas protagonizadas “pela gente moça no dia 24 de 
Dezembro com canto bródio e patuscado.Com o advento da Cristianismo, 
haveriam de ser sabiamente adoptadas pela Igreja que lhes conferiu um carácter 
de sacralidade cristã, na tentativa do aproveitamento dos ritos tão fortemente 
enraizados pelo povo que o seu aniquilamento se afigurava missão impossível” 
(Tiza, 2004:113). Constituem um adereço indispensáveis ao exercício de rituais 
mágicos, permitindo que o mascarado assuma o protagonismo nas celebrações. 
Reproduzem um rosto humano, apesar de ser frequente a atitude de o 
desumanizar, recorrendo ao exagero de traços anatómicos, assimétricos ou 
conotados com o imaginário diabólico ou animalesco, realçando-se quase 
sempre o focinho, os chifres, as orelhas, boca e língua, conforme figura nº 2: 
 

 
Figura n.º 2: Máscara de Ousilhão 

Foto: Aida Carvalho, 2007 
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 O processo de fabrico da máscara resulta de um conjunto de procedimentos 
relacionados com os valores culturais e os condicionantes socioculturais e/ou 
mesmo económicos que a transformam num veículo de afirmação regional. 
Produzidas em madeira (castanho, carvalho e/ou amieiro), a originalidade de 
produção/ reprodução seduz e apela à memória visual. Transmite uma 
mensagem em que o texto icónico e a musicalidade dos chocalhos se integram 
num único, indizível e sugestivo significado de jovialidade. E, é nesta ambiência 
de encenação que se festeja o culto a Santo Estêvão. A máscara é uma 
componente social da festa, um clarão que serve, segundo os populares, de 
amuleto de sorte quer para o povo, para os animais ou para a agricultura (sic). 
Esta singularidade e fator de diferenciação poderá ser enfatizado pelo turismo se 
e quando os stakeholders - inserem-se os vários atores presentes em Ousilhão: 
população residente, agentes da oferta e os agentes ligados ao planeamento e 
desenvolvimento local/regional - compreenderem o seu potencial. Para tal, é 
necessário criar mecanismos de comunicação, experiências contextualizadas que 
possam permitir uma melhor compreensão e fruição.  

Para os transmontanos trata-se de um verdadeiro objeto de culto que assume 
um significado místico e profano, além de uma mensagem individual. É um 
símbolo particular que reforça o sentimento coletivo de identidade e que 
alimenta no ser humano a reconfortante sensação de permanência e pertença a 
um espaço transgeracional. Estes rituais coletivos quebram o marasmo, rompem 
a tendência para o conformismo, podendo mesmo catalisar iniciativas de 
promoção e divulgação inovadoras ao mesmo tempo que serve de amuleto da 
população, auxiliando-a nos peditórios, nas ofertas, nas danças barulhentas e 
chocalhentas até aos roubos cerimoniais; indumentária imprescindível nas festas, 
representa um paroxismo de vida, rompendo de um modo violento com as 
pequenas preocupações do dia-a-dia. Ampara o homem para um “novo mundo”. 
A sua simbologia e construção, apesar de muito refém dos autóctones, traduz a 
autenticidade de Ousilhão, podendo funcionar como catalisador do turismo 
cultural e criativo. Segundo Sedmak & Mihalic (2008), a relação cultural e 
educacional, a estrutura da procura turística em termos das motivações dos 
turistas e dos seus gostos e valores, tem vindo a alterar-se, levando os turistas à 
procura de destinos autênticos. Este conceito de autenticidade foi introduzido 
inicialmente em estudos das motivações e das experiências turísticas por 
MacCannell, em 1973 e, ampliado, no ano de 1976, atestando que “a procura da 
autenticidade da experiência se manifesta em todo o lado da nossa sociedade e 
que, nas condições modernas, o lugar do individuo na sociedade é preservado 
em parte, pela nova institucionalização do interesse pela autenticidade das suas 
experiências sociais” e conclui que as “visitas turísticas são motivadas por um 
desejo de ver a vida como ela é realmente vivida, um conceito identificado nos 
nossos dias mas que já se encontra materializado nas peregrinações religiosas à 
muito tempo” (MacCannell 1976: 96). Segundo o autor, a autenticidade no 
turismo poderá revestir-se em autenticidade objetiva, e autenticidade construtiva, 
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quando estão relacionadas com os objetos e autenticidade existencial, quando 
relacionadas com as atividades. 
 

Conclusão 

O turismo é uma atividade multifacetada que apresenta uma forte ligação 
com o património material e imaterial de um lugar, de um território, 
catapultando-o. A manifestação cultural associada à máscara, ao mascarado e 
todo o processo de construção constituem um valor cultural, representando um 
recurso económico que pode gerar retorno e oportunidade de emprego. Dada a 
sua especificidade, é fundamental que os responsáveis pelo turismo encontrem 
nela formas de diferenciação para atrair mais turistas à região sem adulterar a 
sua função e o significado que para Lévi-Strauss (1988), a máscara não se baseia 
apenas numa descrição etnográfica, num artefacto, mas antes na memória do 
espírito, do povo. Assume a forma de “fim” comunitário apesar de 
comparativamente indiferenciada e igualitária. Portadora de numerosos sentidos, 
traduz uma oportunidade de novas linguagens do mundo humano que só pode 
ser traduzido na simbiose que une o significado ao significante, ou seja, por si só 
não tem significado. A sua interpretação poderá apresentar-se para sempre ao 
mundo dos inacessíveis. Esta singularidade poderá potenciá-la no processo 
criativo; objeto, figurável de representação plástica, apetecível ao mundo dos 
sentidos, pode facultar experiências únicas do lugar. A sua promoção e 
divulgação estruturada poderá contribuir para impulsionar a sua dignificação, 
protegendo e reforçando a identidade cultural, promovendo a própria riqueza 
regional/nacional. E neste aparente paradoxo que os gestores encontram os 
maiores desafios, isto é, tratando-se de uma manifestação muito criativa 
possibilita a coexistência dos turistas ávidos de participação, no envolvimento 
com a comunidade de Ousilhão, com a autenticidade, podendo gerar riscos de 
desvirtualização. A passagem de uma economia de serviços para uma economia 
de experiência é incontestável e é neste contexto que Gilmore (2002) defende 
que qualquer experiência turística reúne um conjunto de elementos-chave, da 
qual fazem parte a herança de uma região, a sua história, as atrações, e as 
caraterísticas ou atributos que distinguem um lugar. Todavia, a forma como estes 
componentes são geridos faz toda a diferença, levando a uma série de questões, 
quando o objetivo é desenvolver ou promover turisticamente um território é 
indispensável a criação de valor e a projeção de experiências bem como uma 
forte ligação entre a comunidade recetora e os visitantes. Esta simbiose 
apresenta-se como o elemento central da experiência, uma vez que o contato 
social que se estabelece permite a construção de memórias e influência a 
satisfação dos visitantes, o que tem como consequência o regresso ao destino 
(Kastenholz 2010). 
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Abstract 
Modern African writers are identifying “with the literary traditions of their people in 
terms of content and technique” (Okpewho 1992: 293). During European colonial 
domination, African culture was generally misunderstood, misrepresented and 
interpreted in the wrong way. In a process to rebuild and preserve traditional cultural 
memory, contemporary writers use language and writing to affirm their cultural identity 
and, in so doing, rescue their collective memory from oblivion. 
Angolan writers like Luandino Vieira and Uanhenga Xitu resort to oral tradition and to 
the cultural background of their countries to write their narratives, rebuilding legends, 
myths, stories, rituals, and proverbs in their writings, reinventing the Portuguese 
language in their works and depicting cultural and social universes that legitimize the 
cultural spaces of the characters. 
Uanhenga Xitu’s work is situated between two cultures: the traditional and the modern, 
and the traces of the two are visible in the dialogue between the rural and the urban 
present in his texts. The writer describes the rich landscapes and scenarios of the rural 
areas, bringing to the text the problems that arise from contact between cultures, 
creating an “inbetweenness”, placing the individual in a “borderland”. 
Luandino Vieira started using his writing as a weapon during colonisation. His writing 
is centred in the “musseques” around Luanda and has shown that the cultural 
differences between colonizer and colonized existed, that the cultural identity of the 
Angolan people had not been erased by colonisation, but was visible in every aspect of 
daily life. The “musseques” depicted in Luandino’s narratives were “borderlands” 
between the rural and the urban cultural landscapes. 
Keywords: Angola, Identity, Luanda, rural, urban, borderlands 
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Writers perform various roles and 
responsibilities in their society. They are 
educators, spokespersons for their people, 
visionaries, prophets, critics, messiahs, agents 
of change, historians and chroniclers, and role 
models. These roles are well entrenched in 
their works. 

Sunday Adetunji Bamisile (2009: 79) 
 

The works of José Luandino Vieira (1935- ), Angolan writer, one of the 
most important contemporary African writers writing in Portuguese, and 
Uanhenga Xitu (1924-2014) (the Kimbundu and literary name of Agostinho 
André Mendes de Carvalho), an icon of Angolan national literature, will be the 
focus of this paper, which aims to show how the two writers use the written 
word to build/rebuild (collective) identity while promoting resistance against the 
colonizer and defying the portrayal of colonization. 

Both Luandino Vieira and Uanhenga Xitu were imprisoned in the Tarrafal 
Prison Camp in the Cabo Verde Islands for political activities against the 
Portuguese state – Xitu from 1962 to 1970, and Luandino from 1964 to 1972.  
As fellow prisoners in the prison camp, Xitu and Luandino talked, shared 
experiences, became friends and wrote. Luandino produced most of his work 
before 1974; some were published before 1974, but most were only published in 
the eighties and nineties and even after 2000. Xitu started publishing in 1974, a 
few months after the revolution in Portugal that would eventually give the 
Portuguese colonies their independence. 

During European colonial domination, African culture was generally 
misunderstood, misrepresented and interpreted in the wrong way. In a process to 
rebuild and preserve traditional cultural memory, contemporary writers use 
language and writing to affirm their cultural identity and, in so doing, rescue 
their collective memory from oblivion. Reinventing language was Luandino’s 
way of resisting and defying colonial authority. Xitu writes to defy the memory 
of colonial presence and its influence in the African heritage – the oppression 
still present in everyday life through the use of a language. 

Portuguese is the bridging language between the various (over 40) local 
languages spoken within the Angolan borders. As the colonizer’s language and 
legacy, the Portuguese language is manipulated, changed, and adapted to reflect 
the culture of the Angolan people, in Luanda, other urban spaces or in the rural 
areas. In contemporary Africa, cultural boundaries have been changing, allowing 
for new forms of cultural expressions. The construction of new identities, 
however, continues to imply a sort of interior conflict for the individual, as the 
contact between cultures creates a sense of “inbetweenness”, placing the 
individual in a “borderland”, a territory between the rural and the urban, the 
traditional and the modern, the old and the new. Culture and the notions of 
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memory and identity are built and based on the hybrid nature of the nation and 
the culture where transculturation easily occurs. 

Angolan writers like Luandino and Xitu resort to oral tradition and to the 
cultural background of their countries to write their narratives, rebuilding 
legends, myths, stories, rituals, and proverbs in their writings, reinventing the 
Portuguese language in their works and depicting cultural and social universes 
that legitimize the cultural spaces of the characters.  

Orature embraces people’s culture and cultural values and worldview. The 
oral text implies performance, involving the text, but also the teller and the 
interaction between teller and audience, gestures and body language, among 
other resources. The written text, however, has to survive by itself, as 
performance is lost on paper. Both Xitu and Luandino Vieira use innovative 
linguistic techniques to convey cultural performance through the written words, 
making up for the loss of the performance present in orature.  

Uanhenga Xitu’s work is identified as being between two cultures: the 
traditional and the modern, and characteristics of the two are visible in the 
dialogue between the rural and the urban spaces present in his texts. The writer 
describes the rich landscapes and scenarios of the rural areas, bringing to the text 
the problems that arise from contact between cultures where the traditional and 
always dynamic culture may be threatened or changed through transculturation.   

In the Introduction to Maka na Sanzala (1979), Xitu explains that his work 
is based on oral storytelling techniques: “When I remember to stamp a story or 
short story on paper, the feeling that surrounds me is that I have to convince 
myself that I am in front of listeners that enthusiastically await the moment to 
listen and to judge me.” (Xitu 1979: 9).1 The paragraph shows the concern in 
recreating the ambience to tell the tale.2 Another attempt to recreate the 
atmosphere and conditions of orature is visible in this statement: “And, now, I 
will speak to you in a more humble language, that is mine, lacking in adjectives, 
vocabulary, pompous words and phrases, and without the rigor of punctuation, 
because all this I replace with my own gestures and parts” (Xitu 1979: 9).3 

In “’Mestre’ Tamoda”, Xitu tells the story of a young man who was a 
master of verbiage for having memorized words of Ndunda (Kimbundu term for 
thick book or of consultation) without really having full knowledge of the 
meaning of the words. The vocabulary versatility of “’Mestre’ Tamoda” 
analyzes linguistic and cultural tensions and ambiguities that emerge from 
contacts with other cultures. Using a language that mixes Portuguese and 

                                                 
1 “Quando me lembro de estampar uma história ou um conto no papel, o sentimento de que me 
rodeio é convencer-me de que estou diante de ouvintes que aguardam com entusiasmo o momento 
de me escutar e de me julgar” (Xitu 1979: 9). 
2 “Então arranjo uma posição cómoda para melhor narrar a história” (Xitu 1979: 9). 
3 “E, de seguida, falo-lhes na linguagem mais chã, que é a minha: pobre de adjectivos, de 
vocabulário, de frases e palavras pomposas, e sem aquele rigor dos sinais de pontuação, porque 
tudo isso substituo com gestos e partes só minhas” (Xitu 1979: 9). 
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Kimbundu, Xitu explores the process of influence and assimilation suffered by 
the speakers of Kimbundu and the comic consequences of the ambiguities of 
words in Kimbundu and Portuguese. Tamoda is a young man who went to 
Luanda, the capital, to work. He learnt how to speak, read and write in 
Portuguese. While working for a doctor, he spends time copying the vocabulary 
of a dictionary in an effort to advance his education. When he returns to his 
village, he brings several Portuguese books with him and, as people only speak 
Kimbundu, he is considered an expert in Portuguese. The villagers are impressed 
with Tamoda’s knowledge, language and clothes and the children of the village 
follow him avid for information and new words. The children learn new words 
quickly, but when they use the words in an inappropriate context or invent new 
words, the parents and the village schoolteacher protest against Tamoda, his 
verbal skills and his city ways. As expected, Tamoda causes confusion, since he 
did not really know how to use the words that he had memorized or he had not 
memorized them properly. 

The case of the creation of the word “muchachala”, for example, generates 
laughter in the reader-listener-viewer.  The word “muchachala” is a hybrid of 
Spanish and Portuguese tempered by an Angolan flavour.  The children, highly 
motivated by this master of the village, who is much more communicative and 
interesting because closer to the oral experience than the Portuguese language 
school teacher, start using and spreading the new word in the community. But 
the word resembles “muxaxala,” a Kimbundu term that denotes an area of the 
lower body. The outraged parents complain to the authorities along with the 
village schoolteacher. Tamoda is not accepted by the villagers because of his 
strange language and ways, and he also fails to impress the white authorities. He 
is “in-between cultures”, in a “no man’s land”. 

Uanhenga Xitu is seen as “the Angolan writer who best characterises the 
dynamics of the dichotomies between the ‘traditional’ and the ‘modern’, as 
embodied by the world in which countryside and city meet, clash and influence 
each other” (Leite 1996: 135). Tamoda mirrors the cultural tensions caused by 
the new (city) ways entering traditional cultures. He is the example of an African 
that assimilated Portuguese colonial policies – speaking correct Portuguese was 
a pre-requisite to be accepted and assimilated by (white) colonial society.  The 
rural villagers, humble and simple, are confused by the acculturated ways, and 
the traditional culture resists the encounter with the “invading” culture, repealing 
it. 

In Xitu’s writing, the literary text is interwined with the oral, in perfect and 
humorous harmony4. The hybridized Portuguese language, angolanized, 

                                                 
4 “E bilinguismo, também utilizo muito, e quimbundualizar algumas palavras, aportuguesar 
algumas palavras, isto é o meu forte. A minha escrita foi muito influenciada quer pelos 
acompanhantes e quer pelo meu estar dentro de uma sociedade. Nasci na sanzala, vim para o meio 
urbano e depois comecei a subir, estudando, lendo, mas nunca esqueci a raiz. Não esqueci, não 
esqueço” (Xitu 2004). 
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represented by Tamoda, is mocked by the author as are the people who use this 
contradictory legacy of colonialism. The Portuguese language is used alongside 
Kimbundu words, proverbs, phrases and expressions. According to Ana Mafalda 
Leite, in Xitu’s works, “Kimbundu is the language used to reflect more 
explicitly the ‘traditional’ world, a world for which Portuguese cannot speak” 
(Leite 1996: 138). 

The accounts of the cultural conflicts resulting from Tamoda’s ways are 
humorous, as he tries to impress the villagers with his inventive use of the 
Portuguese language. However, his exaggerated language and behaviour, seen as 
a lack of respect for traditional culture, antagonize the villagers and the elders. 
Phyllis Peres classifies “’Mestre’ Tamoda” as a farce “of the Portuguese 
civilizing mission” that “mocks colonial discourse” (Peres 1997: 52).  

For Xitu, narrating the nation is not so much about claiming a terrain 
through the invention of hybrid linguistic forms, but more about writing the 
hybrid identities “cultivated in narratives that both mimic and subvert colonial 
discourse” (Peres 1997: 49). His narratives present rural spaces outside of 
Luanda as areas of linguistic and cultural confrontation between tradition and 
colonial practices, rural areas and urban settings, with the rural zones being the 
true guardians of the real cultural practices of Angola. Xitu’s texts, with the 
exception of The World of Mestre Tamoda (Os Discursos do Mestre Tamoda), 
always have rural contexts as settings.  

After colonisation and independence, cultural references are still in the 
making, influenced by various factors: internal wars, displacement, internal 
migrations, unemployment, lack of food, health issues and other problems. 
Migration to the city, especially to Luanda happened for different reasons, but 
mainly due to the security that the city provided, as there was little direct 
fighting in the capital and because it is/was a place where food is/was more 
easily available and people hope to find better conditions for survival. In 
Luanda, more than sixty per cent of the population is estimated to have migrated 
directly or indirectly to the city from rural settings because of the long war that 
raged in the country. Some of the refugees were lodged in enormous camps in 
the outskirts of Luanda: on the road to the north - to Kaxito, for instance, people 
still live in tents. But most people who fled the countryside or smaller towns 
joined members of their immediate or distant family who already had a house in 
one of the musseques and built themselves shelters on pieces of ‘no-man’s land’ 
between other houses. 

Luandino Vieira started using his writing as a weapon during colonisation. 
His writing is mainly urban, centred in the “musseques” around Luanda and 
shows that the cultural differences between colonizer and colonized existed and 
that the cultural identity of the Angolan people had not been erased by 
colonisation, but was visible in every aspect of daily life. The “musseques” 
depicted in Luandino’s narratives are “borderlands” between the rural and the 
urban cultural landscapes, areas of the city, but not totally. 
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Luandino Vieira’s effort to incorporate characteristics of traditional orature 
into his narratives enabled him to create an Angolan literature with authentic 
local culture. The oral quality of Luandino’s writing turns his narratives into 
texts that can easily be read/told aloud to African readers (listeners).5 Luandino’s 
use of the word “estória” shows the proximity of his narratives with the 
traditional oral narrative, supported by the use of structures and other 
characteristics in his texts that are also linked to traditional narratives transmitted 
orally. In an interview given in 2007, he explains that the option to write 
“estórias” is linked to the Kimbundu “missosso” – traditional tales that involve 
daily life and facts, but also animals that talk to people, but are not fables (Vieira 
2007: 280). This is why in the “Tale of the Hen and the Egg” (“Estória da 
Galinha e do Ovo”) the animals talk with the children and the children with the 
animals. 

Ana Mafalda Leite explains that the use of the “estória” genre expresses 
“the cultural reality of a country where city and countryside are only partly 
integrated and where the oral and the written traditions straddle each other in the 
everyday life of the Angolans” (Leite 1996: 141). 

Luandino incorporates the structures of the traditional oral narrative, 
assuming his role as traditional storyteller. The oral text is in a permanent 
conflict with the written word: introducing elements of orature in the written 
word is a procedure that can convey African authenticity to the text. The 
linguistic innovation or recreation in his writing lies in his use of the European 
language, Portuguese, with the local language, Kimbundu, (spoken in and 
around the Angolan capital) creating a hybrid mixture that does not aim to be the 
Portuguese language spoken in Luanda, but rather a resource to close the gap 
between writing and the voice of the inhabitants of the musseque (slum), 
narrating their experiences, poetically recreating their linguistic and cultural 
realities.   

Luandino inserts Kimbundu words in the Portuguese text, adapts Kimbundu 
words to Portuguese, invents mixed words and writes whole paragraphs in 
Kimbundu, using different resources for integrating word innovations and 
derivations – fubeiro, mussequeiro, quimbandices, xinguiladores. Unlike Xitu 
who provides a translation and even explanations for the Kimbundu words and 
expressions used in the text, Luandino does not translate the Kimbundu words in 
his works – now they appear in a Glossary at the end of the book. His idea is to 
make the written word closer to the oral language spoken in the musseques, thus 
transmitting the cultural and linguistic peculiarities of the capital and its people. 
For Luandino, the popular language spoken in Luanda is also a character in his 
works (Vieira 2007: 287).  He explains that avoiding the Portuguese language 
norm gives the texts the cultural difference that makes them part of the territory 
and the people, as he explains in an interview in 2007: 

                                                 
5 See Trigo (1980: 231-248). 
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Even in Portuguese that was the language of the colonizer, I could tell a 
tale in Portuguese, the language of the colonizer that any settler could 
read, understand, and at the same time, read and not understand. And that 
this little cultural difference justified my claim of autonomy. We have a 
cultural difference that is a political difference6 (Vieira 2007: 288). 

 
The cultural differences conveyed by Luandino’s texts are still aesthetically 

original – he reinvents the linguistic code to transmit Angolan reality depicted in 
the narratives as the nation’s life, traditions, conflicts and customs. For his texts 
to have the meaning that he pretended, his only option was to create a language 
that people could connect to, that reflected their identity. This “taming” of the 
language is referred to by Gloria Anzaldúa in her Borderlands/La Frontera 

(1999) as the condition of the Chicanos in the United States. In Luandino’s 
work, this “taming of the language” can be used to decribe the situation of 
Angolans in their own territory, even if the situation is totally different, since 
Angolans are in their land, a land that was dominated by a foreign power that 
imposed an European language on local inhabitants. Nevertheless, Anzaldúa 
mentions the need that Chicanos have in creating a language that “they can 
connect their identity to, one capable of communicating the realities and values 
true to themselves (…) a forked tongue, a variation of two languages.” 
(Anzaldúa 1999: 77). This was the need that Luandino responded to, creating, 
inventing an “in-between language” that he, his characters and his readers could 
identify with. 

Luandino’s works recreate the cultural universe of the nation and transform 
literature into an instrument that conveys the cultural and political resistance of 
the people, but never forgetting the notion of national identity. His texts have 
closely mirrored Angola’s painful history of colonization and resistance, as he 
undermines the language, spreading the culture in the text, both with vocabulary 
and rhythm, with oral wisdom, making Portuguese a language capable of 
assuming a particular experience, an African experience transmitted in a 
European language. In the same interview given in 2007 in Brazil, the writer 
corroborates this idea: “Because I always privilege the oral characteristics, the 
rhythm of the word. Especially when I am writing as if it to be read aloud” 
(Vieira 2007: 281).7 

A text deeply marked by orature is the “Tale of the Hen and the Egg”, a 
tale that shows old Bebeca’s inability, with all her knowledge of “ancestor”, to 

                                                 
6 “Mesmo na língua portuguesa que era a língua do colonizador, eu podia contar uma estória em 
português, na língua do colonizador, que qualquer colonizador podia ler, perceber, e ao mesmo 
tempo, lia e não percebia. E que essa pequena diferença cultural, legitimava minha reivindicação 
da autonomia. Temos uma diferença cultural que é diferença política” (Vieira 2007: 288). 
7 “Porque sempre privilegio a oralidade, o ritmo da palavra. Sobretudo quando estou a escrever 
como se fosse para ser lido em voz alta” (Vieira 2007: 281-282). 
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mediate and resolve the feud of the hen and the egg between two neighbours. 
The space of the story is the musseque (slum) Sambizanga in Luanda and the 
resolution of the conflict requires the opinion and intervention of several 
typified characters from different social and professional groups of colonial 
Angola – church, property owners, and police authorities. In the end, the group, 
saved from a true conflict by the children, recovers a sense of unity and 
community: the internal conflict ends and the communal identity, symbolized 
by the egg, is protected and survives.  

José Luandino Vieira’s texts, starting with Luuanda, resemble the oral 
narratives of traditional storytelling: the expressiveness, the performance-
language, the idiomatic language, the colloquial speech and the description of 
the mood of the characters recall the ancestral mode of oral transmission. By 
taking on the image of the old storyteller of African cultural tradition, Luandino 
revives traditional memory - liaison with orature is made through a mode of 
narration that takes place spontaneously and which refers to the African oral 
tradition. “The Last Quinzar of the Makulusu” is a tale where the African 
characteristics are visible, as structure and content remind the reader of the 
traditional Angolan folktale. 

Referring to We, from Makulusu (Nós, os do Makulusu) (1967/1974), 
Russell G. Hamilton stresses the importance of Luandino’s usage of the 
Kimbundu language with the Portuguese in his work, since “the African 
language is the symbolic expression of a ubiquitous black reality that can never 
be denied in Angola” (Laban 1980: 181).8 We, from Makulusu begins with an 
expression of a traditional Kimbundu tale: “…mukonda ku tuatundu kiá, ki 

tutena kumona-ku dingi kima. O kima tu-ki-sanga, kiala ku tuala um ia.” 
(Translation: “Because from where we came there is nothing else to see. What 
we seek is there where we go.”)9 The first lines of the novel refer to the 
traditional African way of narrating, with a simple language, yet packed with 
images.10  

Xitu and Vieira capture the “angolanidade”/angolanness in their work. 
Their narratives reflect the African and Angolan oral tradition. As cultural 
mediators, the two writers, Vieira and Xitu, write short narratives, short stories, 
the “prose narrative genre which most easily seems to accommodate linguistic 
innovation” (Leite 1996: 111). As spokesmen for the Angolanness, the African 
world of cultural tradition is present in the works of these two writers, 
contrasting rural and urban, tradition and modernity. In their work, almost all the 
                                                 
8 “A língua africana é a expressão simbólica de uma realidade negra omnipresente que jamais 
poderá se negada em Angola” (Hamilton in Laban 1980: 181). 
9 Tradução: “Porque de onde viemos nada mais há para ver. O que procuramos está lá para onde 
vamos.” 
10 “Simples, simples como assim um tiro: era alferes, levou um balázio, andava na guerra e deitou 
a vida no chão, o sangue bebeu. E nem foi em combate como ele queria. Chorou por isso, tenho 
certeza, por morrer assim, um tiro de emboscada e de borco, como é que ele falava?: ‘Galinha na 
engorda feliz, não sabe que há domingo.’” (Vieira 1974: 9)      
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characters are men and women divided between two cultures or are products of 
transculturation. The authors redeem the dignity and the tradition of the people, 
while dialoguing with the past.  

Literary texts have an important role in the process of asserting an African 
cultural identity, particularly in Angola where it had significant 
representativeness as an instrument of colonial resistance. With Luandino Vieira 
and other writers of the colonial period, the manipulative creation turned the 
linguistic and cultural reality into a vehicle for affirming collective cultural 
identity. 
 

My tale. 
If it’s pretty, if it’s ugly, only you 
know. But I swear I didn’t tell a lie 
and that these affairs happened in this 
our land of Luanda. 
(José Luandino Vieira 1964)11 
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Resumo 

Numa crónica intitulada “Poesia em tempos de indigência”, Manuel António Pina 
(2010: 71), registava que, “em tempos como estes, de usura, há algo de inquietante e de 
escandaloso no mistério gratuito da poesia”. E, de seguida, perguntava: “porque 
continuam os homens a escrever poesia? E porque continuam outros homens, 
desrazoavelmente, a escutá-la?”. Alargando o horizonte do nosso olhar, ou seja, 
passando da poesia a todas as formas literárias, propomo-nos fazer uma reflexão a partir 
da desafiante questão: porque continuamos, mulheres e homens, mais velhos ou mais 
jovens, a ler literatura? Conscientemente, procuraremos uma – a nossa – resposta a esta 
questão a partir do nosso lugar (locus) de leitor, reconhecendo que o leitor está sempre 
em mais lugares do que o contingente “aqui e agora”. 

Nesta era da globalização e de um crescente imperialismo da tecnologia, 
nomeadamente das designadas tecnologias de informação e comunicação (TIC), é 
frequente o discurso académico lamentar a má relação das novas gerações com a grande 
literatura mundial. A reflexão desenvolvida por Mário Vargas Llosa (2012), em A 
civilização do espetáculo, é um acabado exemplo desse desencanto. A crise das 
humanidades tornou-se mesmo um tópico central em várias análises da sociedade, da 
cultura e, mais especificamente, dos sistemas de ensino. Segundo Martha Nussbaum 
(2010), a crise das humanidades é mesmo a maior crise que hoje enfrentamos. Não 
queremos alinhar em discursos escatológicos, anunciadores do fim da cultura. Bem pelo 
contrário, acreditamos que o “estar-em-crise” é, de algum modo, essencial às 
humanidades e, mais especificamente, à literatura. Esta perceção não nos impede de 
reconhecer a imperiosidade de desenvolver uma literacia crítica, a qual, nas palavras de 
Azevedo (2006: 4), “corresponde à capacidade para ler, escrever, analisar e interpretar 
o mundo de uma forma não ingénua…”. Na linha de pensamento deste autor, 
reconhecemos que “educar para a literacia implica […] desenvolver a atividade 
pedagógica para que o aluno, confrontado com usos múltiplos e polifacetados da língua, 
aprenda a exercitá-la numa pluralidade de contextos e situações, conhecendo-a […] de 
forma ativa” (Azevedo 2006: 3). A educação literária, que passou a ser consagrada 
como um domínio específico de referência das Metas Curriculares de Português 
(definidas pelo Ministério da Educação em abril de 2012), é seguramente um enorme 
desafio e tem de ser abraçado por todos os agentes educativos. Temos de encarar “a 
leitura literária como meio de propiciar experiências estéticas indispensáveis e 
fundamentais para a maturação dos alunos enquanto pessoas” (Reis et al. 2009: 105). 

Neste sentido, salvaguardando uma certa ancoragem em documentos, relatórios 
oficiais e estudos referentes à problemática da educação literária, pretendemos levar os 
nossos ouvintes a uma fantástica viagem pelo bosque da literatura (alusão a No bosque 
do espelho de Alberto Manguel). Viajaremos, pois, seguindo um desassossegado voo 
que nos levará pela obra poética de autores como Gabriel Celaya e Miguel Torga, 
Sebastião da Gama e Manuel António Pina, José fanha e Álvaro Magalhães, e pela obra 
de grandes prosadores como José Saramago e Valter Hugo Mãe, Italo Calvino e 
Umberto Eco, Grabiel García Márquez e Luis Sepúlveda. 
Palavras-chave: Leitura, educação literária, globalização. 
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Pensei em falar-vos das vantagens da leitura a partir de uma série de 
estudos e de relatórios. Efetivamente, temos disponível uma vasta produção 
científica e académica graças à qual se tem atestado a relevância da leitura para 
os cidadãos de todos os tempos e lugares. Creio ser um dado de tal modo 
adquirido (parece mesmo uma evidência cartesiana) que não nos merece grandes 
considerações nem vamos gastar tempo a reforçar tal facto. Recordo apenas a 
hoje já célebre frase de Malala (2013), a jovem paquistanesa covencedora do 
Nobel da Paz em 2014: “uma criança, um professor, um livro e um lápis podem 
mudar o mundo”. É indiscutivelmente uma frase que sintetiza bem a fé na 
educação, e no poder que esta tem. 

Não nego o valor e a importância do discurso próprio dos relatórios – sem 
eles a inteligibilidade destes fenómenos seria seriamente comprometida. Parece-
me, porém, que esse tipo de discurso é sempre um pouco frio, despido de graça, 
quando – penso eu – deveríamos falar de leitura (e devemos falar de leitura) 
quando ela nos enche a alma… deveríamos falar de leitura estando apaixonados 
pelo ato de ler. Já Alice Vieira (2008) nos ensinou que a poesia só se 
compreende com o coração; que ela fica e cresce por dentro de nós. A poesia e 
toda a boa literatura, acrescento eu. 

Não sei se saberei falar-vos corretamente de leitura… posso, contudo, 
assegurar-vos que cumpro a primeira condição que referi, isto é: sou um leitor 
apaixonado! E vou falar-vos de leitura a partir de algumas das minhas leituras. 
Afinal nós falamos (a nós mesmos e aos outros) sempre a partir do lugar (locus) 
onde estamos. E, mesmo sem um real dom de ubiquidade, estamos sempre em 
mais lugares do que o contingente “aqui e agora”. Aqui e agora, alguns de vocês 
estarão “com a cabeça na lua!” Ah! Que felizes esses! Como cantou Manuel 
António Pina (1983), “as coisas melhores são feitas no ar, / andar nas nuvens, 
devanear”. Vale a pena ler: 

As coisas melhores são feitas no ar, 
andar nas nuvens, devanear, 
voar, sonhar, falar no ar, 
fazer castelos no ar 
e ir lá para dentro morar, 
ou então estar em qualquer sítio só a estar, 
a respiração a respirar, 
o coração a pulsar, 
o sangue a sangrar, 
a imaginação a imaginar, 
os olhos a olhar 
(embora sem ver), 
e ficar muito quietinho a ser, 
os tecidos a tecer, 
os cabelos a crescer. 
E isso tudo a saber 
que isto tudo está a acontecer! 
As coisas melhores são de ar 
só é preciso abrir os olhos e olhar, 
basta respirar. 
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Também Mia Couto (1997) nos narrou o dia em que nasceu o primeiro 

poeta: esse homem a quem, na cabeça, cresceram raízes do tamanho da terra 
inteira e que, por indicação do mais velho dos sábios, passou a andar com a 
cabeça na lua. Mas regressemos aqui à terra… nesse regresso, há uma questão 
que se impõe. É uma questão primeira: Porque leem os homens? 
E é também Manuel António Pina quem nos responde numa das suas crónicas, 
quando pergunta “Para quê a poesia?” – onde ele coloca “poesia”, podemos 
naturalmente ler “literatura”. 
 

Para quê a poesia em tempos de indigência? A resposta à interrogação 
de Hölderlin não é fácil nos dias que correm, de triunfo da venalidade e da 
usura. Mas provavelmente nunca o foi. E, no entanto, os homens escrevem 
poesia desde o princípio do Mundo. 

A poesia (o que quer que a poesia seja) não serve para vender nem para 
trocar, e muito menos para ficar na fotografia. Não dá votos, não dá poder, 
não promete nada, não produz nada (nem sequer sentido, pois é sentido 
produzido). Por que escrevem então os homens poesia? É uma pergunta 
assustadora, capaz de gerar em nós a dúvida e a suspeita: e se a vida não 
for a “vidinha”?, e se salvar a vida não for aprender a nadar? (Pina 2010: 
77) 

 
A resposta à inquietante pergunta é ensaiada em várias crónicas do autor. 

Concluiu, por exemplo, uma delas (sugestivamente intitulada “Persistência da 
Poesia”) com um parágrafo em que é evidente uma modelização dubitativa do 
discurso, prova de quem sabe que definir é sempre colocar limites e a poesia (a 
literatura) vive o fascínio do infinito: 

 
Talvez, quem sabe’, a poesia seja alguma espécie obscura de religião, 

talvez ela própria seja uma língua estrangeira falada em regiões distantes e 
interiores. Talvez escrevendo poesia e lendo e ouvindo poesia estejamos 
perto de algo maior do que nós ou do nosso exato tamanho. Porque alguma 
razão há de haver para a persistência da poesia mesmo em tempos tão 
pouco gloriosos como os nossos (Pina 2010: 70). 

 
Gosto de pensar que a leitura nos coloca “mais perto de algo maior do que 

nós” e vem-me à memória o poema “Eu sou do tamanho do que vejo” do 
pessoano Alberto Caeiro (O guardador de rebanhos – poema VII), porque a 
leitura da obra literária nos coloca no cimo do outeiro de onde se pode ver 
“quanto da terra se pode ser no Universo” (Pessoa 1946; 1993: 33). 

A poesia, dizia-nos Pina, não é mercadoria. Porém a poesia / a literatura é 
necessária. E isso é-nos assegurado por uma plêiade de ilustres escritores. 
Recolho um exemplo de um poema fantástico e cujo título é (pura e 
simplesmente) soberbo, enquanto definição metafórica do que é a poesia: “A 
poesia é uma arma carregada de futuro” de Gabriel Celaya (1955; 1975). A 
poesia é necessária “como o pão de cada dia / como o ar que respiramos treze 
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vezes por minuto”. Como afirma o poeta, é com a poesia… é com o texto 
literário que construímos um futuro expansivo.  

Eu leio… e quando leio, caminho junto de uma prole de Orfeus – de 
rebeldes cantores que, nas palavras de Miguel Torga, são mais do que Cristo. 
São “Um Cristo sem altar / que ficasse a lutar/ junto de nós, / tão presente, real e 
natural / que podemos ouvir-lhe a própria voz.” (Torga 1958; 1970: 46-47). Ler 
literatura não é um ato inócuo. Mesmo que nos queiram fazer viver na falsa paz 
da passividade, a literatura é transitiva e está em trânsito e sempre há de haver 
um poeta que nos recorde que o poema é “Poemarma” (Alegre 1967; 2017). 
A literatura não é só uma porta (ou janela, ou varanda, ou casa) aberta ao 
mundo… ela abre-nos ao mundo; ela é um espaço de fraternidade. Ler leva-nos 
ao lugar do outro. É hoje relevantíssima a defesa de uma educação humanística 
(Silva 2010; Nussbaum 2010). Esta não é apenas a educação para aqueles que 
seguem estudos no ramo das ditas Humanidades. “Em tempos de usura”, 
defendemos uma educação humanística para todos, no sentido em que ela se 
centra no desenvolvimento de um espírito crítico. Na verdade, ao lermos, como 
tantas vezes foi repetindo Paulo Freire, aprendemos a ler o mundo. 
Num tempo muito dado a uma educação que está (ou que, pelo menos, parece 
estar) exclusivamente preocupada com a formação de profissionais que gerem 
lucro, estou aqui a defender num modelo socrático de educação. Um modelo no 
qual a leitura do texto literário é um valor crucial. É-o porque, reitero a ideia, 
possibilita o desenvolvimento do espírito crítico, graças ao qual aprendemos a 
ler o mundo e os textos de uma forma não ingénua. Podemos e devemos ser 
inocentes em todas as idades, mas não ingénuos. Sebastião da Gama (1975) 
falou de uma ingenuidade de criança – que é, na verdade, inocência. Esta surge 
como força geradora da poesia e de toda a compreensão (poética). 
 

O poeta beija tudo, graças a Deus… E aprende com as coisas a sua 
lição de sinceridade… E diz assim: «É preciso saber olhar…» E pode ser, 
em qualquer idade, ingénuo como as crianças, entusiasta como os 
adolescentes e profundo como os homens feitos… E levanta uma pedra 
escura e áspera para mostrar uma flor que está por detrás… 

E perde tempo (ganha tempo…) a namorar uma ovelha… E comove-se 
com coisas de nada: um pássaro que canta, uma mulher bonita que passou, 
uma menina que lhe sorriu, um pai que olhou desvanecido para o filho 
pequenino, um bocadinho de sol depois de um dia chuvoso… E acha que 
tudo é importante… E pega no braço dos homens que estavam tristes e vai 
passear com eles para o jardim… E reparou que os homens estavam 
tristes… E escreveu uns versos que começam desta maneira: «O segredo é 
amar…» (Gama 1975: 64). 

 
Mas, voltando à questão, não podemos confundir inocência com 

ingenuidade. Um leitor aprende a pensar mais profundamente o mundo porque a 
literatura (a boa literatura) lhe fornece uma série de analogias e propicia o 
desenvolvimento da imaginação narrativa. Esta relaciona-se com a capacidade 
de resolver problemas; a capacidade de ir construindo caminhos por dentro dos 
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labirintos do «eu», dos labirintos do mundo e dos próprios labirintos do texto 
que, metaforicamente, Borges tão bem descreveu na “Parábola da Palácio”, do 
livro O Fazedor (Borges 1998: 175-176). 

Além disso, é indiscutível que ler é fundamental para a promoção de uma 
“cultura geral” bem sustentada e para o desenvolvimento da capacidade de se 
compreender e compreender o outro. Por um lado, a leitura revela-nos o monstro 
interior que há em cada um de nós. Ensina-nos a dominá-lo… e torna-nos 
familiar a linguagem das emoções e dos sentimentos. Por ouro lado ainda, a 
leitura gera uma capacidade de empatia que é bem mais forte do que a mera 
simpatia. Explicando muito brevemente: eu costumo ser simpático – até por 
questões estéticas (não é bonito ser-se antipático) – mas a empatia é a 
capacidade de sofrer com o outro e de não poder deixar de sofrer quando o outro 
sofre. 

Por isso a leitura é fundamental para que se desenvolva em nós a 
capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de desenvolvermos um “olhar 
interior”. Saramago (2010) di-lo com uma leveza insustentável (usando a 
expressão de Milan Kundera) no diálogo entre o Homem que foi pedir um barco 
(e que agora o tinha) e a Mulher da limpeza (que já não o era): 

 
[…] é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não nos 
saímos de nós, Se não saímos de nós próprios, queres tu dizer, Não é a 
mesma coisa (Saramago 2010: 31) 

 
“Sairmo-nos de nós” é um processo longo, reiterado, mas que tem em si a 

ideia de regresso, depois da grande aventura pelos mares do desconhecido 
(Soares 2017: 109-126). Descobre-se e reconhece-se a leitura como encontro, 
como descoberta do outro e como acontecimento em que se cumpre um processo 
de receção do outro dentro de nós (até porque, como disse John Donne muito 
antes de Saramago e só aparentemente contra Saramago, “nenhum homem é 
uma ilha isolada; cada homem é uma partícula do continente”). Na mesma linha, 
cada texto lido é um diálogo com outros textos e outras formas de expressão 
humana. Ler um livro é sempre atualizar a leitura de outros livros, fazer a 
redescoberta de caminhos, cidades e ilhas já antes visitadas. A esta redescoberta 
que confere operacionalidade ao conceito de intertextualidade.  

Importa ainda acrescentar que as Humanidades são fundamentais para a 
vida das democracias, dada a inefável aprendizagem do respeito pelo outro. 
Insisto nesta ideia: a leitura… a leitura de obras literárias – tal como a leitura de 
todas as artes – permite-nos a revelação dos pontos cegos (a nível social) que 
sempre persistem nas sociedades (veja-se, por exemplo, “Every System has a 
Dead Angle”, de Miguel Januário, em 
http://maismenos.net/objections/sacred.php). 

Há, portanto, um desafio que todos temos de abraçar: o de educar os jovens 
como leitores, como sujeitos críticos, capazes de pensarem o seu ser no mundo. 
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Valter Hugo Mãe, respondendo à personagem de Sartre (da peça Entre 
quatro paredes) defende: “O inferno não são os outros, pequena Halla. Eles são 
paraíso, porque um homem sozinho é apenas um animal. A humanidade começa 
nos que te rodeiam e não exatamente em ti” (Mãe 2014: 44). Indiscutivelmente, 
a literatura coloca-nos no mundo como seres em relação com outros seres. Faz 
de nós um lugar em relação com outros lugares, numa dinâmica de constante 
redefinição, numa relação sempre em aberto em que as presenças e as ausências 
que hoje nos animam e nos inquietam não podem ser resolvidas em absoluto. 
Mas – iluminando-as pela leitura – podemos colocá-las num lugar de maior 
inteligibilidade. 

Há ainda uma outra dimensão que não podemos esquecer: a do jogo! Toda a 
literatura é jogo. Um jogo a ser cumprido pelo leitor (Cortázar 1963: 2008). 
Falando de jogo, temos de falar de sonho! Ler leva-nos à descoberta do nosso 
mundo e, ao mesmo tempo, permite-nos mergulharmos na aventura de descobrir 
mundos fantásticos… cidades invisíveis: “São cidades como sonhos […]. As 
cidades como os sonhos são construídas de desejos e de medos” (Calvino 2015: 
50). Ah! Como, ao ler, eu sonhei que passeava com o destemido Marco Polo por 
essas cidades: por Lalage, a cidade que cresce em leveza; ou Octávia, a cidade 
teia de aranha. Efetivamente, descritas por Marco Polo, elas têm esse dom 
fascinante e terrível: pode-se andar por dentro delas com o pensamento (Calvino 
2015: 43). Ao lermos, descobrimos, e dolorosamente percorremos, planícies em 
chamas e subimos a Luvina, “o mais alto e o mais pedregoso” dos cerros altos 
do sul (Rulfo 1953; 2003: 89-98).  

Ler é, pois, um mergulho num “mundo-outro” de que nos falou Umberto 
Eco. E é, em simultâneo, um encontro com uma visão original do mundo; uma 
visão que supera a ciência, porque olha e pensa o mundo a partir de dentro… a 
partir do olhar pessoal como lugar de encontro único e irrepetível com o mundo. 
A ciência ensina às crianças que uma ilha é uma porção de terra rodeada de água 
por todos os lados. Mas o narrador-personagem d’ Os piratas (Pina 2003) 
define-a bem melhor:  

 
Chamo-me Manuel e vivo numa ilha, ou uma ilha vive em mim, não 

tenho a certeza, uma ilha rodeada de mar e névoa por todos os lados, 
principalmente pelo lado de dentro (Pina 2003: 9)  

 
Na verdade, ler… ler obras de literatura de qualidade é embrenhar-se, como 

quem mergulha, nos bosques da ficção (Eco 2009) e é viajar pelos livros como 
quem se recria num bosque de espelhos (Manguel 2009). Ler, dizia, possibilita-
nos o alargamento estético da realidade. Mais, ler aumenta a realidade, 
transformando aquilo que é do domínio do quotidiano em algo mágico. 

Importa, pois, ler! É preciso ler! 
As palavras têm uma força salvífica. Foi isso que descobriram os habitantes 

de Macondo, espaço que mais do que ficcionado é mágico (Márquez 2000), 
quando foram atacados por uma estranha doença que os fazia esquecerem-se dos 
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nomes das coias. Eles sentiram que perderiam o seu mundo; e, então, 
começaram a colocar etiquetas em tudo… para que a palavras guardassem o 
mundo! 

Amigos, é preciso ler! 
Ler em todos os lados e em todas as idades. Luís Sepúlveda (2009) encanta-

nos com um velho que descobriu que sabia ler e, desde esse dia, nunca mais foi 
um homem só… vivia apaixonado por romances de amor. Fascina-nos com 
tantas outras histórias em que animais e homens se irmanam na partilha de 
sentimentos, como acontece na sua História de um gato e de um rato que se 

tornaram amigos (Sepúlveda 2013). 
Não há idade para ser leitor… nem para se tornar leitor. Nunca é tarde, 

como nunca é cedo de mais. Também não há idade para ser sócio de uma 
biblioteca… nunca é demasiado cedo. A biblioteca, na prosa de Jorge Luís 
Borges, confunde-se com o universo – leia-se o conto “A Biblioteca de Babel” 
(Borges 2003). As bibliotecas, como nos ensinou Borges, esse escritor visionário 
e transparentemente labiríntico, são espaços fantásticos. São labirintos 
intermináveis de aventura e prazer. Numa biblioteca não se está, voa-se! Contra 
toda a ciência, estou com os poetas e penso que aquilo que faz de nós 
verdadeiramente homens é a capacidade de voarmos. Nós temos asas… fomos 
feitos para voar. Estou convencido disso, depois de ter lido e relido o poema 
“Asas” de José Fanha (1985), que, de forma criativa e empolgante, nos manda 
escrever por dentro do peito que “nascemos para ter asas”. Termino: 

 
“Asas 
Nós nascemos para ter asas, meus amigos. 
Não se esqueçam de escrever por dentro do peito: nós nascemos para 

ter asas. 
No entanto, em épocas remotas, vieram com dedos pesados de 

ferrugem para gastar as nossas asas como se gastam tostões. 
Cortaram-nos as asas para que fôssemos apenas operários obedientes, 

estudantes atenciosos, leitores ingénuos de notícias sensacionais, gente 
pouca, pouca e seca. 

Apesar disso, sábios, estudiosos do arco-íris e de coisas transparentes, 
afirmam que as asas dos homens crescem mesmo depois de cortadas, e, 
novamente cortadas, de novo voltam a ser. 

Aceitemos esta hipótese, apesar de não termos dela qualquer 
confirmação prática. 

Por hoje é tudo. Abram as janelas. Podem sair. (Fanha 1985: s/p) 
 

Muito obrigado… e boas leituras! 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo abordar a problemática da educação em 
Ferreira de Castro, particularmente no romance Emigrantes. Tomamos como ponto de 
partida a seguinte questão investigativa: que conceção ou conceções de educação 
emergem na obra de Ferreira de Castro?  

No contexto da simbiose de relações entre a emigração e a educação, a primeira 
aparece não como problema-causa, mas como consequência de outra mais vasta e mais 
profunda – a educação, ou melhor, a falta dela, resulta, em primeiro lugar, numa 
multidão de ignorantes que os países de origem exportam e expõem diária e 
dramaticamente, representa a maioria para quem a educação se apresenta como 
conquista, cujo estado de degradação a converte numa tarefa quase impossível; por 
outro lado, uma minoria bafejada pela sorte para quem a educação resulta da condição 
social e é apresentada como uma dádiva. 

Ainda nessa simbiose de relações, a emigração surge como oportunidade de 
encontro de culturas, anunciando e facilitando os caminhos que hão de levar à educação 
intercultural. 
Palavras-chave: Ferreira de Castro, Educação, emigração. 

 

 

 

 

A civilização, lá longe, parecia ter sido criada 
apenas para uma minoria, enquanto a miséria 
fustigava e fustiga ainda este triste e negro cortejo 

(Castro 1980: 18) 
 

1. Introdução 

O quadro mental português que no início do século XX (1910) se despedia 
da monarquia e abraçava o ideário republicano era o de um país profundamente 
rural, cujo analfabetismo era a marca distintiva de um país que teimava em 
manter-se fora do carril do desenvolvimento, com que o progresso bafejara e 
continuava a bafejar os principais países europeus que seguiam na senda 
civilizacional dos Estados Unidos da América: desde a introdução da inquisição 
(1536-1821), ao desastre de Alcácer Quibir (1578), à perda da independência 
(1580-1640), até às invasões francesas que no inicio do século XIX fustigaram o 
nosso país e obrigaram a família real a fugir para o Brasil, deixando para trás um 
reino acéfalo, que parecia ter mergulhado num precipício em que, de forma 
exponencial, cada abismo parecia atrair novo abismo, no fragor das águas 
revoltas, como sugere o autor do livro dos Salmos (Sal 42,7). Nem a revolução 
liberal, cujos ventos da marselhesa sopraram para ocidente e chegaram em1820 
a Portugal, pôs fim à hecatombe que se abateu sobre este país; pelo contrário, a 
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guerra civil instalou-se, a partir de 1824 e só em 1834, com a convenção de 
Évora-Monte, se pôs termo ao banho de sangue que mais de uma década 
manchou Portugal. Protestou energicamente José de Torres no jornal “O 
Panorama” (PAN) contra este estado de coisas: 

 
Já é tempo que a todos chegue o reinado da luz. Portugal está 
atrasadíssimo no que propriamente se diz civilização derivada da 
ilustração. […] Se até agora, (segundo Chauchard e Munia) «guerras 
contínuas, depois o jugo pesado de Espanha, a opressão da inquisição, e 
nos últimos tempos, excessos de um governo despótico, impediram (em 
Portugal) o progresso das ciências e das letras», essas razões de desculpa 
passaram. A influência dos últimos tempos quase lhes varreu de todo a 
memória. Chegado é o tempo do trabalho e das melhorias úteis (Pan 1853: 
266). 

 
Mas nem o esforço regenerador dos liberais, nem as políticas fontistas 

impediram no ano de 1890 a humilhação imposta pelo ultimato inglês, tendo 
precipitado o fim da monarquia portuguesa. Quase 500 anos de políticas 
fracassadas deixaram Portugal num estado calamitoso: Em pleno séc. XX, a 
República toma as rédeas de um país paupérrimo, profundamente rural e pior 
que tudo essencialmente analfabeto. É este o contexto que carateriza a 
mundividência do adolescente Ferreira de Castro, cuja necessidade e ambição o 
leva, como a milhares, a buscar na terra onde a árvore das patacas cresce, novas 
oportunidades que a pátria lhes negou. Assim o refere Ferreira de Castro no 
romance Emigrantes:  

 
O oiro do Brasil fazia parte da tradição e tinha o prestígio duma lenda 
entre os espíritos rudes e simples. Viam-no reflorir nas igrejas, nos 
palacetes, nas escolas, nas pontes e nas estradas novas que os espíritos 
enriquecidos na outra margem do Atlântico mandavam executar (Castro 
1982: 32). 
 

José Maria Ferreira de Castro era uma criança natural de Ossela. A sua 
partida precoce, para o Brasil, com apenas 12 anos de idade, após ter completado 
o ensino primário, em 1911, nas mesmas circunstâncias que a avalanche de 
emigrantes saiu para as Américas, amontoada em vapores, como se de carneiros 
se tratasse, conferiu a Ferreira de Castro uma experiência que o autorizou a falar 
na primeira pessoa. Jamais reprimiu essa dolorosa experiência de emigrante, na 
saudade da terra que o viu partir, não a tendo guardado para si, nem tão-pouco a 
juntou ao portfólio das histórias futuras que um dia haveria, por bem, contar aos 
seus netos. Pelo contrário, vivificou essas memórias na literatura e deu-lhes vida, 
trazendo para a mesma literatura, pela primeira vez, os dramas da emigração, 
expondo-os assim em praça pública. Assumiu a denúncia em três obras-primas, a 
saber: Emigrantes (1928), A Selva (1930) e o Instinto Supremo (1968). 
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Biógrafo de personagens que se cruzam numa teia de enredos, conta a 
história e as histórias de homens concretos, de gente de carne e osso e condição 
igual à sua, de gente que abriu os olhos e reparou que só a alguns era permitido 
viver com dignidade: 

 
E eles, mordidas as almas por compreensíveis ambições, querem também 
viver, querem também usufruir das regalias iguais às que desfrutam dos 
homens privilegiados. E deslocam-se e emigram, e transitam de continente 
a continente, de hemisfério a hemisfério, em busca do seu pão (Castro 
1982: 13). 
 

É neste enredar de quem conta e reconta as histórias e dá vida às diferentes 
personagens que a ideologia se revela nas temáticas que vão emergindo. A 
questão de que aqui nos ocupamos refere-se à simbiose de relações entre a 
emigração e a educação, em Ferreira de Castro. Importa, pois, perguntar: que 
relações são essas e que conceção ou conceções de educação emergem na obra 
de Ferreira de Castro? 

No Pórtico, de Emigrantes da 22.ª edição, o próprio Ferreira de Castro 
esclarece que “o problema da emigração não é, porém, um problema-causa, mas 
consequência de outro mais vasto e mais profundo” (Ferreira de Castro 1982: 
15), ou seja, a educação, ou melhor, a falta dela e a consequente multidão de 
ignorantes que os países de origem exportam diariamente: 

 
Esses homens vão correr a sua aventura porque têm falta de pão ou 

porque se convenceram, justamente, de que no mundo em que vivem só 
quem dispõe de oiro tem direito às expressões capitosas da vida. Em 
circunstâncias particulares, são ainda iludidos […] afirmando à 
ingenuidade deles que mesmo assim rudes, mazorros, primários, 
encontrarão neste e naquele trecho do Globo, fabulosas riquezas (Castro 
1982: 15). 

  
1. A Educação apresenta-se como uma entidade compósita, pouco 

sistematizada, mas claramente objetivada e perfeitamente percebida a 
intencionalidade que a assiste. A educação formal reflete a real situação do país: 
apenas uma minoria, uns quantos privilegiados foram bafejados pela sorte. 
Importa lembrar que a educação reflete ainda o estado social do individuo: ela é 
causa e consequência do estatuto social. A primeira aparição de uma minoria que 
ostenta sinais de riqueza e leva uma vida de luxo aparece no barco em que 
Manuel da Bouça viajava e observa: 

 
Na primeira classe, ao longo do convés, em cadeira de lona e de vime, 

estendiam-se, indolentemente, corpos de gentes afortunadas – um livro 
entre as mãos ou uma «écharpe» tremulando. E do salão de música saía, 
vibrava um instante no espaço, e apagava-se depois, um trecho de ópera 
(Castro 1982: 95-96). 
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Na terceira classe, os que não passaram pelos bancos da escola, os que 
nasceram excluídos da sociedade, apinhava-se, num profundo contraste, 
exibindo um estatuto, diametralmente oposto: “constituíam-se grupos, homens e 
mulheres, cabeças pendidas pela saudade, xailes, rostos de crianças, seios ao léu, 
numa promiscuidade cigana” (Ferreira de Castro, 1982:96). Se para o primeiro 
grupo, a educação se apresenta como uma dádiva, um bem que resulta da 
condição social, para o segundo grupo, a educação é vista como uma conquista. 
No entanto, o estado de degradação de alguns não lhes permite efetuar esta 
conquista: só os curiosos, os que sentem necessidade e os que a ambição impele 
como o vento empurra um barco a cortar as ondas que o desafiam serão bem-
sucedidos nesta conquista. Mas mesmo aqueles a quem a necessidade e a 
ambição aguçam o engenho e o impulsionam para uma façanha com objetivos 
definidos, frequentemente enveredam por caminhos imprevisíveis:  

Em A Lã e a Neve, Horácio, seduzido por uma vida melhor e na confidência 
do sonho que no início do romance o anima, tenta contagiar Idalina com as 
palavras que lhe ardem no coração, ancoradas na escolarização que adquirira 
durante o tempo em que cumpriu o serviço militar. Horácio baixou a voz como 
se de um segredo se tratasse e sussurrou:  

 
Quando me licenciaram e antes de vir para aqui, eu procurei em Lisboa… 
a ver se me empregava. Enquanto estive no quartel, ensinaram-me alguma 
coisa de ler e de escrever, pois eu, quando fui para a tropa, era uma 
desgraça; pouco mais sabia do que as primeiras letras. Assim sempre 
posso governar-me melhor (Castro 1977: 15). 
 

Essa escolarização militar, suficiente para escrever uma carta, vem ao de 
cima e mereceu até a aprovação do Sr. Vigário, ao comentar: “Fez-te bem a 
tropa! Até parece que cresceste mais! Aprendeste a ler e a escrever bem, dizes-
mo na tua carta” (Castro 1977: 32), mas manifestamente insuficiente para 
solicitar ao Sr. Vigário que lhe arranjasse um lugarzinho na fábrica.  

Voltando a Manuel da Bouça, e acompanhando-o na sua odisseia, já em 
terras de Vera Cruz, podemos apreender em breves reparos que o autor faz o 
destino das gerações que foram sistematicamente condenadas a permanecerem 
nas trevas da ignorância. Na primeira conversa que este trava com Cipriano, o 
conterrâneo que o recebeu e o ajudou a procurar o primeiro trabalho, ficou clara 
a fragilidade dos analfabetos: 

 
- Eu, se fosse o senhor Manuel, aceitava isso que lhe ofereceram a 

bordo. Pelo menos pra principiar a vida, para tomar tento… Depois se 
veria. 

- Parece-te? 
- No comércio não vejo meio de o senhor conseguir emprego. Sabe ler 

e escrever? 
- Não sei. 
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- Ainda pior. Há tanta gente com exames e nem assim tem colocação. 
Eu se fosse a si era o que fazia. A não ser que tenha pensado noutra 
coisa… 

- Eu não pensei nada. Julguei que aqui havia trabalho a rodos e que 
era só um homem chegar resolvido a não ser mandrião. Como toda a gente 
fala do brasil e da América…. 

É. Lá toda a gente fala disso… (Castro 1982: 127). 
 

Também Rufino Macieirinha, o emigrante de Barcelos, aquele que viria 
ajudar Manuel da Bouça na sua integração, dá-nos o retrato-tipo da condição dos 
saltimbancos que perseguem a sorte como a fera a presa:  

 
Ah, vossemecê não conseguiu juntar o seu pezito de meia?  
- Qual! Estive seis anos no Rio de Janeiro e quase outros tantos na 

Argentina. Também trabalhei uns meses em Montevideu. Corri mundo. Vi 
terras, lá isso vi! E eu gosto de andar. Mas a respeito de dinheiro… Ao 
fim de tanto tempo fui a Portugal com dez reis no bolso, que já não podia 
sossegar sem ver aquelas árvores onde eu trepava À caça de ninhos, 
quando era pequeno. E olhe que trabalhei sempre com a ideia de voltar. 
Fiz tudo, que vaidade é coisa que não tenho. Fui moço de armazém, fui 
carregador, labutei sempre como um negro e, em Bueno Aires, até cheguei 
a limpar botas. Trabalhar, seja no que for, não é desonra, não lhe 
parece?…. (Castro 1982: 144). 

 
Imediatamente a seguir, faz referência à escolarização a que Rufino se 

obrigou para melhorar as suas condições de vida e confessa: 
 

- Aprendi a ler para ver se conseguia mais alguma coisa. O que eu 
queria era chegar a patrão… Se eu chegasse a patrão tinha enriquecido! 
Olá se tinha! Mas não. No fim de contas, esfalfei-me de manhã à noite e o 
que juntei? Uns centos de mil reis para poder ir a Portugal e estar lá um 
par de dias Mais nada. E quando eu vim para cá ainda a Argentina e o 
Brasil estavam bons. Era o tempo das vacas gordas. Se eu me estivesse 
estabelecido ganharia bom dinheiro. Mas onde tinha eu o capital? (Castro 
1982: 144). 

 
A humilhação suprema do analfabeto acontece na necessidade de recorrer a 

um estranho para confidenciar com a família. Manuel da Bouça pede a Rufino 
para lhe escrever a primeira carta que endereça à mulher e à filha. E foi com 
pesada infelicidade que Manuel da Bouça se aproximou da mesa, pousou os 
olhos pesarosos sobre o papel branco e a muito custo arrancou à sua garganta 
seca o choro de algumas palavras feridas: 

 
Minha querida Amélia: 

Em primeiro lugar desejo que esta carta te vá encontrar perfeitamente 

de saúde, mai-la nossa Deolinda. Eu estou muito contente. Isto aqui são 

outras terras. Já tenho trabalho e se Deus quiser… 

Deteve-se a repetir: 
- Se Deus quiser … Se Deus quiser… 
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A voz saia-lhe tão sumida, tão vaga e trémula que Rufino ergueu a 
vista. Manuel da Bouça estava líbido e com os olhos cheios de lágrimas. 

- Que tem, patrício? Está doente? 
- Nada. Não é nada. Isto passa. Faça favor de escrever… 
Se Deus quiser, Amélia, hei-de ser muito feliz (Castro 1982: 150). 
 

O drama de quem não só não sabe escrever como também não sabe ler é 
apresentado por Ferreira de Castro na troca de correspondência que vai 
ganhando uma carga cada vez mais dramática, à medida que as notícias chegam. 
Na primeira carta que Manuel da Bouça recebe da mulher, e que pede a 
Bernardo para lhe ler, Amélia informa o marido de que a filha fugira de casa 
com Afonso: 

 
 Meu querido Manuel: 

Recebi a tua carta e desejo que estejas de perfeita saúde, que eu vou 

indo como Deus é servido 

Fiquei muito satisfeita por mandares dizer que te tens dado bem aí e 

que daqui a poucos anos voltas para Portugal. É a minha única 

consolação, pois tenho tido muitas ralações. A nossa Deolinda, que 

andava doida pelo Afonso, fugiu para casa dele. 
- O quê? O quê, senhor Bernardo. – Interrompeu Manuel da Bouça 

num sobressalto. – Diga outra vez!  
O outro voltou a ler o período: 
A nossa Deolinda, que andava doida pelo Afonso, fugiu para casa 

dele. 

 
Bernardo deteve-se, em expectativa, mas logo Manuel da Bouça lhe pediu, 

sufocadamente: 
 

- O resto! O resto! 
Tem sido a minha vergonha, pois ela diz que fez o que fez porque nós não a 

deixávamos casar. Eu não me afligia tanto se não fosse o desgosto que isto te dá, 

porque ela não passa mal. Tenho chorado lágrimas de sangue e já pensei em meter-

me no navio e ir ter contigo. 

- Cadela! – Rugiu Manuel da Bouça. 
[…] Que diz mais a carta? 

Consta que eles se casam para o Natal, que é para terem tempo de saber se tu dás 

ou não o consentimento 

Vê? - Acrescentou Bernardo. – Podia sê pió! E prosseguiu: 
Escreve-me, Manuel, que eu trago o coração negro como a noite. 

Lembranças da tia Joaquina, da Zefa, e…. (Castro 1982: 172-173). 
 

Cada carta que chega, requer um novo confidente que saiba ler; cada carta 
que chega o anúncio de novas desgraças: desta vez era a doença grave da 
mulher, acompanhada da notícia da execução da penhora das courelas por parte 
dos credores que tinham financiado a viagem de Manuel da Bouça. Banhada em 
lágrimas, a carta de Amélia só pede uma coisa: 
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Escreve-me, Manuel, que eu já muito tempo não recebo uma regra tua 

e não sei o que fazes aí. Eu, depois que tu foste, nunca mais soube o que é 

ter uma hora de alegria […] Não te esqueças de me escrever e aceita um 

grande abraço da tua mulher que te deseja muita saúde. 

- Amélia 

 

A última carta que recebeu não foi a da mulher, mas a da filha, a dar-lhe 
conta da morte da mãe, lida esta por Fernando: 

 
 Meu querido pai: 

-Meu querido quê? 
-Meu querido pai… 

Surpreendido, Manuel da Bouça calou-se um instante. Depois… 
-Ah! Leia, por favor. 

Meu querido pai: 

Até se me parte o coração ao pegar na pena para lhe 

escrever. A minha rica mãezinha morreu ontem e foi hoje a 

enterrar, depois de ter penado muitos dias. Não fazia outra coisa 

senão falar de si e até à hora da morte disse que o seu maior 

desgosto era ir deste mundo sem o tornar a ver (Castro 1982: 218- 
219). 

 
Esta carta precipitou o regresso a casa, mas tal só foi possível com o 

dinheiro das joias roubadas ao defunto que fora apanhado no fogo cruzado da 
revolução que opunha os revolucionários aos legalistas 

Para além desta denúncia social que emerge na obra de Ferreira de Castro, 
importa recuperar a génese de uma consciência intercultural que perpassa a obra 
deste autor. A construção do seu itinerário, que começou com a partida do 
adolescente emigrante, no dia 6 de janeiro de 1911, a bordo do vapor inglês 
Jerôme e as condições da viagem em 3ª classe, forneceram seguramente os 
ingredientes indispensáveis para cozinhar a diegese da viagem de Manuel da 
Bouça no romance Emigrantes, marcando também o começo de uma aventura 
humana e literária: Eu tinha 12 anos, 7 meses e quatro dias. 

No romance Emigrantes, Ferreira de Castro mostra-nos a face dura das 
migrações, designadamente a exploração do homem pelo homem nos seus 
aspetos mais negativos. Mas, por outro lado, deixa-nos também uma mensagem 
de esperança, mostrando os aspetos positivos das migrações, enquanto palco 
privilegiado para o estabelecimento de relações interculturais. A viagem, a 
abertura ao outro, o contacto entre povos de culturas diferentes e o conhecimento 
mútuo que proporcionam, sem dúvida, uma nova atitude capaz de produzir 
mudanças nas mentalidades (Pinho 2009: 46-47). 

Essa dimensão emerge em todo o romance, mas o primeiro embate da 
personagem principal com a diversidade cultural acontece no paquete “Darro”, 
onde  

[…] Portugueses, galegos e italianos não tardaram a fazer vida no convés 
superior, (sempre molhado) irmanavam-se na mesma arrastada 
melancolia, voz de tristeza campesina [enquanto os russos continuavam 
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em magotes, lá em baixo, calados e pensativos “deixavam-se ficar para 
último na hora de comer vinham sempre vagarosos e unidos – e unidos se 
retiravam sem gesto nem palavra. Era a única hora em que se viam de pé, 
porque as outras passavam-nas estendidos ou sentados de olhos 
cismáticos, distantes (Castro 2001: 120-121). 
 

Esse contacto, essas surpresas, com o Outro é uma constante no Romance 
Emigrantes, que surpreende Manuel da Bouça e o leva a exclamar: “Que homens 

tão esquisitos! Ao que o conterrâneo respondeu “São japoneses. Então o senhor 

Manuel nunca viu japoneses! Aqui há muitos (Castro 2001: 120-121). 
Poderíamos multiplicar os exemplos de miscigenação cultural, que 

emergem ao longo do romance, mas quero concluir com as palavras de Ferreira 
de Castro, quando afirma de forma admirável a sua cidadania universal: 

 
Desde menino, quando não sabia ainda que viria a amar a Humanidade 
inteira, os povos de todas as latitudes, por cima de todas as fronteiras e de 
todos os conceitos de pátria, ansiei percorrer o mundo. E um dia quando já 
amava os nossos semelhantes, já constituíam uma preocupação, pude, 
enfim, percorrer o mundo, pude associar aos povos que ia conhecendo, o 
povo português, […] desde os catorze anos, acredito na virtualidade do ser 
humano. (Pinho, n 4, 54) 

 
Fez do mundo a sua pátria e no respeito pela diferença um tratado de 

pedagogia. 
 

 
Referências Bibliográficas 

 
Bíblia de Jerusalém. Disponível em http://bibliacatolicaonline.com/biblia-de-

jerusalem/12-2-rois/ (consultado em 15 de agosto de 2016). 
Castro, F. (1930): A Selva. Porto: Livraria Civilização. 
_______ (1977): O Instinto Supremo. Porto: Lello & Irmão. 
_______ (1980): Terra Fria, 12ª edição. Lisboa: Guimarães & C.ª. 
_______ (1982): Emigrantes. 22ª edição. Lisboa: Guimarães e C.ª. 
_______ (2001): Emigrantes. Lisboa: Guimarães Editores. 
Costa, O. (2007): Ao correr da pena... Castrina 3. Centro de Estudos Ferreira de Castro: 

52-53. 
Pinho, C. (2009): Génese de uma consciência intercultural em Ferreira de Castro. 

Castrina 4. Centro de Estudos Ferreira de Castro: 54 
Torres, J. (1866): Jornal Literário e Instrutivo “O Panorama”: 266. 
 



 

- 109 - 

A Música e o Texto na Pedagogia: estudo de caso 

 
Maria Luísa de Castro Soares 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

Joana Filipa Neto Borges 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 
 
 

Resumo 

Neste artigo, incide-se sobre o contributo da música como atividade estratégica para 
a educação no Pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico, por se considerar que se 
podem alcançar amplas taxas de sucesso em outras áreas disciplinares através da 
instrumentalização de ritmos e de melodias.  

Numa primeira parte do estudo, o debate faz-se em torno da fundamentação teórica 
sobre o papel da música na educação das crianças, defendendo-se que é possível 
aprender todas as unidades curriculares tendo a música como subsidiário pedagógico. 

Segue-se a abordagem de dois textos verbais (acompanhados de sonoridades), 
levados à prática em sala de aula, um, em contexto do Pré-Escolar e, outro, no 1º Ciclo, 
tendo em atenção o ensino do Estudo do Meio e da Matemática. De uma forma 
predominantemente prática, este artigo visa demostrar que a música, como auxiliar do 
texto escrito (literário ou não), é um instrumento de aprendizagens para qualquer área, 
desde as ciências às humanidades. 
Palavras-chave: Educação, ensino-aprendizagem, texto, música. 

 

 
Nos dias que correm, grande parte das ações do ser humano tem em vista 

um fim pragmático determinado: estuda-se, aprende-se e, depois, trabalha-se 

para se conseguir ganhar dinheiro, mas ouvir música ou cantar não parece ser 

essencial à vida, porque a música visa um fim estético e não utilitarista.  

Este fenómeno não é, contudo, exclusivamente português. Na obra Not for 

profit: Why Democracy needs the Humanities, Martha Nussbaum, da 

Universidade de Chicago, reflete sobre a educação que as sociedades 

democráticas dão às suas crianças e conclui que essa educação está a conduzir ao 

declínio dos estudos das artes e das letras, em particular, e das humanidades em 

geral.  

No capítulo primeiro da sua obra, intitulado “The silent crisis”, a autora 

verifica que as nações e os seus sistemas educativos fazem prevalecer, junto das 

suas crianças, um ideal utilitarista, na avidez de um bom desempenho económico 

no futuro. E, como evidencia Nussbaum, este desprezo pelas competências 

artísticas e literárias põe em risco a própria sobrevivência da democracia: 

 
Radical changes are occurring in what democratic societies teach the 

young, and these changes have not been well thought through. Thirsty for 
national profit, nations, and their systems of education, are heedlessly 
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discarding skills that are needed to keep democracies alive. If this trend 
continues, nations all over the world will soon be producing generations of 
useful machines, rather than complete citizens who can think for 
themselves, criticize tradition, and understand the significance of another 
person’s sufferings and achievements. The future of the world’s 
democracies hangs in the balance (Nussbaum 2010: 1).  

 
A mesma autora - no sexto capítulo da referida obra, intitulado “Cultivating 

imagination: Literature and the Arts” (Nussbaum 2010: 95-120) - é clara a 

defender o cultivo da imaginação fundamentado na literatura e nas artes, em que 

se incluem as artes musicais. 

No caso português, na Educação Pré-escolar e no ensino ministrado ao 1º 

Ciclo, quase não se verifica o recurso às artes como verdadeiro objeto de estudo 

ou sequer como subsídio ou método transversal para aprendizagens 

interdisciplinares. Faz-se aqui menção especial à música, uma arte fundamental 

nestes dois períodos educativos da criança para sua formação global, e que tem 

sido, contudo, uma disciplina negligenciada. Na verdade, pela educação musical 

a criança, desde a primeira infância, desperta para o mundo dos sons que a 

rodeiam, o que é um aporte significativo para o conhecimento e a experiência do 

mundo. Na lógica deste contexto, autores há - como Dalcroze, Willems, Orff, 

Shafer e outros pedagogos – que desenvolveram metodologias de ensino através 

da música, com o objetivo 

 
não de ensinar Música, mas (...) de viver musicalmente a Música [sendo 
que] as áreas programáticas que propõem se referem à integração no meio 
sonoro, pulsação, ritmos, melodias, harmonia polifónica e notação e leitura 
musical (do convencional às formas mais anticonvencionais) (Sousa 2003: 
22). 

 
É sabido que a escola/educação, no Pré-Escolar como no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, constitui o passaporte para a viagem do conhecimento e da 

aprendizagem que cada criança/aluno fará, conforme pode ler-se no programa do 

governo que “assume como objectivo estratégico a garantia de uma educação de 

base para todos, entendendo-a como início de um processo de educação e 

formação ao longo da vida” (Decreto-Lei n.º 6/2001: introdução). Deve 

salientar-se, contudo, que a educação musical no Pré-escolar e no 1º Ciclo não 

visa a formação de músicos profissionais, mas é seguro que a música pode ser 

um precioso auxiliar educativo. Considera-se também que a expressão musical
1
, 

no âmbito da escola regular, é uma unidade educativa de excelente contributo 

para o estudo das demais disciplinas, designadamente, Estudo do Meio, 

Português e Matemática. De facto, torna-se cada vez mais impraticável para um 

                                                 
1 A área das Expressões no Pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico reveste, além da música de 
que se ocupa este trabalho, outras unidades educativas como a Expressão Motora (Educação 
Física), Expressão Plástica e a Expressão Dramática. 
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educador/ professor lecionar os conteúdos e matérias que lhe são propostos pelo 

Ministério da Educação e Ciência de forma estanque, pelo que devem 

desencadear-se atividades interdisciplinares, de maneira a desenvolver a criança 

a nível cognitivo, motor, ético e cívico.  

Neste contexto, as artes são um elemento facilitador da aprendizagem e da 

socialização, exercendo um papel significativo no âmbito da educação. No 

domínio artístico, a música entendida latu sensu pratica-se de modo inconsciente 

antes da Educação Musical na escola, da mesma maneira que a língua é falada 

antes de ser ensinada aos mais pequenos. Escutar sons é conhecimento do 

mundo, cantar poemas é conhecimento da língua, tocar e dançar é facultar o 

desenvolvimento da motricidade e socializar… E todas estas atividades, com 

contornos interdisciplinares, se fundamentam na música e são essenciais no 

ensino Pré-Escolar, como o reconhecem as diretivas do Ministério da Educação 

e Ciência: “a expressão musical está intimamente relacionada com a educação 

musical que se desenvolve, na educação pré-escolar, em torno de cinco eixos 

fundamentais: escutar, cantar, dançar, tocar e criar.” (Ministério da Educação 

1997: 64).  

Cantando, as crianças podem exprimir o que sentem e, ao 

Educador/Professor, a música permite enriquecer e complementar as suas 

atividades cientifico-pedagógicas. Ora, o principal objetivo da aplicação da 

música nas metodologias educativas não é o de formar e fazer com que a 

criança/aluno seja um bom músico, mas o de fazê-lo ter uma prática discursiva 

fluente, ter uma personalidade equilibrada e ser um cidadão melhor.  

A música - e o ritmo a ela associado – faz parte do inconsciente do ser 

humano, desde as canções de ninar aos destrava-línguas, pelo que se presta a um 

aproveitamento educativo, designadamente, no que diz respeito ao ensino da 

língua: 
 
a música, na escola, provoca nos jovens sensações de alegria, disciplina, 
entusiasmo e de ordem que se tornam imprescindíveis a todas as atividades 
escolares. Através da sua prática, os alunos manifestam-se das mais 
variadas formas de expressão humana, tais como escrever, falar ou 
desenhar (Monteiro 2012: 40). 

 
Na verdade, “a música é, no fundo, uma linguagem – uma linguagem com a 

sua gramática, a sua sintaxe, a sua morfologia particulares. Todo o processo de 

compreensão da música se resume num esforço de assimilação da sua 

linguagem” (Lopes-Graça 1984: 113). E essa linguagem do texto musical, não 

raras vezes, se liga a um texto escrito que se canta ou lê. Assim sendo, no ensino 

da infância - pela prática do canto do texto poético, por exemplo - pode ligar-se 

à música a educação para a literacia e “educar para a literacia implica […] 

desenvolver a atividade pedagógica para que o aluno, confrontado com usos 

múltiplos e polifacetados da língua, aprenda a exercitá-la numa pluralidade de 

contextos e situações, conhecendo-a […] de forma ativa” (Azevedo 2006: 3). E, 
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especificamente, no 1º Ciclo do Ensino Básico, há já alguma imperiosidade de 

desenvolver uma literacia crítica, que “corresponde à capacidade para ler, 

escrever, analisar e interpretar o mundo de uma forma não ingénua” (Azevedo 

2006: 4). Em qualquer dos dois níveis de ensino, fica claro que pode ensinar-se a 

língua, como a matemática, tocando ou cantando. 

 No ensino/aprendizagem, a música quando bem trabalhada é capaz de 

desenvolver o raciocínio, a criatividade, o pensamento, a palavra e outras 

aptidões, logo, deve ser instrumentalizada no processo educativo desde a 

primeira infância (Faria 2001: s/p). O que se pretende em contexto escolar com a 

utilização da música, é, claramente, ampliar e facilitar a aprendizagem do 

educando, ensinando-o a ouvir e a escutar de maneira ativa e refletida, sendo 

que, numa canção, é necessária uma letra, o que permite de imediato um 

contacto com um registo escrito por parte da criança, bem como o contacto com 

palavras novas e tipos de texto diferentes. É que 

 
o contacto com diferentes géneros literários possibilita a vivência de 
diferentes experiências literárias, de diferentes formas de gerar sentidos, de 
diferentes formas de ler o mundo e de organizar a informação; ajuda ainda 
a definir o gosto de cada leitor, permitindo a identificação com este ou com 
aquele género (Ministério da Educação 2009: 64-65). 

 
É ainda possível verificar-se um aumento significativo no vocabulário que a 

criança utiliza, uma vez que está em contacto com lexemas diferentes dos 
habituais e com um discurso formalmente marcado, fazendo-se aqui uma 
iniciação à literatura através da educação musical. Não se está com isto a 
defender que a educação musical tenha de ser dada na sua essência e da forma 
mais aprofundada na sala de aula do Pré-Escolar ou no 1º Ciclo. O que se visa é 
que a criança, a partir da música, tenha contacto com outros materiais visuais, 

auditivos e textuais, por forma a apaixonar-se, sem se aperceber, pelo Português, 

pela Matemática ou pelo Estudo do Meio, no contexto do previsto pelos 

conteúdos e metas propostas pelo Ministério da Educação e Ciência. 

A educação musical, no âmbito da escola regular, procura dar ao indivíduo 

as condições para que ele compreenda o que se passa no plano da expressão e no 

plano do significado, quando ouve ou executa uma música. Em Educação pela 

Arte e Artes na Educação, 

 
não se considera que a fala ou a leitura pertençam à área do português ou 
de letras mas à área da Música. A fala é a criação pura de sons através do 
mais aperfeiçoado e do mais belo dos instrumentos – a voz -, possuindo 
ainda um significado representativo diferente consoante o código sonoro-
semântico utilizado (português, francês, inglês, etc.), não existindo 
qualquer diferença entre a leitura de palavras ou a da notação de uma pauta 
de Música (Sousa 2003: 21).  
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Através do contacto com o texto literário, musicado ou lido, os seres 
humanos tornam-se capazes de conhecer os mundos possíveis ou ficcionais e de 
desenvolver o seu espírito crítico. Vários são os autores que defendem esta 
perspetiva, como o comprovam as palavras que seguem: 

 
a Literatura abre o indivíduo à justeza e à imaginação, aos mundos 
efectivos e aos mundos possíveis, a realidades de outro modo 
insuspeitadas, cruza a informação com a conformação e a deformação 
numa direcção de sentidos multiforme, que a ficção permite e a liberdade 
consagra (...) a Literatura é a base da educação (Seixo 2006: 26-27). 
 

É ponto assente para todos que a literatura possui características peculiares 
que permitem à criança em idade escolar aprofundar conhecimentos e refletir 
sobre o mundo que a rodeia. Apesar disso, os textos literários para a infância têm 
sido arredados dos mapas curriculares do ensino (Soares 2009: 230) e pouco 
significativos nos manuais escolares (Gomes 2015), sobretudo os textos 
poéticos, com suporte no ritmo e na música. Disso se apercebe o escritor e 
jornalista Manuel António Pina, numa crónica intitulada “Poesia em tempos de 
indigência”, onde afirma que “em tempos como estes, de usura, há algo de 
inquietante e de escandaloso no mistério gratuito da poesia” (Pina 2010: 71). E 
interroga-se seguidamente sobre a questão de saber: “porque continuam os 
homens a escrever poesia? E porque continuam outros homens, 
desrazoavelmente, a escutá-la?” (Pina 2010: 71).  

A interrogação é retórica: a poesia escreve-se e escuta-se - como a música e 
outras artes – porque a ela presidem razões estéticas, “indispensáveis e 
fundamentais para a maturação dos alunos enquanto pessoas” (Reis et al 2009: 
105). 

 

*** 
Procede-se agora ao estudo de caso, assente na observação, com recolha de 

dados, de duas atividades realizadas em contexto sala de aula, uma no Pré-

Escolar e outra no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Relativamente à atividade realizada no Pré-Escolar, esta e intitulou-se 

“Jogo dos Sons” e visava relacionar a área de música com a área do 

Conhecimento do Mundo
2
, uma “área [que] inclui o alargamento de saberes 

básicos necessários à vida social que decorrem de experiências proporcionadas 

pelo contexto de educação pré-escolar ou que se relacionam com o seu meio 

próximo” (Ministério da Educação 1997: 81) 

Para além dos objetivos supramencionados, o “Jogo dos Sons” visava 

promover e desenvolver a acuidade auditiva das crianças.  

                                                 
2 Esta área da Educação Pré-Escolar tem como equivalente evolutivo no 1.º Ciclo a área 
de Estudo do Meio. 
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Cada uma das crianças ficou em posse um cartão com uma imagem a que 

correntemente se ligam sonoridades. No cartão, figuravam meios de transporte, 

figuras de animais ou de pessoas (em ação: rir, chorar, espirrar…). Depois de 

serem entregues os cartões às crianças, colocaram-se em áudio os sons que 

correspondiam às imagens. Cada criança teria de reconhecer efeitos sonoros para 

cada animal, pessoa ou meio de transporte, devendo identificá-lo e mostrar o 

cartão, para se verificar a sua capacidade de perceção auditiva.  

Esta atividade - com base na experiência das próprias crianças - gerou o 

gosto pelas sonoridades, despertou a curiosidade do grupo para a ciência dos 

animais, para a classificação de meios de transporte e alargou o conhecimento no 

âmbito de saberes básicos, incluíveis da área do Conhecimento do Mundo. 

No final da atividade, verificou-se que a maioria do grupo conseguiu 

reconhecer e interligar as figuras e os sons, tanto das suas imagens como das dos 

colegas, conforme se pode verificar no gráfico que a seguir se apresenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Associação do som à imagem 

Analisando o gráfico, que é uma amostra quantitativa, é percetível que duas 
crianças (num total de 25) não conseguiram atingir os objetivos estipulados para 
a atividade, pensando-se que tal tenha acontecido devido à sua faixa etária 
(tinham acabado de completar os três anos de idade). 

Acresce dizer que outros trabalhos foram realizados ao nível do Pré-
Escolar, designadamente, atividades em torno de poemas, que foram lidos, 
musicados e cantados, com o objetivo de desenvolver a área de Expressão e 

Comunicação e, no futuro, em idade escolar, a educação literária (Soares; 
Borges 2015), enquadrável na área do Português (no 1º Ciclo).  

Como se viu na introdução deste trabalho, o Educador/Professor deve 
utilizar o interesse da criança pela música como forma de enriquecimento e 
desenvolvimento de outras áreas de conteúdo em diversas aplicações 

23 

2 

Associação do som à imagem 

Crianças que associaram Crianças que não associaram 
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pedagógicas. Disso é exemplo a atividade realizada no 1º Ciclo do Ensino 
Básico, relativa a uma unidade didática da área de Matemática em que se 
ensinou a tabuada do 9 através da música.  

Nesta unidade procedeu-se, de modo interdisciplinar, à articulação de três 
áreas distintas: Matemática, Música e Português. 

Todas as crianças gostam de desafios e o grupo que aqui se apresenta não 
foi exceção. Como tal, a aula iniciou-se com a apresentação, em PowerPoint, de 
uma situação problemática, que envolvia a tabuada do 9, seguida da sua 
resolução. 

Após a resolução, explicação e correção do desafio, passou-se à 
apresentação da canção (escrita em forma de poema), que a seguir se apresenta: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Maria Luísa de Castro Soares & Joana Filipa Neto Borges 

- 116 - 

Para trabalhar a canção, foi necessário percorrer um longo caminho, 
começando por entregar à turma uma folha com a letra da canção acima exposta. 
Foi, depois, colocado o áudio e os alunos foram acompanhando a letra, 
seguindo-se a leitura ritmada e acompanhada com palmas e, por fim, a poesia da 
“Tabuada do 9” foi cantada em conjunto. 

Para que fosse mais simples e rápida a memorização por parte dos alunos, 
foi escolhida e adaptada à letra uma canção tradicional portuguesa, conhecida de 
todos, as “Pombinhas da Cat’rina”. Como a música se trata de um código 
audível e não se podem percecionar sonoridades num documento escrito, 
apresenta-se a seguir a pauta musical: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A escolha da música ocorreu não só pelos motivos acima referidos, mas 

também por ter uma letra e uma linha melódica bastantes simples, clara e com 

repetição constante de frases musicais, que se adequaram facilmente a uma 

poesia composta de refrão (que se repete três vezes). 

Tendo em conta que a letra acima mencionada é de fácil perceção, os alunos 

enunciaram a tabuada do 9 até à multiplicação 12x9, o que lhes permitiu 

memorizar e compreender este conteúdo. Saliente-se que o método da 

interdisciplinaridade praticado pela docente facilitou e permitiu a aprendizagem 

da tabuada, fomentou o gosto pela Matemática, foi um elemento promotor da 

leitura e, ainda, desenvolveu a capacidade de cantar de cada uma das crianças. 

A tarefa seguinte consistiu na realização de fichas de trabalho e exercícios 

para a aplicação de conhecimentos sobre a tabuada do 9, aprendida através da 

música. Eis o gráfico de resultados: 
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Gráfico 2: Compreensão do texto musicado “Tabuada do 9” 

 
Como pode verificar-se através do gráfico 2, os resultados foram bastante 

satisfatórios, uma vez que, num universo de 26 alunos, apenas 2 (um número 
pouco significativo) não sabiam a tabuada toda, mas sabiam alguns dos seus 
resultados.  

Em conformidade com a opinião de Cláudia Pereira, no seu artigo “A 
música no desenvolvimento infantil”, considera-se que esta arte, quando 
articulada com outras áreas - desde o Português, ao Estudo do Meio e à 
Matemática - contribui para o sucesso do ensino-aprendizagem e 

 
pode promover o desenvolvimento de importantes competências de 
aprendizagem, estimulando o raciocínio lógico, a memória e o raciocínio 
abstrato. (…) A Música é cada vez mais introduzida na educação de bebés 
e crianças, nomeadamente, em contextos como creches, infantários, pré-
escolas e escolas (Pereira 2012: 33). 
 

Em suma, é possível concluir-se, de modo claro, que a música é um fator-

chave para que o desenvolvimento se realize, desempenhando, por isso, um 

papel preponderante na promoção de competências da criança, não só ao nível 

do raciocínio lógico abstrato e matemático mas também, e sobretudo, ao nível da 

Expressão e Comunicação, área em que se conglomeram as artes e a literatura 

ou, mais especificamente, as aptidões para uma futura educação humanística. 

Salvaguardando uma certa ancoragem ou especificação de uma prática 

pedagógica levada a cabo e traduzida em documentos e gráficos conclusivos, 

resta fazer uma reflexão final. 

24 

2 0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Alunos Alunos 

Compreensão do texto musicado 

"Tabuada do 9" 

Sabiam a tabuada Não sabiam a tabuada 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Maria Luísa de Castro Soares & Joana Filipa Neto Borges 

- 118 - 

 Nesta era de globalização e de imperialismo da tecnologia, o discurso 

académico reitera e lamenta a relação negativa das novas gerações com o saber 

escolar, desde a matemática às humanidades. Sobretudo a questão da “crise das 

humanidades” (Aguiar e Silva 2004: 23) tornou-se há alguns anos um tópico 

central de várias análises de teorização cultural e literária (Pereira 1999: 281) e, 

mais especificamente, do seu ensino (Soares 2011: 450-451). A reflexão do 

escritor peruano Mário Vargas Losa, em A civilização do espetáculo (Losa 

2012), é um exemplo desse inconformismo face à trivialização da cultura, 

considerada por Martha Nussbaum a maior crise que hoje enfrentamos 

(Nussbaum 2010) e que surgiu no contexto da revolução informacional ou 

revolução telemática, cuja ética perversa se funda nas leis do mercado e no 

economicismo.  

O que fazer? Reafirmar as palavras do pedagogo Paulo Freire, defensor de 

uma “prática educativa de caráter radical, crítico ou libertador” (Freire 2000: 

31), à margem do “treino de destrezas” (Freire 2000: 57) da educação 

tradicional. As artes na educação e a música como subsídio ou área transversal a 

outros domínios do conhecimento pode figurar como uma possibilidade, 

sabendo-se embora que mudar é difícil mas é possível, pois “se a educação 

sozinha, não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” 

(Freire 2000: 31). 
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Métodos de Construção da Personagem nas Artes 

Performativas 
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Resumo 

Neste artigo analisei a problemática da construção da personagem nas artes 
performativas, em especial no teatro e na ópera. Tentei perceber quais os métodos mais 
utilizados atualmente no processo de conceção de uma personagem e concluí que 
algumas das metodologias mais comuns no Ocidente foram desenvolvidas por 
Constantin Stanislavski (1863–1938), Rudolf van Laban (1879–1958), Lee Strasberg 
(1901–1982) e Tadashi Suzuki (1939–) e, por isso, procurei descrever sucintamente os 
sistemas de cada um.  
Palavras-chave: Artes Performativas, Teatro, Ópera, Interpretação, Construção da 
Personagem. 

 

 

 

1. Introdução 

O desempenho de um ator está marcadamente dependente da personagem 
que representa. Por exemplo, na interpretação de uma obra musical cantada, em 
particular de uma ópera, o cantor é também ator e desempenha um papel 
determinante não só na interpretação a nível musical, mas também na 
representação dos estados emocionais das personagens especialmente através da 
linguagem corporal e das expressões faciais. 

Segundo Edson Simões (2010: 34-35), 
 

[…] no teatro essa relação com o outro é crucial para a execução do 
trabalho do ator, pois é justamente na relação com o outro que ele se 
concretiza. Esse outro pode se visualizar por duas vertentes, uma sendo o 
público, e por outra sendo a personagem, pois no processo de criação é 
justamente um outro que se busca […]. Portanto o olhar social se refere a 
uma análise do trabalho do ator, permitindo uma reflexão de se observar à 
relação do ator com o outro, no caso a personagem e verificar um possível 
reflexo nos comportamentos de ambos. 
 

O processo de criação de uma personagem é, portanto, semelhante à vida 
real, em que diariamente se constrói uma realidade, neste caso, uma realidade 
artística e ficcional. Atualmente, os encenadores e, especialmente, os atores 
seguem várias metodologias no processo de criação/interpretação das 
personagens, dos quais destacaremos, por serem os mais conhecidos entre nós, 
os métodos ou sistemas de Constantin Stanislavski (1863-1938), Rudolf van 
Laban (1879-1958), Lee Strasberg (1901-1982) e Tadashi Suzuki (1939-).  
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1. Método Stanislavski 

Constantin Stanislavski (1863-1938), ator, diretor do Teatro de Arte de 
Moscovo e professor de Arte Dramática, foi um dos ideólogos que mais 
influenciou o teatro contemporâneo, especialmente com a sua perspetiva na 
composição da personagem, que ficou conhecida como Método ou Sistema 
Stanislavski. 

Stanislavski tem dois livros fundamentais, A Preparação do Ator e A 

Construção da Personagem, mas nunca pretendeu que eles fossem tidos como 
“receitas” ou “tábuas de lei”, mas apenas auxiliares para ajudar os atores a 
incorporarem as suas personagens e transmitirem ao público os estados de alma 
dos mesmos, ou seja, para transmitirem autenticidade e verdade. Stanislavski foi 
construindo o seu método ao longo da vida, recorrendo à sua experiência de ator 
e aos métodos científicos da psicologia experimental. O método ou sistema 
Stanislavski divide-se em dois grandes momentos: o trabalho do ator sobre si 
mesmo e do ator sobre a personagem.   

No respeitante ao trabalho do ator sobre si mesmo,  
 
[…] o sentimento de criação trata de fazer atuar a consciência sobre o 
inconsciente, que para Stanislavski este seria a sede da inspiração. Para 
alcançar tal objetivo utiliza o corpo do ator, propondo a este uma 
descontração muscular completa antes de entrar em cena, derivada de um 
relaxamento severo, e uma concentração absoluta quando se está no palco 
como caminho para a liberação do conteúdo do inconsciente (Simões 
2010: 44). 
 

No que concerne ao segundo momento de preparação do ator, este deve 
reconstruir psicológica e minuciosamente a personagem, procurando, com o 
trabalho da imaginação e, de forma muito concreta, saber o passado e o futuro da 
personagem, ou seja, o ator deve elaborar uma história coerente da personagem, 
constituindo tudo o que falta saber a seu respeito e que não está no texto. A 
partir daí, far-se-á uso do condicional “se” de Stanislavski: “Se eu estivesse 
nessa situação o que faria?”.  

 
No caso para o ator que não sente a emoção ao se expressar dentro desse 
condicional mágico, ele deve recorrer a meios físicos, como uma 
lembrança de um fato dele parecido com o da personagem, como também 
materiais exteriores, como o cristal japonês que produz um lacrimejar 
quando aplicado nos olhos. Existe também o assumir uma fé cênica, termo 
utilizado por Stanislavski que significa uma fé absoluta na verdade cênica, 
ou seja, recorro a uma justificativa interior para cada gesto. Em linhas 
gerais, deve-se agir sobre o subconsciente, mas permanecendo no plano da 
consciência, passando-se da imaginação à interpretação pela utilização do 
condicional mágico “se”, da observação, da memória da emoção, da fé 
cênica, da verdade interior e assim por diante (Simões 2010: 44). 
 

Dizia Stanislavski (1979: 32), a respeito do domínio da arte de interpretação 
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teatral:  
O melhor que pode acontecer a um actor é ser inteiramente dominado pelo 
seu papel. Involuntariamente, põe-se então a viver a sua personagem, sem 
mesmo saber o que está a sentir, sem pensar no que faz, guiado só pela sua 
intuição e o seu subconsciente, e tudo então se passa automaticamente. 
[…] Um grande actor deve ser habitado por sentimentos; […] deve 
«sentir» a sua personagem e viver as suas emoções não só uma ou duas 
vezes enquanto trabalha o papel, mas duma maneira mais ou menos 
intensa cada vez que representa, seja a primeira ou a milésima vez. 
 

No entanto, o grande problema para Stanislavski é a incapacidade humana 
de fundir o consciente com o subconsciente, pois o consciente não pode penetrar 
no domínio do subconsciente e, se o conseguisse, deixaria de ser subconsciente e 
tornar-se-ia consciente! E acrescenta:  

 
É um dilema. Só o subconsciente nos pode dar a inspiração de que temos necessidade 
para criar. Mas só podemos utilizá-lo graças ao consciente, que em princípio suprime o 
subconsciente. Felizmente há uma saída. Basta que empreguemos um subterfúgio. Há 
no espírito humano certos elementos acessíveis que dependem da consciência e da 
vontade e que, por sua vez, são capazes de agir sobre os processos psicológicos 
involuntários. […] Existe uma técnica especial que permite utilizar o subconsciente no 
trabalho de criação. Trata-se de deixar a cargo da natureza tudo o que é, no sentido 
mais lato do termo, subconsciente e de nos limitarmos ao que está ao nosso nível. 
Quando a intuição e o subconsciente aparecem no nosso trabalho devemos saber como 
não contrariá-lo. Não se pode criar constantemente com a ajuda do subconsciente ou 
da imaginação: não existe um génio capaz de isso. Eis a razão por que devemos criar 
conscientemente e com todo o rigor porque é esse o melhor meio de abrir caminho ao 
subconsciente e, por ele, à inspiração (Stanislavski 1979: 33). 
 

Com efeito, o trabalho de criação artística é extremamente complicado e 
exige um trabalho extraordinariamente rigoroso e pormenorizado, extenuante, 
pois,  

 
[…] para que a vossa representação seja autêntica, deve ser justa, lógica, 
coerente; devem pensar, lutar, sentir e agir, em comunhão com a 
respectiva personagem. Assim que assimilarem todos estes processos 
internos e os tiverem adaptado à vida espiritual e física da personagem 
que encarnam, viverão então o papel. É o que mais conta no vosso 
trabalho de criação. Quando o actor vive a sua personagem, não só abre 
caminho à inspiração como consegue realizar também um dos seus 
principais objectivos. Não basta exprimir só a vida exterior da 
personagem. É preciso ainda adaptar a ela todas as qualidades humanas 
próprias, vazar nela a sua alma. O fim fundamental da nossa arte é criar a 
vida profunda dum espírito humano e exprimi-la sob uma forma artística 
(Stanislavski 1979: 34). 
 

Na interpretação de uma ópera, porém, o ator é também cantor e, para além 
da interpretação dos estados emocionais da personagem e de procurar o seu 
subconsciente, tem de executar, o mais perfeitamente possível, com todas as 
técnicas vocais e melódicas, as suas “falas” ou árias. Há, contudo, uma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Isabel Viana 

- 124 - 

interessante passagem em A Construção da Personagem, em que Stanislavski 
critica a metodologia dos professores de canto russos do início do século XX, 
referindo que estes não sabiam ensinar os cantores a vivenciar os estados de 
alma das personagens que interpretavam:  

 
A coisa pior que temos de combater nos cantores […] são os professores 

de canto. Ensinam gestos horríveis e a mais ridícula das pronúncias. 
Convencem o cantor de que não pode obter um certo tom se não estiver de 
pé, nalguma posição forçada, com as mãos se apertando diante do tórax, 
os ombros jogados para trás e o queixo esticado para diante. Está claro 
que isso não é verdade. Pode-se formar tonalidades, obter volume, quer o 
ator esteja deitado de bruços ou de costas, de cabeça para baixo, sentado 
de cócoras ou dando pinotes no ar. Só depende da vontade do ator. Os 
atores às vezes alegam que em certas posições o tom é feio, sua voz 
adquire uma cor diferente. Mas que mal há nisso? Às vezes um tom feio 
ou uma cor diferente é justamente o efeito que queremos. Se as palavras 
fossem faladas com raiva ou desdém a cor mudaria. Por que não haveria 
de mudar também quando são cantadas? (Stanislavski 2004: 20). 
 

A influência de Stanislavski é bem notória nos dias de hoje, não só no 
teatro, mas também e, especialmente, na ópera, pois os atores-cantores 
atualmente são levados a interpretar em qualquer posição (de bruços, de costas, 
de cabeça para baixo, sentado, de cócoras ou, até mesmo, dando pinotes…), 
mostrando como, de facto, a visão dos professores de canto e encenadores se 
alterou profundamente. 

Em síntese, no processo de criação de uma personagem, o ator estabelece 
também uma relação social com os outros com o intuito de construir uma 
identidade humana para essa personagem. Concebe efetivamente uma nova 
realidade artística em redor da personagem. O comportamento do ator deve estar 
explicitamente dependente da personagem que representa. O ator deixa de existir 
para dar uma nova vida à personagem. O cantor-ator desempenha, deste modo, 
um papel determinante na transmissão não só das componentes informativas, 
mas também na interpretação dos estados emocionais das personagens.  

 
2. Método Laban

  
Rudolf von Laban (1879-1958) foi um coreógrafo e pedagogo de origem 

húngara, tendo desenvolvido os seus estudos, primeiro, na Alemanha e, depois 
da II Guerra Mundial, na Inglaterra. É considerado, primeiramente, um ícone da 
metodologia da dança contemporânea, mas também é estudado por atores e 
encenadores, uma vez que os seus preceitos são fundamentais no teatro.  

Laban estudou o movimento humano na vida quotidiana, em múltiplos 
ambientes de trabalho e na prática artística, tendo concluído que o movimento é 
um indicativo da existência de vida, comum a todos os seres vivos e está 
relacionado com as necessidades de cada um. O animal move-se para satisfazer 
as suas necessidades mais básicas, como a fome e o medo. O ser humano move-
se pela sua necessidade de comunicação e para expressar aspetos subjetivos. O 
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movimento pode, assim, ser utilizado como meio de expressar pensamentos, 
emoções e conflitos, conscientes e inconscientes.  

Com efeito, o Método Laban de análise corporal (Laban Movement 

Analysis) procura descrever cientificamente a qualidade das mudanças no 
movimento e a capacidade para se adaptar ao espaço, ou seja, o espaço em 
relação ao corpo, a qualidade energética do movimento e a integração corpo-
mente. O conhecimento do método de Laban faz com que, por exemplo, os 
atores estejam mais conscientes no uso do espaço e na qualidade dos seus 
movimentos em palco, o que na linguagem teatral se chama “marcações”.   

Para Laban, o movimento está organizado a partir de três pontos de 
observação: a estrutura física, os fatores do movimento e o conceito de esforço. 
Quanto à estrutura física, Laban propõe que o corpo seja observado a partir da 
cabeça, do tronco (parte superior, centro e parte inferior) e dos lados (direito e 
esquerdo), considerando as mãos e os pés articulações dos membros inferiores e 
superiores. No que concerne aos fatores do movimento, Laban considerou o 
fluxo, o espaço, o peso e o tempo. O fluxo indica as variações entre a liberação e 
o controlo do movimento. O espaço indica a atitude interna da atenção, cumpre 
as funções de localização e identificação (direções, deslocamento corporal, 
variações posicionais, extensões alcançadas por braços e pernas, diferentes 
percursos traçados no espaço, definidos através de um caminho direto, angular 
ou curvo, por exemplo). O peso determina a relação do indivíduo com a 
gravidade e orienta o deslocamento da posição deitada para a posição em pé. O 
tempo indica um ato de decisão e carateriza-se pelas velocidades rápida, normal 
ou lenta dos movimentos, pelas pausas e pelas maneiras como as unidades de 
tempo se dispõem e instituem determinado ritmo (Christófaro 2009: 20-23). 
Relativamente ao conceito de esforço, este indica, no modo de cada um se 
movimentar, a especificidade resultante da necessidade de cada indivíduo:  

 
As necessidades de expressão geram diversas combinações entre a 
fluência, o espaço, o peso e o tempo. Essa organização interna está 
relacionada ao conceito de esforço e torna possível a qualidade e a 
expressividade do movimento. O esforço indica que no modo de mover-se 
há uma especificidade resultante da necessidade do indivíduo. Tal 
necessidade e o movimento não surgem apenas da urgência mecânica do 
corpo, mas de uma atitude da pessoa em relação a si mesmo e ao seu 
entorno. Laban explora a relação entre o esforço e a imaginação, na qual 
as variações apresentadas pelos fatores e o ato imaginativo sofrem 
constante interferência, reciprocamente. O autor também propõe 
estratégias para estimular a construção do esforço. Para isso utiliza 
algumas ações, de acordo com o impulso e o potencial de mobilidade que 
elas apresentam. Laban estabeleceu oito ações básicas: flutuar, socar, 
deslizar, açoitar, pontuar, torcer, espanar e pressionar. Segundo ele, essas 
ações constituem distintas combinações entre os fatores do movimento e, 
consequentemente, geram diferentes qualidades de esforço (Christófaro 
2009: 23-24). 
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Laban, apesar de não ter desenvolvido inicialmente o seu trabalho para fins 
criativos, previu a sua aplicação no campo artístico-interpretativo, 
especificamente na dança e no teatro. Com efeito, os seus procedimentos 
concentram-se nos personagens, por forma a imprimir qualidade às suas 
movimentações em palco. Os atores, desta forma, familiarizam-se com o 
vocabulário dramático do movimento que utilizam na sua prática. Estudam-se os 
pesos e os contrapesos, a articulação intercorporal, a dinâmica do movimento, 
etc… O objetivo é adquirir o domínio corporal para poder ultrapassar as suas 
capacidades e atingir uma melhor interpretação, especialmente ao nível da 
linguagem não-verbal. 

 

3. Método Strasberg 

Lee Strasberg (1901-1982) foi um ator, diretor artístico, produtor e 
professor de teatro nos Estados Unidos, tendo nascido no antigo império Austro-
Húngaro, numa cidade que hoje pertence à Ucrânia. Em 1931, fundou o Group 

Theater em Nova Iorque e, em 1949, começou a sua carreira como professor no 
Actor’s Studio, também em Nova Iorque, onde revolucionou os métodos de 
ensino do teatro e da arte dramática, influenciando uma plêiade dos mais 
importantes atores cinematográficos americanos do século XX. 

O seu método caracteriza-se por levar ao extremo as ideias e o método de 
Stanislavski, principalmente ao nível da psicanálise. As suas premissas 
fundamentais são o relaxamento e a concentração, pois Strasberg acreditava que 
a chave para o processo criativo estava na memória emocional.  

 
El trabajo fundamental del actor — la preparación de sus condiciones 
interiores — debe estar precedido por el desarrollo de su relajación su 
concentración. El trabajo de concentración leva al desarrollo de la 
habilidad para usar los sentidos, non sólo con los objetos reales sino 
también con los objetos imaginarios (Strasberg 1990: 125). 
 

Para Strasberg, a memória afetiva dividia-se em memória sensorial 
(relacionada com os sentidos) e a memória emotiva (relacionada com as 
vivências e as emoções) e o treino destas memórias conduzia o ator ao domínio 
dos conteúdos inconscientes da sua mente. Com efeito,  

 
Lee Strasberg continua a enfatizar o processo psicanalítico e a sondagem 
do inconsciente no trabalho do ator. Segundo a estudiosa russa Tatiana 
Butrova, a principal diferença entre o método americano e o sistema de 
Stanislávski baseia-se no fato de que «Stanislávski sublinhava a 
imaginação como o fundamento da interpretação do ator e, assim, 
conseguia chegar à verdade emocional, enquanto Strasberg extraía a 
verdade emocional das profundezas do inconsciente do ator. Esta 
inclinação exercia, certamente, uma forte atração no cinema, onde o 
primeiro plano sublinha a intimidade de certas cenas» (Cavaliere & 
Vássina 2011: 213). 
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Para Strasberg, os conteúdos emocionais do ator são o seu móbil da 
atuação, pelo que a ação é pensada como resultado e não como causa e deve ser 
constantemente vigiada através dos sentidos e da concentração. Assim, a atuação 
só deve ocorrer quando o ator aprendeu a reagir e a sentir. Efetivamente, o 
método de Strasberg era basicamente um processo de aprendizagem do aluno de 
forma a se tornar um ator profissional, destinado a realizar exercícios de 
relaxamento e de treino sensorial e emotivo. Para Strasberg, quando um ator 
interpreta uma emoção num determinado exercício, a mesma passa do 
inconsciente para a consciência e está pronta a ser evocada novamente. O 
objetivo é que o ator receba um compêndio de experiências pessoais, pronto para 
usar sempre que necessitar. Para conseguir a liberdade criativa no palco, o que 
nestes termos significa experimentar emoções, é necessário que o ator se liberte 
de toda a tensão. Neste sentido, Strasberg desenvolve uma série de exercícios 
que procuram detetar e eliminar toda a rigidez corporal. A tese em que se baseia 
Strasberg é a de que, logo que o corpo do ator esteja relaxado, a emoção flui 
naturalmente. No final do exercício, o ator deve verbalizar e expressar as suas 
emoções através de sons. A concentração é considerada a base da imaginação 
(Mauro 2008). 

Strasberg defende também, como método de treino, o uso da improvisação, 
adequando-se assim ao conceito de memória afetiva. Com efeito, a improvisação 
pode ser considerada como um exercício verbal ou um jogo que deverá / poderá 
estimular o ator. Segundo Strasberg, a improvisação também se pode confundir 
com uma paráfrase das palavras do autor. Nenhuma dessas abordagens tem algo 
a ver com o valor principal da improvisação na formação do ator, ou seja, os 
exercícios relacionados com a exploração dos sentimentos do ator e da 
personagem. A improvisação é essencial para que o ator possa desenvolver a 
espontaneidade necessária para criar a ilusão da primeira representação em cada 
performance (Strasberg 1990: 116).  

 

4. Método Suzuki
1
 

Tadashi Suzuki, nascido em 1939, foi um diretor de teatro, escritor e 
filósofo japonês. Suzuki é o fundador e diretor da Suzuki Company of Toga 
(SCOT), organizador do Primeiro Festival Internacional de Teatro do Japão 
(Toga Festival), cofundador (com Anne Bogart), em 1992, do Saratoga 

International Theatre Institute (SITI), em Nova Iorque, diretor artístico do 
Shizuoka Performing Arts Center (SPAC), entre 1995 e 2007, e Presidente do 
Conselho de Administração da Japan Performing Arts Foundation (NBS), uma 
rede de âmbito nacional de profissionais do teatro no Japão. 

Suzuki é também o criador do método de preparação do ator intitulado 
“Gramática dos Pés” (Grammar of the Feet), conhecido, entre nós, por Método 

                                                 
1 Este método não tem qualquer similitude com o Método Suzuki para aprender a tocar 

instrumentos musicais preconizado pelo violinista japonês Shinichi Suzuki (1898 - 1998). 
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Suzuki, cuja síntese se pode ler no seu livro The Way of Acting: The Theatre 

Writings of Tadashi Suzuki, uma coletânea dos seus escritos ao longo da vida, 
publicado em 1986, pelo Theatre Communications Group.  

Considerado o mais influente diretor de teatro contemporâneo do Japão, 
Suzuki fornece uma formulação completa e acessível das suas ideias e métodos 
de ensaio. Suzuki é reconhecido mundialmente quer pela força e beleza das suas 
produções teatrais quer pelo seu programa de ensaio dos atores:  

 
An increasing number of Western theatre people have recognized the 
importance of his ideas and techniques and have expressed their interest in 
them. In the United States, Suzuki has become something of a theatre 
guru; he has taught his theories and acting techniques at several 
institutions, including Julliard, the University of Wisconsin at Milwaukee, 
and the University of California at San Diego (Goto 1989:104). 
 

Ele fala do fascínio ou carisma começando pela capacidade de atores para 
aproveitar a energia da terra através dos pés, por forma a aproveitá-la e a contê-
la, para que o tronco e os braços, as mãos e o rosto possam expressar qualquer 
coisa e tudo. O seu método focaliza a parte do corpo que está em contacto 
permanente com o solo: os pés. J. Thomas Rimer, o tradutor do livro de Suzuki, 
escreve no prólogo:  

 
Tadashi Suzuki is one of the foremost figures in the contemporary theatre, 
has long been acclaimed, first in his native Japan, then in Europe and the 
United States, for the striking intensity, beauty, and communal energy of 
his theatrical productions. Those who have seen them will quickly surmise 
the behind the always powerful encounters that Suzuki engineers between 
his actors and his audiences lie both a philosophy of performance and a 
rigorous discipline that are unique […]. Suzuki’s writings reveal the 
psychology of a thoroughly contemporary art. Challenged to absorb ideas 
from a wide variety of sources, he works to create a powerful synthesis of 
the dramatic arts (Rimer 1986: VII). 
 

Os exercícios do método de Suzuki são uma forma de construir a vontade 
para atingir o objetivo de encontrar um estado dentro de cada um, onde o próprio 
gostaria de estar. Seguindo esse objetivo da descoberta do eu, através de um 
exame autocrítico, leva-se a uma visualização mais objetiva de si próprio. Para 
Suzuki, os exercícios são um meio de descoberta da autoconsciência do interior 
do corpo e o sucesso do ator em fazê-los confirma a sua capacidade em construir 
essa mesma descoberta. O ator aprende a tornar-se consciente das muitas 
camadas de sensibilidade do seu próprio corpo. O gesto de pisar / carimbar o 
chão dá ao ator uma noção da força inerente ao seu próprio corpo. Para Suzuki, é 
um gesto que pode levar à criação de um espaço imaginário ou, mesmo, de um 
espaço ritual, em que o corpo do ator pode conseguir a transformação do pessoal 
para o universal (Suzuki 1986: 12). 

Suzuki pede para o ator observar cada movimento, bem como o silêncio 
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entre esses movimentos. Ele percebe que o corpo está em constante movimento e 
na consciência corporal que se origina a partir da observação constante desses 
movimentos, por forma a unificar todo o corpo do ator:  

 
Considering various types of body placement from another perspective, 
changes in posture and movement often seem closely related to 
differences in the positions of the feet. It is for this reason that this 
grammar, this way of using the feet, has been developed around the 
differences in sensations felt in the body as it connects with the ground. 
The goal is to ensure and enrich the histrionic unification of the whole 
bodily expression along with the speech; both of these elements are 
constructed on the basis of the feet (Suzuki 1986: 20). 
 

A voz ocupa um lugar importante no Método de Suzuki, uma vez que o 
treino ajuda o ator a se aproximar de um maior aproveitamento dos componentes 
do sentimento e do pensamento. A voz é continuamente incorporada nos 
exercícios de todo o movimento. O uso de palavras e das vocalizações, para 
além de oferecer novos desafios para o corpo do ator, obriga-o a empenhar-se 
ativamente e de forma mais completa. Suzuki sugere o uso da voz quando é mais 
inconveniente para o corpo. Isso cria resistência e energia para o uso da voz, 
independentemente da dificuldade de adaptação do corpo mal posicionado, por 
exemplo. A dança é outra expressão física do desempenho clássico. A dança é 
também uma marca de qualquer produção de Suzuki. O acompanhamento 
musical é um dispositivo performativo generalizado que contribui para a 
linguagem física do teatro tradicional. Canções e música não só definem o clima 
de uma cena, mas também aumentam a frequência, fornecendo um quadro de 
ritmo e de forma. Com efeito, para Suzuki, a música e as canções desempenham 
um papel relevante (Goto 1989: 117-118). 

Ligada a todos os textos há significado emocional inerente associado ao 
contexto da fala e mesmo das próprias palavras. O significado do discurso pode 
mudar após uma análise contínua do texto, mas, por causa do papel da 
linguagem na sociedade, sempre haverá algum tipo de emoção associada às 
palavras e frases que usamos. A linguagem, para Suzuki, não vem simplesmente 
da voz, mas as nossas palavras são totalmente ligadas ao uso dos nossos corpos: 
“Gesture is tied intimately to the words being spoken; indeed, words represent 
human gesture. There can be no words spoken that are not intimately connected 
to bodily sensations and rhythms” (Suzuki 1986: 5). 

Tadashi Suzuki acredita que a comunicação de um para outro não é feita 
apenas com palavras, mas todo o corpo é envolvido na comunicação. É uma 
combinação das palavras, gestos e as energias que efetivamente comunicam 
ideias de um indivíduo para outro. No Método Suzuki, após a implementação 
plena de um rigoroso treino /ensaio, a mente / corpo dá total consciência ao ator 
do controlo do seu corpo. Movimento e pensamento são totalmente utilizados no 
seu método e servem de quadro através do qual Suzuki envolve a psicologia do 
ator. Ao utilizar o movimento e o pensamento, o ator é capaz de começar a 
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construir a consciência corporal, sem estimulação direta dos outros 
componentes.  

 
Suzuki aims to make the actors (and the characters) appear larger in size, 
creating an exciting physical image […]. Such movements and gestures as 
the hour-and-a-half stillness of Jizô, the vigorous walk of the Greek 
warriors, and the dynamic tableau of Pentheus can be traced to the 
relentless daily disciplines of the Suzuki Method. Like traditional 
performers, Suzuki's actors are taught to perform with enormous physical 
(and psychological) power. Such physical expressiveness denotes the 
traditional quality of Suzuki's work (Goto 1989: 116). 
 

Tadashi Suzuki adiciona a música nos seus exercícios. A música é utilizada 
em muitos dos exercícios essencialmente por causa do ritmo. A música produz 
sensação no corpo e tem efeito sobre o corpo humano. O ritmo afeta o corpo 
como um batimento regular análogo à batida constante regular do coração. 

Suzuki não pretende voltar às raízes do teatro japonês, mas reintroduzir 
alguns dos seus conceitos essenciais para o teatro contemporâneo. Ao fazer isso, 
Suzuki pretende preencher a lacuna entre o teatro tradicional e moderno no 
Japão e estabelecer uma nova forma contemporânea que vai dar um efeito 
«associal» que se estende para além do teatro em si, dando-lhe um impacto sobre 
as outras áreas culturais (Goto 1989: 108). 

Em síntese, o método de Suzuki é um treino físico. Contudo, o treino 
conduz o ator através do autoconhecimento crítico necessário para melhorar as 
suas capacidades de interpretação. A chave da formação por este método é a de 
desenvolver uma visão mais profunda e mais completa de si próprio através do 
uso do corpo. O próprio Suzuki refere que o seu método de treino de atores usa o 
corpo como um ponto tangente para aceder à alma, ao espírito. São exercícios 
fisicamente muito difíceis mas que têm o objetivo de levar os participantes a 
ultrapassar as suas limitações. Como o trabalho prossegue e o ator se cansa e 
quer desistir, ele é desafiado direta ou indiretamente a continuar. No preciso 
momento em que ele quer desistir, o ator desafia-se a si próprio a continuar e a 
ultrapassar as suas limitações. Suzuki usa obras ocidentais, métodos de ensaio / 
dramáticos japoneses, e a manifestação de questões sociais como construção de 
pontes estratégicas para diminuir a diferença entre os géneros teatrais 
tradicionais e modernos. Ele procura criar um teatro convincente, revitalizando a 
tradição no teatro contemporâneo, também através da criação de um novo 
espaço performativo (Goto 1989: 121). 

 
Conclusão 

Tanto no teatro como na ópera é fulcral que a interpretação das emoções 
das personagens chegue ao público de forma credível, sendo que a construção da 
personagem deve ser um processo de trabalho de auto e heteroconhecimento.  

Existem vários métodos de construção da personagem, mas aqueles em que 
colocamos mais enfoque e são os mais utilizados nos nossos dias podem 



 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos de Construção da Personagem nas Artes Performativas  

- 131 - 

resumir-se aos de Constantin Stanislavski (1863–1938), Rudolf van Laban 
(1879–1958), Lee Strasberg (1901–1982) e Tadashi Suzuki (1939–). Com efeito, 
para Stanislavski, existem dois grandes momentos na construção da personagem: 
o trabalho do ator sobre si mesmo, em que o ator deve criar condições de 
relaxamento corporal que lhe permita fazer atuar a consciência sobre o 
inconsciente; e o trabalho do ator sobre a personagem, que deve incidir na 
reconstrução psicológica e minuciosa da personagem através da criação da sua 
história. Para Stanislavski, a representação só é autêntica se for coerente com os 
sentimentos da personagem que um ator estiver a interpretar. Por seu turno, o 
método de análise corporal de Laban procura descrever a qualidade das 
mudanças no movimento e a capacidade para se adaptar ao espaço, fazendo com 
que os atores estejam mais conscientes no uso do espaço e na qualidade dos seus 
movimentos em palco. O Método de Strasberg tem como premissas 
fundamentais o relaxamento e a concentração, no sentido de levar o ator a um 
processo criativo baseado na memória emocional. Por último, o método de 
Suzuki baseia-se numa tomada de consciência corporal onde os pés em contacto 
com o solo e o uso da voz em situações mais inesperadas contribuem para a 
consciencialização do próprio corpo e espaço. Suzuki também usa a música e a 
dança como um mecanismo performativo essencial que contribui para a 
linguagem física do teatro.  

Em síntese, o processo de construção da personagem é um processo de 
criação constante e, seja qual for o método ou métodos utilizados para lá chegar, 
importa que a linguagem interpretativa seja o mais verdadeira possível para o 
público. 
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Resumo 

Numa sociedade iluminista, cujas bases sociais se alargaram, Diderot defende a 
necessidade de dignificar a profissão do ator. O autor imagina uma sociedade perfeita, 
onde o objetivo do teatro tivesse como base a divisa “Instruir e Divertir” e onde a 
função dos atores adquirisse o seu verdadeiro significado, já que estes eram 
considerados uma classe marginalizada, libertina e de origens duvidosas. Assim, 
Diderot dará grande relevância à preparação do ator para que este se torne um elemento 
decisivo da sociedade. Diderot contesta o teatro como o vê praticado, quer por atores, 
quer pelos dramaturgos da época, compreende a necessidade de uma reforma e 
formula-lhe as diretrizes, que passam por uma nova conceção em termos da estética 
teatral, nomeadamente, no que respeita à arte de representar e à dramaturgia. Neste 
artigo, partimos do Paradoxe sur le comédien e do tratado Entretiens sur Le Fils Naturel 
de Diderot para inferirmos sobre a importância que o autor atribuía à educação, à 
preparação, à pantomina e à sensibilidade dos futuros atores. Pretendemos contribuir 
para dar a conhecer e valorizar os conceitos defendidos pelo autor concernentes aos 
atores, conceitos que, em nossa opinião, poderiam no século XVIII ter constituído os 
pilares de uma “escola de atores”, “escola” que certamente influenciou a função e a 
educação do ator até aos nossos dias.  
Palavras-chave: ator; teatro, Diderot. 

 

 

 
Le Comédien 

Ao pretendermos refletir sobre a importância que Diderot atribuía aos 
atores, teremos, necessariamente, que abordar também a relevância que o autor 
conferia à educação e à preparação, à pantomima e à sensibilidade dos mesmos. 
Na opinião do autor, a observância destes fatores permitiram a criação de um 
comédien naturel, não no sentido de uma vulgarização, mas sim no sentido de 
um comédien que durante a sua interpretação considerasse a conformidade dos 
atos, dos discursos, da voz, da figura, dos movimentos e do gesto. Falar da 
importância capital do ator na realização do espetáculo não equivale apenas a 
enunciar uma verdade óbvia. A consciência dessa importância, a posição e a 
função atribuídas ao ator como elemento fundamental do ato teatral, os vários 
tipos de intervenção que teve ao longo de séculos, ou os que lhe foram impostos, 
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tudo isto faz parte, ou deveria fazer parte, de uma História do Teatro, de uma 
história das formas específicas da representação teatral. 

Diderot contesta o teatro como o vê praticado: quer por autores, quer por 
atores. A visão teocêntrica que dominava desde a Idade Média deixa de ter 
significado. Numa sociedade iluminista, fundada nos pilares da Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade é agora a razão que prevalece. Como consequência, e 
na opinião do autor, a representação teatral e a dramaturgia carecem de uma 
reforma, pois o mero divertimento e a elegância assumida já não satisfazem uma 
sociedade, cujas bases sociais se alargaram. Como já referimos, Diderot 
compreende a necessidade de uma restruturação que passa por uma nova 
conceção em termos da estética teatral. Esta constatação leva Diderot a propor 
que se substitua a representação dos caracteres pela representação das condições 
e estatuto social, isto é, que se comece no palco a mostrar o comportamento do 
homem na sociedade da época, tendo em vista uma dramaturgia composta por 
tragédias domésticas burguesas e de gente simples. Na opinião do autor, é 
necessário que se comece a representar nos palcos e a escrever sobre a vida dos 
homens, quando inseridos numa sociedade real, em contraposição ao universo 
clássico das tragédias históricas, universo fechado e convencional. 

O teatro deveria ser, pois, uma autêntica lição social, onde os espetadores 
seriam confrontados com elevados padrões de moral, justiça e de ética, daí a 
importância que Diderot virá a atribuir à preparação do ator para que este se 
torne um elemento decisivo na sociedade. Assim, Diderot refere em Entretiens 

sur Le Fils naturel o seguinte: “DORVAL. - Non, je ne connais point d’état qui 
demandât des formes plus exquises, ni des mœurs plus honnêtes que le théâtre” 
(Diderot 2005 : 94). 

No Paradoxe sur le comédien, acrescenta: “LE PREMIER. - J’ai une haute 
idée du talent d’un grand comédien: cet homme est rare, aussi rare et peut-être 
plus grand que le poète” (Diderot 2005 : 312). 

Esta necessidade de dignificar a profissão do ator abre caminho para as 
grandes vias que Diderot propunha, ou seja, a criação de uma nova classe de 
atores e a reorganização do ato teatral. De facto, até à data, não existia uma 
metodologia e uma escola de atores. Cada ator trabalhava segundo as 
convenções do sistema a que tinha acesso, segundo a imitação mais ou menos 
pessoal do seu mestre.  

Diderot defende a necessidade de dignificar a profissão do ator, pois estes 
eram considerados uma classe marginalizada, libertina e de origens duvidosas, 
que frequentemente escolhiam a profissão como último recurso. Assim, escreve, 
no Paradoxe sur le comédien, o seguinte:  

 
LE PREMIER. – Mon dessein n’est pas de calomnier une profession que 
j’aime et j’estime; je parle de celle de comédien. (…) Qu’est-ce qui leur 
chausse le socque o le cothurne? Le défaut d’éducation, la misère, et le 
libertinage. Le théâtre est une ressource, jamais un choix. Jamais on ne se 
fit comédien par goût pour la vertu, par le désir d’être utile dans la société 
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et de servir son pays ou sa famille, par aucun des motifs honnêtes qui 
pourraient entraîner un esprit droit, un cœur chaud, une âme sensible vers 
une aussi belle profession (Diderot 2005: 313). 

 
Diderot imagina uma sociedade perfeita, onde o objetivo do teatro tivesse 

como base a divisa “Instruir e Divertir” e onde a função dos atores adquirisse o 
seu verdadeiro significado. Em Entretiens sur Le Fils naturel, podemos ler o que 
segue: 

 
DORVAL. - Ah! Mes amis, si nous allons jamais à Lampedouse fonder, 
loin de la terre, au milieu des flots de la mer, un petit peuple d'heureux! Ce 
seront là nos prédicateurs; et nous les choisirons, sans doute, selon 
l’importance  de leur ministère (…) Dans ces jours solennels, on 
représentera une belle tragédie, qui apprenne aux hommes à redouter les 
passions; une bonne comédie, qui les instruise de leurs devoirs, et qui leur 
en inspire le goût (Diderot 2005: 93-94). 
 

O Teatro, à semelhança da importância que tinha para os Antigos 
(Amarante 2004: 17-23) (sobretudo para os Gregos), mantém todo o tipo de 
modelos: 

 
LE PREMIER. - Les anciens avaient, ce me semble, une autre idée de la 
tragédie que nous, et ces anciens-là, c’étaient les Grecs, c’étaient les 
Athéniens, ce peuple si délicat, qui nos a laissé, en tout genre de modèles 
que les autres nations n’ont point encore égalés (Diderot 2005: 310). 
  

O Teatro teria como incumbência não só o divertimento, mas também a 
instrução dos cidadãos, como pode verificar-se no seguinte excerto: “LE 
PREMIER.- Ils voulaient profondément attrister sur le sort des malheureux; ils 
voulaient, non pas amuser seulement leurs concitoyens, mais les rendre 
meilleurs” (Diderot 2005 : 310).  

Na utopia de Diderot sobre a ilha de Lampedusa, a profissão do ator seria 
escolhida por vocação e estes seriam autênticos ministros que, nos dias solenes, 
representariam belas tragédias e comédias para conhecimento e deleite do povo. 
Vejamos o que diz o autor sobre a Lampedusa nos Entretiens sur Le Fils 

naturel:  
 
La Lampedusa est une petite île du désert de la mer d’Afrique, située à 
une distance presque égale de la côte de Tunis et de l’île de Malta. La 
pêche y est excellente. Elle est couverte d’oliviers sauvages. Le terrain en 
serait fertile (…) (Diderot 2005 : 93). 
 

Segue, assim, a localização no mapa da ilha de Lampedusa em Itália, que 
representou o sonho, o ideal para Diderot: 
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Figura 1 : Mapa com localização de Lampedusa 

 
A nova conceção da função do ator, erguido à altura do pregador laico, 

justifica pois a importância que Diderot atribuía à educação específica do ator e 
que permitiria a preparação dos jovens para as grandes funções numa sociedade 
bem organizada. Diderot defendia que esta formação deveria alargar-se a 
indivíduos de todas as classes, pois uma maior diversidade intercultural traduzir-
se-ia numa maior capacidade para discutir a própria sociedade: 

 
PREMIER.- (…) qu’elle ne leur appartient ni plus ni moins qu’à telle ou 
telle condition de la société, et que si l’on voit si peu de grands 
comédiens, c’est que les parents ne destinent point leurs enfants au 
théâtre; c’est qu’on ne s’y prépare point une éducation commencée dans la 
jeunesse; c’est qu’une troupe de comédiens n’est point, come elle devrait 
l’être chez un peuple où l’on attacherait à la fonction de parler aux 
hommes rassemblés pour être instruits, amusés, corrigés, l’importance, les 
honneurs, les récompenses qu’elle mérite, une corporation formée, comme 
toutes les autres communautés, de sujets tirés de toutes les familles de la 
société et conduits sur la scène comme au service, au palais, à l’église, par 
choix  ou par goût et du consentement de leurs tuteurs naturels (Diderot 
2005: 316). 
 

Curiosamente, nos dias de hoje, em Portugal, esta situação é deveras atual. 
Em várias universidades portuguesas, existem licenciaturas em teatro. 
Excetuando, talvez, a Escola de Teatro e Cinema de Lisboa, que tem difíceis 
pré-requisitos, as notas de acesso a estas licenciaturas continuam a não ser muito 
altas. Os próprios alunos referem que, na maior parte das vezes, a sua opção de 
prosseguir estudos na área do teatro não terá sido completamente apoiada pelos 
seus familiares mais próximos.  

No Paradoxe sur le comédien, Diderot escreve o seguinte sobre a questão 
da honra da profissão do ator: “LE PREMIER – (…) Je suis ma première idée, et 
je pense à l’influence du spectacle sur le bon goût et sur les mœurs, si les 
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comédiens étaient gens de bien et si leur profession était honorée” (Diderot 
2005: 317). 

Apenas com a “influência do espectáculo no bom gosto e nos costumes” o 
teatro poderia assumir verdadeiramente uma função social, onde o bom gosto 
prevaleceria. 

  
La Pantomime 

Outro elemento chave da estética teatral de Diderot é a pantomima. Mas o 
conceito que Diderot tem de pantomima é diferente daquele que vulgarmente 
encontramos nos nossos dias: “genre théâtral utilisant des langages corporels” 
(Corvin 1991: 625). 

Com efeito, o que Diderot entende por pantomima consiste na ligação entre 
o gesto e a palavra em busca da veracidade e não se limita a uma arte puramente 
gestual da expressão, ou seja, a arte de narrar apenas com o corpo. Diderot 
considerava que não se tinha ainda real consciência da importância da 
pantomima na composição das novas obras dramáticas e na sua representação. 
Responde, nos Entretiens sur Le Fils naturel, a uma objeção: “MOI -. Bien; 
mais je vous demanderai à mon tour comment il arrive que ce qui m'a paru court 
à la représentation, me paraisse long à la lecture” (Diderot 2005: 98). 

 A pantomina, nas palavras de Dorval, pode influenciar a própria 
composição de uma obra dramática e a sua representação. Senão ouçamos:  

 
DORVAL.- C'est que je n’ai point écrit la pantomime; et que vous ne vous 
l'êtes point rappelée. Nous ne savons point encore jusqu’où la pantomime 
peut influer sur la composition d’un ouvrage dramatique, et sur la 
représentation (Diderot 2005 : 98).  
 

Para Diderot, na pantomima, na expressão gestual, era possível encontrar a 
dignidade que a declamação por si só não sustentava, contribuindo, segundo as 
suas próprias palavras, para dar à representação o acento próprio de cada paixão. 
De facto, a declamação não lhe parece suficiente para expressar as paixões. O 
papel e a importância da pantomima são fundamentais para reforçar a 
expressividade e a veracidade do texto dito: o gesto e a palavra completam-se. 
Observemos o que escreve o autor em Entretiens sur Le Fils naturel: 

 
DORVAL.- Quel effet cet art, joint au discours, ne produirait-il? Pourquoi 
avons-nous séparé ce que la nature a joint?  A tout moment, le geste ne 
répond-il pas au discours?” e no Parodoxe sur le comédien, “LE 
PREMIER. – Un grand comédien n’est ni un pianoforte, ni une harpe, ni 
un clavecin, ni un violon, ni un violoncelle; il n’a point l’accord et le ton 
qui conviennent à sa partie, et il sait se prêter à toutes (Diderot 2005: 312). 
 

A gestualidade permite, acima de tudo, uma maior liberdade ao trabalho do 
ator. Diderot insiste mesmo que existem momentos em que se torna necessário 
deixar ao ator a possibilidade de improvisar sobre os temas, permitindo assim 
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que a energia do discurso dele provenha. É, pois, imprescindível que o ator 
compreenda a importância da pantomima como ligação entre o texto e a sua 
expressão vocal: “DORVAL. - Sans doute, l'intonation et le geste se déterminent 
réciproquement” (Diderot 2005: 92). Quantos de nós não observámos já gestos 
que exprimem maior violência do que o que pode ser dito? Vejamos a opinião 
do autor, no Paradoxe sur le comédien:  

 
LE PREMIER. – Les accents s’imitent mieux que les mouvements, mais 
les mouvements frappent plus violemment. Voilà le fondement d’une loi à 
laquelle je ne crois pas qu’il y ait d’exception, c’est de dénouer par une 
action et non par un récit, sous peine d’être froid (Diderot 2005 : 282). 
  

Para Diderot, a expressividade e o jogo do ator não dependem somente da 
beleza e da profundidade do discurso, mas também do gesto, do silêncio 
eloquente, da expressão marcada de sentir, da entoação e até mesmo da 
movimentação ou postura em palco dos atores. É nesta constatação que podemos 
encontrar a justificação para a necessidade dos textos teatrais incorporarem um 
grande número de didascálias: “Les didascalies comprennent les indications de 
lieu et de temps, dites indications scéniques, mais aussi les indications de ton et 
de mouvement [...]” (Corvin 1991: 257).  

Para Diderot, as didascálias têm o objetivo explícito de interferir no sistema 
de representação do ator. Ao impor e marcar a gestualidade, procura-se um 
melhor conhecimento da história, da sua evolução e dos sentimentos das 
personagens. A seguinte didascália é representativa do que afirmamos, ou seja, 
de como uma imagem poderá valer por mil palavras:  

 
DORVAL, seul. Il est en habit de campagne, en cheveux négligés, assis 
dans un fauteuil, à côté d’une table sur laquelle il y des brochures. Il paraît 
agité. Après quelques mouvements violents, il s’appuie sur un des bras de 
son fauteuil, comme pour dormir. Il quitte bientôt cette situation. Il tire sa 
montre […] (Diderot 1992 : 12). 
 

Sensibilité naturelle et sensibilité interprétée 

A questão da sensibilidade do ator é um dos pontos mais polémicos das 
conceções estéticas de Diderot. De facto, é habitual contrapor as ideias expressas 
nos Entretiens e no Paradoxe. Porém, nos Entretiens, a sensibilidade é pouco 
abordada, embora Diderot sublinhe o que segue: 

 
DORVAL – Les poètes, les acteurs, les musiciens, les peintres, les 
chanteurs de premier ordre, les grands danseurs, les amants tendres, les 
vrais dévots, toute cette troupe de enthousiaste et passionnée sent 
vivement, et réfléchit peu (Diderot 2005: 92). 

 
É no Paradoxe sur le comédien que o autor propõe que o ator substitua a 

sensibilidade natural pela sensibilidade interpretada e alcance o domínio sobre 
os caracteres e sobre as situações. O ator deve recusar os movimentos da 
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sensibilidade e privilegiar o sangue frio que lhe permitirá transmitir 
coerentemente as emoções. Para Diderot, o talento do ator reside no ato de 
transmitir emoções, mantendo-se racionalmente consciente e tendo completa 
noção do que realiza, para causar a ilusão do público. Ao ator é necessário o 
domínio sobre os caracteres, sobre as situações. Caso contrário, a profissão de 
ator seria a mais desgraçada de todas. Só assim seria possível ao ator ter idêntica 
aptidão para interpretar todas as espécies de papéis e ser capaz de romper com as 
convenções e a tradicional forma de encarar a profissão. Importa, na opinião de 
Diderot, que as peças não sejam feitas para os atores, mas que estes sejam feitos 
para as peças, que o ator seja um ser reflexivo, atento à natureza humana, por 
forma a corresponder às necessidades do autor. Daí a importância que Diderot 
atribuía aos ensaios para atingir a perfeição.  

No Paradoxe sur le comédien, chega mesmo a citar o exemplo de um poeta 
dramático napolitano, que durante seis meses ensaiou, até à exaustão, os seus 
atores: 

 
LE PREMIER. – (…) Il exerce ses acteurs pendant six mois, ensemble et 
séparément. Et quand imaginez-vous que la troupe commence à jouer, à 
s’entendre, à s’acheminer vers le point de perfection qu’il exige? C’est 
lorsque les acteurs sont épuisés de la fatigue de ces répétitions multipliées, 
ce que nous appelons blasés (Diderot 2005 : 328). 
 

O talento do ator não consiste em sentir, mas em transmitir os sinais 
exteriores do sentimento. O ator deve ter sempre presente que não é a 
personagem, mas que a representa. Representar um grande papel na sua 
totalidade só é possível mediante esta tomada de consciência. O ator que 
representa por intuição, quando se deixa levar pelas emoções, abandona a 
conformidade dos atos, dos discursos, da figura, da voz, do movimento, do 
gesto, dominado que está pela sua própria sensibilidade. Diderot tinha 
consciência de que as suas contradições aparentes levantariam polémica na 
classe dos grandes atores, como pode verificar-se no seguinte excerto: “LE 
PREMIER: Ces vérités seraient démontrées que les grands comédiens n’en 
conviendraient pas; c’est leur secret” (Diderot 2005: 279).  

Apesar de toda a controvérsia, o autor conseguiu de sobremaneira transmitir 
uma ideia fundamental, o controlo que o ator precisa de exercer sobre a sua 
atuação: 

 
LE PREMIER. – L’acteur est las, et vous triste; c’est qu’il s’est démené 
sans rien sentir, et que vous avez senti sans vous démener. S’il en était 
autrement, la condition du comédien serait la plus malheureuse des 
conditions; mais il n’est pas le personnage, il le joue et joue si bien que 
vous prenez pour tel: l’illusion n’est que pour vous, il sait bien, lui, qu’il 
ne l’est pas (Diderot 2005 : 281). 
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Resumo  
Neste artigo, apresenta-se alguns resultados da investigação de doutoramento, procurando 
identificar as principais particularidades do semanário O Jornal (nascido em maio de 
1975), no contexto dos media da época. Apresentar-se-á também, de forma 
necessariamente sintética, uma leitura das páginas d’O Jornal naquela que é 
consensualmente considerada a última fase do processo revolucionário português (de 11 
de Março a 25 de Novembro de 1975). Conclui-se que O Jornal foi um ator de grande 
relevância para a compreensão dos acontecimentos de 1975, assumindo uma postura 
distinta de muitos dos jornais da época. Praticando um jornalismo interpretativo, criativo 
e dinâmico, este semanário envolveu-se em algumas das principais questões do período, 
marcando a sua posição (caso da luta pela liberdade de imprensa).  
Palavras-chave: O Jornal, Imprensa, Revolução, Liberdade de Imprensa. 

 
 
 

O surgimento de novos jornais, em 1975 
No ano de 1975 os acontecimentos foram-se multiplicando, 

acentuando a agitação que se vivia no país. Desde logo, a tentativa de golpe 
de estado desencadeada por António de Spínola, a 11 de Março; depois, a 
institucionalização do poder militar, através da criação do Conselho da 
Revolução (CR), e o pacto negociado por este e pelos principais partidos 
políticos, assumindo uma via socializante para o futuro do país. O CR 
passava a ser apresentado como o motor do processo revolucionário, ao 
mesmo tempo que se acentuavam as fações no interior do MFA, com 
vantagem inicial para a fação afeta ao primeiro-ministro, Vasco Gonçalves, 
e ao Partido Comunista Português (PCP)2.  

A comunicação social não foi alheia ao clima efervescente que se 
vivia, envolvendo-se em várias polémicas ao longo do ano. Apenas alguns 
exemplos: o conflito em torno do Jornal República, a greve e ocupação da 
Rádio Renascença e os saneamentos no Diário de Notícias, RTP, Emissora 
Nacional e noutros órgãos3. Episódios que acabaram por contribuir para 

                                                 
1 Este trabalho insere-se no âmbito da investigação de doutoramento na Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, beneficiando de uma Bolsa de Doutoramento 
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BD/109127/2015). 
2 Cf. Reis 1993, Rezola 2006, Telo 2008. 
3 Cf. Mesquita 1994, Santos 2005, Figueira 2007, Lima 2012, Gomes 2014, Rezola e Gomes 2014. 
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uma ampla discussão sobre a liberdade de imprensa, que rapidamente 
ultrapassa os limites do sector, num contexto de intensas lutas em torno da 
definição do regime político a implementar em Portugal. 

A partir de abril de 1975 surgem novos jornais, que, apesar de 
pertencerem a várias áreas políticas, tinham como “denominador comum o 
combate ao «gonçalvismo»” (Mesquita 1994: 379). Isto é, a política traçada 
pelo Governo e, concretamente, pelo Primeiro-ministro Vasco Gonçalves. 
São os casos do Jornal Novo, nascido a 17 de abril, dos semanários O 
Jornal (2 de maio) e o Tempo (29 de maio) e do vespertino A Luta, surgido 
a 25 de agosto, na sequência do encerramento do República. Como defende 
António Telo, estava a surgir um “movimento de fundo que altera em 
poucas semanas o panorama dos órgãos de comunicação social” e a 
imprensa, que era “cinzenta, uniforme, monocórdica e estatizada no 
começo do Verão Quente, apresenta um panorama muito diferente no fim 
do ano”, com os novos jornais a afirmarem-se num “crescimento pujante” 
e apresentando uma “coloração diversificada” (Telo 2007: 129-130). 

 
A criação d’ O Jornal 
A 2 de maio de 1975 surge, então, um novo semanário4. Partindo de 

Manuel Beça Múrias e José Silva Pinto, então redatores do Diário de 
Notícias, onde delineiam o novo projeto, a ideia era “fazer um jornal de 
jornalistas, sem «patrões», independente do poder económico e do poder 
político, dependendo apenas da consciência de quem o fazia e dos seus 
leitores”, refere José Carlos de Vasconcelos, que também integra o projeto 
desde o seu início5. 

Fundado por quinze jornalistas, que, na sua maioria, já se haviam 
cruzado em outras redações (do Diário de Lisboa, Diário de Notícias, A 
Capital, entre outras), O Jornal, segundo se explica na sua primeira edição, 
era “um velho sonho” dos jornalistas, que, para tal, “se constituíram em 
sociedade”, estando “decididos a trabalhar por uma informação livre e 
esclarecedora, desligada de pressões de sectores económicos e da 
influência de quaisquer forças políticas, económicas, culturais ou 
religiosas, adotando perante os acontecimentos uma posição crítica 
progressista”.6  

                                                 
4 O Jornal chega, no entanto, às bancas no dia anterior (com a data de 2/5/1975), “aproveitando a 
mobilização do 1.º de Maio” (Gomes e Castanheira 2006: 98). 
5 Entrevista a José Carlos de Vasconcelos em Rebelo, 2011: 506. 
6 O Jornal, 2 de maio de 1975, p. 12. 
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Entre o grupo de fundadores encontravam-se, além dos já mencionados 
nomes de Afonso Praça, Carlos Cáceres Monteiro, Francisco Sarsfield 
Cabral, Hernâni Santos, entre outros jornalistas que garantiram 60% de 
capital, conferindo-lhes a maioria na sociedade, através do seu próprio 
trabalho. Por isso, até julho desse ano, altura em que decidem, em plenário, 
dedicar-se exclusivamente ao semanário que haviam fundado, mantêm os 
seus empregos noutros jornais.  

 
Decidimos que todos ganhávamos o mesmo - 20 contos - o que na altura era 
bastante dinheiro. E todos mantínhamos o emprego fora dO Jornal, porque 
essa era a nossa forma de realizar o capital (…) dinheiro mesmo em papel é 
que era do Fortunato de Almeida, que eram os outros 40%. Com o crédito 
do Ruela Ramos arrancámos… — lembra Joaquim Letria7. 
 

Tal como preceituado nos Estatutos, o diretor d’O Jornal é escolhido 
pelos seus fundadores, recaindo a preferência pelo nome de Joaquim Letria, 
jornalista com grande experiência e popularidade dada a sua presença 
regular na televisão pública. Também por isso, a publicação era 
frequentemente referida como “O Jornal do Letria”, sobretudo pelos 
leitores que assim identificavam mais facilmente o semanário, de entre os 
múltiplos títulos que enchiam as bancas de jornais. Em suma, tal como se 
referia no próprio O Jornal, pretendia-se “fazer um jornalismo substantivo, 
e não adjetivo e criar um estilo próprio que se caracterize pela vivacidade 
e pelo dinamismo”. Todavia, O Jornal não negava que nele se pretendia 
também fazer um “jornalismo interveniente”8. Joaquim Letria refere-se à 
orientação d’O Jornal dizendo que tinha como objetivo “ser de esquerda 
mas não uma esquerda extremista como seria o Partido Comunista ou outra 
esquerda mais regimentada”. Comparando os semanários portugueses com 
a realidade francesa, constata:  

 
O Le Point era à direita e nós tínhamos o nosso Le Point que era O Tempo, 
do Nuno Rocha; o L’Express era o Expresso, do Balsemão, praticamente na 
mesma linha do L’Express francês ou do L’Espresso italiano; e depois não 
havia a esquerda, que estava completamente destapada e que eu achava que 
devíamos ser nós... No fundo, ocupámos aquele que seria em França o 
espaço do Le Nouvel Observateur.9 

 

Situado claramente à esquerda, “sem dependências face ao PS e crítico 
do PCP, próximo do Documento dos Nove” (Figueira 2007: 87), estava, 
portanto, também próximo, a nível ideológico, do Jornal Novo.  

                                                 
7 Entrevista do autor com Joaquim Letria, Lisboa, 2013. 
8 O Jornal, 2 de maio de 1975, p. 27.  
9 Entrevista do autor com Joaquim Letria, Lisboa, 2013. 
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À semelhança do vespertino de Artur Portela Filho, também O Jornal 
se destacava quanto à qualidade e inovação do seu grafismo. Um 
jornalismo interpretativo, com uma linguagem simples e direta, aliada a 
uma componente de investigação e opinião fortes, marcaram a Imprensa e 
o verão de 1975. O mesmo se pode, aliás, referir relativamente aos seus 
criativos títulos. Sobre o Caso Renascença, lia-se no periódico, a 30 de 
maio: “Anúncio de sabão para escanhoar a reação”. A 4 de julho, optava-
se pela interrogativa: “Uma pergunta ao MFA: Os homens sem sono andam 
a dormir?”. Na mesma edição, sobre um encontro entre Álvaro Cunhal e 
Mário Soares: “A Europa ouve os nossos espirros mas não quer saber das 
pneumonias”. No final de setembro, referindo-se ao VI Governo 
Provisório, destacava: “O Governo aquece e o País escalda”. Note-se que 
grande parte dos artigos publicados era assinada pelos jornalistas, algo 
pouco comum na imprensa da época. 

Paralelamente, O Jornal destacava-se também pela qualidade e 
profundidade das suas entrevistas às mais variadas figuras, sobretudo 
políticas e militares, pelos cadernos ou dossiers que organizava sobre os 
principais temas que marcavam a atualidade, pelos posters humorísticos 
sobre a atualidade, da autoria do incontornável João Abel Manta, e também 
devido à cobertura de acontecimentos internacionais e ao relevo conferido 
às artes e espetáculos.  

Rapidamente O Jornal atinge tiragens notáveis: se a 20 de junho 
rondava os 65.000 exemplares, a 19 de setembro ultrapassava já a barreira 
dos 100.000, segundo as informações divulgadas pelo próprio periódico, já 
que, à época, não existia controlo de tiragens por uma entidade 
independente. Ao longo do ano de 1975 são vários os jornalistas que se 
juntam à redação do semanário, casos de, entre outros, António Carlos 
Carvalho, Ribeiro Cardoso, José Manuel Barroso e de Lurdes Feio 
(primeira mulher a figurar na ficha técnica do periódico). Figuras como 
Armando de Castro e Eugénio de Andrade apresentam-se como 
colaboradores em números especiais. 
 

“Por onde vamos Portugal?”: uma breve leitura das páginas de O 
Jornal 

Com contactos privilegiados com os militares, especificamente com a 
ala moderada do Conselho da Revolução, O Jornal deu particular destaque 
à sua ação, que, compreensivelmente, estava no centro dos acontecimentos 
que determinavam a atualidade política do país.  

No final de junho, por exemplo, o «Plano de Ação Política» (PAP) do 
CR domina as atenções do periódico, sendo motivo para se notar, uma vez 
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mais, a criatividade dos redatores d’O Jornal e o seu esforço para explicar 
aos leitores, de forma clara e concisa, o que estava em causa no documento. 
Com o título “O ‘exame’ é em julho e não há segunda época”, o semanário 
elabora um “Dicionário do Plano”. “Um dicionário-anão, para assunto 
gigante”, como era referido n’O Jornal, e onde se encontravam explicados 
termos como “esquerdismo”, “Governo”, “armas”, “informação” ou 
“Assembleia Constituinte”.10  

O início do conturbado mês de agosto ficaria marcado, entre outros 
acontecimentos, pela divulgação do chamado «Documento dos Nove». 
Tratava-se, como defende Maria Inácia Rezola, de um projeto que “declina 
não só o modelo consignado pelos gonçalvistas como também o populismo 
de Otelo”, ou seja, “uma proposta de superação da crise, através da adoção 
de um projeto político alternativo que apontava para novos rumos para a 
Revolução em curso” (Rezola 2012: 313). 

Apesar de estar prevista a sua publicação n’ O Jornal, a verdade é que 
a primeira versão do também conhecido como «Documento Melo 
Antunes» acabaria por ser revelada, em primeira mão, numa 3ª edição do 
Jornal Novo, especialmente preparada para o efeito, a 7 de agosto. 
Referindo-se a este episódio, Vasco Lourenço recorda que “alguém do 
grupo que tinha ligação ao Artur Portela Filho [diretor do Jornal Novo] terá 
feito chegar e ele conseguiu fazer uma edição especial” antes de o 
documento ser publicado n’O Jornal, concluindo: “Na altura toda a gente 
conspirava e contra conspirava e toda a gente tinha as suas ligações aos 
jornais para fazer passar as coisas que lhe interessavam e os jornais estavam 
interessadíssimos”.11 

No dia seguinte, o «Documento dos Nove» era o tema principal do 
semanário de Joaquim Letria. Segundo o periódico, havia sido entregue ao 
Presidente da República um documento “da autoria de um grupo de oficiais 
do MFA, em que ressalta a figura do major Melo Antunes”, considerando 
tratar-se de “uma tomada de posição de força perante a atual situação, uma 
proposta por eles classificada de esquerda”.12 Na semana seguinte, O 
Jornal era perentório, perante a “epidemia de planos” surgidos até então: 

                                                 
10 O Jornal, 27 de junho de 1975, p. 7. Pretendendo promover um entendimento entre as diversas 
forças políticas e militares, de acordo com Maria Inácia Rezola, “o PAP encerra inúmeras 
ambiguidades e contradições”, uma vez que a “via proposta é sui generis: uma via socialista a atingir 
com a participação dos partidos e das organizações populares de base, sob a firme autoridade e 
controlo do CR”. Cf. Rezola (2006: 260). 
11 Entrevista com o coronel Vasco Lourenço, Lisboa, 2012. 
12 O Jornal, 8 de agosto de 1975, p. 1. Na mesma edição, um artigo de Rui Pimenta refere que o 
documento “tem uma história que começou a assumir contornos públicos com o pedido de demissão 
do Capitão Sousa e Castro de membro do CR” (p. 3). 
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“Só com documentos a gente não se governa”13. As dúvidas quanto ao 
futuro do país multiplicavam-se, adensando-se a tensão político-militar, 
perante um V Governo Provisório cada vez mais frágil.  

“O Governo aquece e o País escalda”, destacava O Jornal no final de 
setembro. O outono “escaldante” chegara com “bombas em Lisboa”, “a 
marcha dos SUV” e os “deficientes em luta”14. A tensão subia 
exponencialmente e dificilmente quem lesse as suas páginas ficaria 
indiferente à instabilidade que marcava o país política e socialmente. De 
regresso às interrogações sobre a atualidade, O Jornal questionava em mais 
uma manchete: “vocês sabem mesmo o que é a guerra civil?”. Referia-se, 
claramente, ao clima de pré guerra civil que se instalara no país e que 
parecia difícil de ultrapassar. As dúvidas multiplicavam-se e, por isso, o 
periódico lançava novas questões, tentando refletir sobre caminhos 
possíveis para o processo revolucionário em curso:  
 

Será que se chegou em Portugal a um ponto de tão profunda 
rotura que apenas um confronto generalizado possa aclarar posições 
ou será que alguém está apostado em agitar esse espantalho para se 
oferecer como alternativa de um caos procurado, e fabricado?15 

 
Outra questão amplamente explorada pela imprensa nacional foi, 

inequivocamente, a descolonização, temática central no processo de 
democratização português. O Jornal não fugiu a essa tendência, conferindo 
especial relevo à realidade angolana, acompanhando o desenrolar do seu 
processo de independência da colónia africana. Considerando Portugal e 
Angola “frentes comuns”, o semanário assumia, num Editorial, estar “ao 
lado do Conselho da Revolução, do Governo Provisório e das forças 
progressistas na luta por uma solução política democrática das dificuldades 
presentes em Angola”, saudando ainda “a tomada de consciência que se 
regista no País acerca do problema”16. Mais tarde, reforçará a sua posição, 
ao salientar que “onde quer que um povo lute pela sua independência, 
também aí o nosso próprio futuro como nação verdadeiramente livre estará 
em jogo para mais numa terra com a qual assumimos compromissos 
históricos”17. No “terreno” estarão os repórteres Cáceres Monteiro e 
Joaquim Lobo, num momento em que, de acordo, com o semanário, se 

                                                 
13 O Jornal, 15 de agosto de 1975, p. 1. 
14 O Jornal, 26 de setembro de 1975, p. 1. 
15 O Jornal, 10 de outubro de 1975, p. 14. 
16 O Jornal, 16 de maio de 1975, p. 12. 
17 O Jornal, 1 de agosto de 1975, p. 14. 
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verificava uma “escalada na guerra para decidir o poder” em Angola18. Os 
enviados especiais, destacando as lutas travadas entre os partidos 
nacionalistas angolanos e os movimentos de libertação, referiram-se à 
situação observada como uma “guerra dura e prolongada”19 e, quando a 
independência finalmente chegara, havia, segundo o periódico, uma 
ausência “lamentável”: “É pena que Portugal tenha estado ausente em 11 
de Novembro na grande festa do povo angolano”20. Ainda que com menor 
protagonismo, uma vez que o momento político vivido era também diverso, 
os casos de Moçambique e Guiné Bissau foram igualmente abordados nas 
páginas do semanário, que enviou também jornalistas para cobrirem in loco 
os acontecimentos ocorridos nessas duas colónias.21  

Note-se que os chamados “temas sociais” mereceram um considerável 
destaque nas páginas de O Jornal. Num momento em que, segundo 
Medeiros Ferreira, se começava a assistir a “grandes modificações na 
história das mentalidades e do quotidiano” português e em que “aquilo que 
era tabu no passado deixou de o ser” (Ferreira 2001: 135), o semanário 
abordava assuntos como a nova da lei do divórcio, o direito ao planeamento 
familiar, as leis de controlo do consumo do tabaco existentes noutros 
países, a educação sexual em escolas oficiais da Europa, os meios de 
contraceção e a polémica questão do aborto. 

Também os acontecimentos que marcaram os media foram noticiados 
diversas vezes, com destaque para os casos da Rádio Renascença e do 
Jornal República. Referindo que o conflito no diário de Raul Rêgo 
“assumiu um significado e uma dimensão injustificados”, acabará por 
classifica-lo como “enervante”, dado o impasse que se prolongava quanto 
a uma possível solução para o problema22. Episódios como os ocorridos no 
Diário de Notícias e O Século seriam também noticiados, mas com menor 
relevo. 

No mesmo sentido, quando se tornavam públicos projetos que visavam 
limitar a ação da imprensa, O Jornal – tal como acontecia, por exemplo, no 
Jornal Novo – não se coibia em manifestar o seu total repúdio perante 
aquilo que considerava tratar-se de “censurar a revolução”. Era o caso do 
«Projeto Jesuíno», que pretendia criar uma comissão de análise dos média, 

                                                 
18 O Jornal, 24 de outubro de 1975, pp. 1, 18-21 e 32. 
19 O Jornal, 31 de outubro de 1975, pp. 1, 18-19 e 32. 
20 O Jornal, 14 de novembro de 1975, p. 14. 
21 Em Lourenço Marques esteve Joaquim Letria e em Bissau Rui Pimenta. Cf. O Jornal 23 de maio 
de 1975, pp. 14 e 19. 
22 Cf. O Jornal, 23 de maio de 1975, p. 12; O Jornal, 30 de maio de 1975, p. 7 e O Jornal, 4 de julho 
de 1975, p. 7. 
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composta por militares, com poderes para aplicar multas e penas de 
suspensão caso se verificassem “práticas condenáveis” por parte dos órgãos 
de comunicação. A este respeito referia O Jornal: 

 
Será bom não esquecer que a limitação da liberdade de Imprensa 

costuma pedir outras sucessivas limitações de outras liberdades. E 
mal vai o país democrático e livre quando os homens encarregados 
de gerir os negócios públicos entendem que a Imprensa é incómoda 
– mesmo quando se limita a apontar que o rei vai nu.23 

 
O mesmo sucedeu relativamente à chamada «Lei da Censura Militar», 

que vinha na mesma linha do «Projeto Jesuíno» mas referia-se 
exclusivamente a notícias relativas ao campo militar. Perante esta nova 
legislação, O Jornal era taxativo: “Não guardaremos notícias na gaveta!”.24  

A 21 de novembro, o jornalista José Manuel Barroso questionava: 
“Um país à beira do confronto?”. Em causa estavam as cada vez mais 
notórias clivagens existentes na sociedade e na política portuguesas, “num 
momento em que se torna cada vez mais óbvia a crença na via insurrecional 
armada” (Rezola 2006: 448). 

Na semana seguinte, portanto já após os acontecimentos de 25 de 
Novembro, numa altura em que a imprensa estatizada havia sido 
temporariamente suspensa, a manchete d’O Jornal destacava como título 
“O Golpe”, questionando, na segunda página, “Os revoltosos queriam 
mesmo tomar o Poder?”. Ao semanário, Melo Antunes, o “cérebro” do 
MFA, afirmaria: “só há cinco semanas para salvar o socialismo em 
Portugal”25. Entrava-se numa nova fase da transição portuguesa rumo à 
institucionalização democrática e O Jornal continuava empenhado em 
acompanhar os múltiplos acontecimentos que marcavam a atualidade do 
país, num momento em que a própria imprensa portuguesa atravessava 
também profundas mudanças.  

 
 

Notas finais 
No momento mais quente da Revolução portuguesa, O Jornal, em 

conjunto com outros periódicos surgidos sensivelmente ao mesmo tempo 
(e outos já existentes, como o Expresso) apresentou-se como uma 
alternativa à imprensa estatizada, caracterizada na sua maioria por um tom 
monolítico. Ao mesmo tempo, destacava-se pelas especificidades da sua 
                                                 
23 O Jornal, 8 de agosto de 1975, p. 14. 
24 O Jornal, 12 de setembro de 1975, p. 14. 
25 O Jornal, 28 de novembro de 1975, p. 16. 
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organização interna, assim como pelo facto de os jornalistas deterem a 
maioria do capital da empresa, algo até então inédito no panorama 
mediático nacional. 

Ao analisarmos as páginas do semanário é possível concluir que as 
promessas feitas aquando da sua criação parecem ter sido efetivamente 
cumpridas. Com uma escrita simples e direta, O Jornal não deixou, no 
entanto, de ser criativo e interpretativo, num esforço de praticar um 
jornalismo vivo e dinâmico. Da mesma forma, não se coibiu de manifestar 
a sua posição, sobretudo nos Editoriais, sobre os temas que marcavam a 
atualidade do país. Não raras vezes, foi também bastante crítico da atuação 
das forças militares e políticas, sendo disso exemplo as críticas dirigidas ao 
primeiro-ministro Vasco Gonçalves.  

Em suma, como sustenta João Figueira, “longe de utilizar a prosa 
militante e partidariamente empenhada de outros jornais” (Figueira 2012: 
27), O Jornal marcou os intensos últimos meses da Revolução, sendo as 
suas páginas, sem dúvida, uma peça fundamental para a sua compreensão. 
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Resumo 
Este texto visa refletir sobre o peso da língua inglesa na escrita produzida na área da 
comunicação, em particular no caso de revistas especializadas de Publicidade e 
Marketing. Termos como masterbrand, players de mercado, tip talk, storytelling são 
exemplos de expressões cuja tradução em português seria possível de efetuar, mas que, 
por um motivo ou por outro, continuam a ser usados em artigos publicitários e nas áreas 
da comunicação. Este texto visa assim observar, através de um estudo exploratório, em 
que medida é que se processa o uso de expressões escritas de outros idiomas na língua 
portuguesa.  
Palavras-chave: publicidade, marketing, língua estrangeira. 
 
 
 

Introdução  
José Saramago terá afirmado um dia que “uma língua que não se defende, 

morre”. Não procurando, este artigo, a inconcutível defesa da língua portuguesa, 
considera-se pertinente refletir sobre a forma como são utilizados vocábulos de 
língua estrangeira, em particular nos textos jornalísticos publicitários, dada a 
especificidade desse tipo de escrita e também da influência da linguagem do 
Marketing e da Publicidade sobre a área da comunicação. 

No retorno à questão da autoestima da língua, recorda-se Vergílio Ferreira 
para mencionar que um dos primeiros problemas associados ao tema aparece 
quando se procede por “submissão a estrangeirismos desnecessários, não como 
uma reacção activa, mas com uma total passividade e falta de dignidade na 
afirmação do que é nosso, ou seja do que é nós” (1983: 151). Sem contrariar o 
proposto, é também com interesse que se verifica o juízo formulado por Lázaro 
Carreter, considerando o autor que, apesar de tudo, “o estrangeirismo não é nunca 
um invasor: acode porque é chamado” (Carreter 1990). 

Assim nomeado, o principal objetivo deste trabalho é refletir sobre a 
incidência da língua estrangeira em textos portugueses de Publicidade e MK, sem 
esquecer um conjunto de outros contextos paralelos, entre os quais se destaca o 
cenário da língua portuguesa no mundo e o conceito de globalização cultural.  

Em termos metodológicos, este é um estudo exploratório que visa examinar 
estatisticamente o recurso a expressões de âmbito internacional em textos escritos 
por falantes e para falantes portugueses. Este estudo está, assim, dividido em duas 
etapas: na primeira, recorda-se a importância da língua portuguesa no mundo, num 
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contexto da globalização cultural; na segunda, apresentar-se-á alguns dados 
estatísticos e descritivos da análise proposta. 

 
 

1. A importância da língua portuguesa no mundo, no contexto de 
globalização cultural  

Uma língua com mais de 200 milhões de falantes dispensa apresentações e/ou 
argumentos que justifiquem a necessidade do seu estudo, tanto mais que se trata 
de um património repartido entre Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. É 
ainda língua de uso em Macau e Goa, língua de trabalho em variadas Organizações 
Internacionais (UE, UL, UEMOA, entre outras). Questão mais preocupante 
emerge com o conceito de globalização cultural e os desafios que esta acarreta 
também para a escrita.  

Vive-se, na atualidade, sob o fantasma da uniformização da cultura em 
termos mundiais. Os céticos temem, mais do que outrora, a potencial delapidação 
dos patrimónios e culturas locais, resultante da livre circulação de produtos 
originários da moderna cultura global. Os otimistas, pelo contrário, preveem já 
uma inversão do processo: um mundo de oportunidades, que, a não ser pela 
globalização, não estariam disponíveis.  

Por outras palavras, seria possível admitir-se que se, por um lado, se 
equaciona a criação de uma cultura universal originada pela globalização, por 
outro, seria também evidente a existência de vários polos culturais locais, outrora 
ignorados do grande público, por influência da globalização.  

A esse respeito, é bastante pertinente a questão que Boaventura de Sousa 
Santos coloca:  

 
A globalização dos mercados da cultura coloca-nos perante o problema da 
perdurabilidade das culturas tradicionais (ou étnicas), quase cilindradas pela 
voragem do mercado mundial de bens culturais e perante o perigo do modelo 
cultural único, quase imposto a partir dos Estados Unidos da América. 
Conseguiremos nós escapar à “coca-colonização, à mac-donaldização, à 
disneilandização do planeta? (Santos 2004: 962).  

 
No mesmo sentido se poderão entender as palavras de Fernando Moreira, 

quando sugere que a radicalização da globalização cultural pode levar à 
transformação de Camões e Shakespeare em meras obras de consulta, estando ao 
mesmo nível de uma literatura de cordel (Moreira 2004). 

Em certa medida, inúmeras são as vozes que alertam para o lado maléfico da 
globalização cultural, afirmando que esta é responsável pela massificação da obra 
de arte; pelo esvaziamento da identidade, ou das diferentes identidades, e pela 
deterioração da democracia, o que nos conduz ao perigo do modelo cultural único, 
claramente expresso no que se apelida de americanização do mundo. Barrento 
afirma, em contexto, que a má globalização, ou o que anteriormente se definiu 
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como globalização maléfica, tende a conduzir à viragem de uma cultura da palavra 
para uma cultura do espetáculo (Barrento cit. in Moreira 2004).  

Assim expresso e redundantemente colocado, pode a globalização cultural 
operar efeitos maléficos sobre uma língua portuguesa? - Indicadores do trabalho 
que aqui se apresenta assim o demonstram, com o exemplo das frases que se 
seguem, a título meramente introdutório e exemplificativo: “o mobile ganha 
relevância às refeições”; “A EDP vai ser name sponsor da maratona…”; “export 
managers, key account managers, trade marketeers e responsáveis de marketing 
digital”; “criação de native ads”; “a nova Head of Marketing da empresa”; “que 
permite acompanhar a tendência fast fashion, reflecte a responsável de 
marketing”; “a street art é uma das outras formas de expressão”; “Ex-country 
manager da Nokia, Luis Peixe…”; “feature phones” (telemóveis low-end com 
capacidades mais limitadas do que os smart-phones”; “mas a masterbrand será 
a Microsoft”; “São players de mercado”; “O tempo dos wearables ainda não 
chegou”; “Exacto, com maior rapidez e user friendly”; “O storytelling é, pois, 
uma das trends para o futuro”; “todos os devices têm sistemas de tracking”; “já 
existem players que colocam em prática esta estratégia”. 

Assim apresentado, importa também recordar, questionando, as palavras de 
Martín-Vivaldi (1987: 259) quando afirma que: “o idioma ou língua […], como 
conjunto de sistemas expressivos de uma comunidade, não é um produto estático, 
mas dinâmico: modifica-se e evolui pelo compasso da vida”.  
 

Metodologia  
Na segunda etapa agora proposta expõe-se os instrumentos de recolha de 

dados, o corpus e os principais dados do trabalho. 
Os instrumentos de recolha de dados utilizados referem-se a uma análise 

estatística sobre o número de palavras de língua materna e de língua estrangeira 
presentes em duas edições da revista Marketeer. As edições consideradas para o 
corpus são de outubro de 2014 (edição n.º 219), com cerca de 204 páginas, e a 
edição de fevereiro de 2015 (edição n.º 223), com cerca de 180 páginas. Esta 
publicação edita textos maioritariamente ligados às áreas do Marketing, da 
Publicidade e da comunicação organizacional, com várias peças de âmbito 
jornalístico, publiredatorial e/ou publicitário.  

O tipo de amostragem utilizado na seleção do corpus foi o de amostra não 
probabilística por conveniência, sendo, dessa forma, todos os resultados 
confinados ao caso concreto, sem que possam ser generalizados para a publicação 
em causa (a Marketeer), ou sequer para o universo de revistas portuguesas 
especializadas nos temas do MK e da Publicidade. Assim exposto, importa 
acrescentar finalmente a motivação desta pesquisa: o presente estudo visa 
encontrar algumas marcas de utilização do estrangeirismo no texto jornalístico 
especializado da área da publicidade, de forma a poder ser realizado um trabalho 
de maiores dimensões, com uma equipa mais alargada, bem como com a seleção 
de um corpus cientificamente mais relevante.  
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Discussão e apresentação de resultados  
A primeira questão apresentada relaciona-se com os dados tidos para análise. 

No agregado das duas edições (2014-2015) propostas para corpus foi possível 
contar 163.618 palavras em português e 456 em outras línguas, como se poderá 
verificar no gráfico n.º 1. Em termos percentuais, poder-se-ia dizer que a presença 
de estrangeirismos nos textos jornalísticos publicitários portugueses (na leitura 
deste corpus específico) é irrelevante, atendendo ao facto de essa frequência não 
chegar sequer a 1% do texto global, como se verifica de seguida.  

 
Gráfico 1: Comparação entre a presença de palavras em português e outras línguas 

 
No que respeita já à análise da tabela n.º 1, verifica-se, desde logo, um 

aumento do número de palavras de língua estrangeira, sendo que a média registada 
por peça jornalística é superior à do ano de 2014.  

Lidos de forma isolada, estes números não revelam muito, exceto a indicação 
de uma subida dos valores apresentados, em matéria de estrangeirismos, de um 
ano para o outro, para quase o mesmo número de peças consultadas nas duas 
edições em destaque (147 em 2014 e 146 em 2015).  
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Tabela 1: Número de páginas tidas para análise no corpus 
 
De acordo com os dados da tabela n.º 2, as palavras mais utilizadas, por 

recurso à língua francesa, são gourmet, logo seguida de chef e de performance.  

 
Tabela 2: Termos mais utilizados provenientes do francês 

 
Em termos de palavras mais comuns provenientes do idioma inglês, assinale-

se, a mero título de curiosidade: Marketing, Smartphone, players, design, todas 
estas associadas a profissões e/ou tecnologia. 

 

Número de páginas 

com conteúdo 

jornalístico** 

147 146  

Media por peça 

jornalística 
2,8 4,1 
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Tabela 3: Termos mais utilizados do inglês 

 
Em termos de expressões latinas, registaram-se, no corpus, as seguintes 

tendências: premium é a mais utilizada, seguida de ex-libris, campus e Per capita.  
 

 
Tabela 4: Termos mais utilizados do latim 

 
No agregado dos idiomas mais usados como fontes de estrangeirismos, 

destaca-se a presença inequívoca do inglês, representando mais do que o triplo de 
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utilização nos textos jornalísticos publicitários em Portugal (a partir da análise de 
duas edições da revista Marketeer), como se poderá verificar no gráfico n.º 2.  
  

 
Gráfico 2: Comparação entre três idiomas 

 
Ainda pela análise do gráfico anterior, há um aumento do número de palavras 

estrangeiras usadas em 2015. E, se em causa estiver a comparação entre o uso de 
palavras em inglês com outros idiomas, é fácil de descobrir a assimetria dos 
resultados apresentados, sendo que a língua de Shakespeare supera largamente a 
segunda classificada, o francês, e o latim. 

Antes, porém, de tomar este dado como significativo, importa lembrar as 
circunstâncias do estudo, destacando-se a insuficiência do corpus (demasiado 
pequeno), o que se reflete depois nos resultados obtidos; na verdade, sabe-se, por 
exemplo, que a média obtida em matéria de estrangeirismos não só não retrata 
uma uniformidade e igualdade nas peças consultadas, mas oculta, pelo contrário, 
valores muito díspares (havendo textos com mais de 10 estrangeirismos e outros 
com menos de 1). 

Para terminar, na contagem global do corpus, por referência à edição de 2014 
e 2015, salienta-se as palavras mais repetidas ao longo da(s) revista(s):  
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Gráfico 3: Palavras mais frequentes no corpus, em geral. 

  Conclusões  
Um dos aspetos mais interessantes do trabalho relaciona-se com o valor que 

emerge em sentido qualitativo; mais do que a componente quantitativa observada, 
é importante verificar a relevância de frases como as que se vão seguir: “são 
players de mercado tal como nós”; “O turismo de Portugal tem estado atento ao 
mobile e as suas campanhas reflectem-no”; “Neste caso, o double screen verifica-
se no mesmo device”; “O storytelling é, pois, uma das trends do futuro”.  

Outro fator, não mencionado anteriormente, mas que é de algum interesse 
neste trabalho, relaciona-se com o facto de ser mais frequente a utilização de 
estrangeirismos em peças jornalísticas que pertencem a um género específico, a 
entrevista (normalmente realizadas a gestores e marketeers), demonstrando que a 
práxis profissional condiciona a escrita que lhe é associada (no subgénero de 
entrevista o normal é deixar falar os protagonistas, sem que a intervenção escrita 
do jornalista afete o texto do interlocutor). Noutros subgéneros (reportagem, 
notícia, breves, artigos de perfil) terá sido menos frequente a presença de 
estrangeirismos, uma vez que terá sido o próprio jornalista da Marketeer a 
escrever grande parte do texto, sem recurso a discurso direto, pela natureza da 
peça jornalística.   

Ainda nesse sentido, é também com interesse que se observa um claro recurso 
a publireportagens e matérias pagas, potenciando a utilização de palavras da 
classe profissional (que terá eventualmente redigido e enviado o(s) texto(s) da 
marca à redação da Marketeer) e não do(s) jornalista(s) da revista.   

Por fim, verifica-se também que a maioria dos estrangeirismos utilizados nas 
peças estariam relacionados com a introdução de uma série de novos utensílios 
digitais na vida do cidadão. Questão que se impõe: a língua pode ou não 
acompanhar o ritmo com que a tecnologia se impõe diariamente? Noutras 
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investigações mais detalhadas talvez se procure responder, com maior 
propriedade, à questão suscitada.  

 
 

Referências Bibliográficas 
 
Esteves, Pissara (2002): “O poder como linguagem”. In: Media & Jornalismo, 1 

(1): 23-44.  
Fonseca, Daniela Monteiro (2004): A evolução do género jornalístico. 

Dissertação de Mestrado. Braga: Universidade do Minho.  
Ferreira, Vergílio (1983): “Defesa da Língua”. In: Estão as Assassinar o 

português (17 Depoimentos). Lisboa: Imprensa Nacional.  
Martín-Vivaldi, Gonzalo (1987): Géneros Periodísticos. Reportage, Crónica, 

Artículo (Análisis Diferencial). Madrid: Editora Paraninfo.  
Moreira, Fernando (2004): “Cultura Portuguesa e Globalização”. In: Revista 

Portuguesa de Humanidades, vol. 8: 403-410. 
Santos, Boaventura de Sousa (2004): Trabalhar o Mundo: os caminhos do novo 

internacionalismo operário (Vol. Colecção: Reinventar a Emancipação 
Social: Para Novos Manifestos/5). Porto: Edições Afrontamento. 

 



 

 



- 161 - 

Rádios comunitárias, diferentes tipologias e enquadramentos 
dentro da CPLP: os casos de Angola, Brasil e Portugal 

 
Miguel Midões  

Instituto Politécnico de Viseu 
 

 
Resumo 

O espaço lusófono, apesar de unido pela mesma língua, apresenta-se como um conjunto 
de países onde reina a heterogeneidade a vários níveis. Quer do ponto de vista 
geográfico, quer cultural, económico ou político, é considerável a diversidade, apesar 
da influência mútua que continua a ser visível. As próprias rádios comunitárias têm 
também desempenhos diferentes, consoante o continente em que os projetos são 
desenvolvidos. No sentido de perceber os diferentes objetivos e missões e ainda as 
diferentes formas de funcionamento e funcionalidades, pretende-se com este estudo 
realizar um levantamento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao nível das 
rádios comunitárias na CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – 
analisando os casos angolano, brasileiro e português. 
Tentar-se-á perceber que características apresentam as rádios comunitárias da CPLP e 
se vão ao encontro dos parâmetros estabelecidos pela UNESCO (2001) como 
transversais a qualquer rádio comunitária, nomeadamente o acesso público e a 
participação abrangente, a propriedade e gestão comunitária, sem fins lucrativos, 
independência editorial, diversidade temática, e inclusão de grupos minoritários, 
promovendo a identidade e o caráter da cultura local. Apesar das várias nomenclaturas 
que são assumidas em todo o mundo, tentar-se-á identificar singularidades e 
particularidades, que sejam comuns dentro do espaço lusófono, ou que as distingam 
individualmente dentro deste mesmo espaço. 
Palavras-chave: comunidade, rádios comunitárias, CPLP, democracia. 
 
 
 

Introdução 
Embora as rádios comunitárias (RC) estejam estabelecidas e 

reconhecidas pela lei em vários países, sobretudo na Europa do Norte, 
Austrália e América do Norte e do Sul; existem diversos pontos do globo 
onde ainda se caminha para o reconhecimento legal, nomeadamente no 
continente africano e no continente asiático, ou ainda, em casos como o de 
Portugal, onde estas rádios ou projetos comunitários sobrevivem à margem 
da lei, sem permissão para emitirem em ondas hertzianas (FM), sendo 
forçados a migrar para a Internet. 

A Europa viu surgir nos anos 70 as primeiras emissões contra-
hegemónicas e de cisão com as rádios de serviço público e de serviço 
comercial até então estabelecidas (Lewis & Booth 1989).  

Na mesma altura, na América do Sul davam-se passos para o 
estabelecimento deste terceiro setor de radiodifusão. A primeira 
aproximação às RC ocorreu na Bolívia onde, nos anos 40, um grupo de 
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mineiros estabelece uma emissora de cariz comunitário. No Brasil, o 
fenómeno das rádios livres começou em 1995 (Peruzzo 1998). 

Em África, coincidente em muitos países com o processo de 
descolonização e independência, e devido ao papel desempenhado pelas 
Organizações Não Governamentais (ONG), é nos anos 80/90 que se 
impulsiona à participação das comunidades na produção de conteúdos, na 
programação, mas também na propriedade do meio, na gestão e 
operacionalização técnica, com a finalidade de divulgar assuntos 
relacionados com o bem-estar físico e a saúde da população, abordando 
temáticas relacionadas com as principais doenças que afetam as 
comunidades onde estão implementadas, mas ainda com vista ao 
empowerment, à autonomia e à participação dos cidadãos na vida pública 
(Paula 2012). 

As rádios comunitárias apresentam-se com uma variedade de 
nomenclaturas: comunitárias, rurais, cooperativas, livres, participativas, 
universitárias, alternativas, educativas, populares. E, se as suas 
denominações são várias, o mesmo acontece com os seus perfis, as suas 
finalidades e a sua localização, sendo que umas surgem em aldeias remotas 
do interior, outras em bairros das maiores metrópoles do mundo. 

Algumas RC caracterizam-se por serem sem fins lucrativos ou 
cooperativas. Mas existem também rádios comunitárias ligadas a 
municípios, Igrejas e sindicatos, ou financiadas pelo próprio auditório e 
pelos produtores de conteúdos, por agências de desenvolvimento 
internacional, mas também por publicidade e por governos (AMARC 2015). 

A comunicação comunitária é uma comunicação contra-hegemónica, 
que se afasta do conceito de media privados, dominados por grandes grupos 
económicos, focados no lucro, mas que também se dissocia dos media de 
cariz público, habitualmente dependentes do controlo do Estado. Com a 
comunicação comunitária surgem novas formas de linguagem e existe uma 
aproximação entre produtores e consumidores de conteúdos. 
 

1. Rádios Comunitárias como terceiro setor de radiodifusão 
Steve Buckley (2006) considera que os media comunitários devem ser 

vistos como organizações independentes, edificados na sociedade civil, no 
seio da comunidade onde operam, e sem finalidades financeiras. Baseado 
neste princípio, defende que os governos criem condições legais que 
favoreçam a “informação pluralista, a liberdade de expressão e o 
reconhecimento do papel crucial dos media comunitários” (Buckley 2006: 
1), pois só assim se conseguirá garantir o acesso à comunicação por parte 
de grupos marginalizados e isolados. 
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Para entender o papel das rádios comunitárias, importa reconhecer a 
existência dos meios de radiodifusão mainstream: o público e o privado. Os 
media de serviço público, apesar de assumirem a sua finalidade pública, que 
prevê uma pluralidade de temáticas e de fontes, não se conseguem 
evidenciar como suficientemente independentes dos governos e são, em 
muitos casos, usados como instrumento dos governos no poder. O setor 
privado, marcado pela redução da sua diversidade de oferta e pela forte 
influência política e económica, agravada com a contínua concentração 
empresarial, não permite uma atitude participativa e democrática, nem uma 
sociedade civil mais forte e dinâmica. 

É no seio da sociedade civil que se sente emergir, um pouco por todo o 
mundo, o terceiro setor de radiodifusão: as rádios comunitárias. 
Independentes do Estado e sem objetivos comerciais aparecem como uma 
nova resposta e uma tentativa de encontrar um caminho, por parte das 
comunidades sem expressão mediática, “acessível à expressão das suas 
próprias ideias, preocupações, culturas e linguagens, e para criar uma 
alternativa à radiodifusão pública detida pelo Estado e ao crescente setor dos 
media comerciais” (Buckley 2006: 6). 

Com este terceiro setor, aspira-se a que surja um espaço público de 
debate, onde se exponham e discutam temas de interesse comum, mais do 
que criar espaços que sejam meramente satisfatórios das necessidades 
imediatas de determinados membros da comunidade. Se satisfazem os 
interesses apenas de parte dos membros da comunidade poderão ter a 
denominação, mas não a finalidade. Apenas são comunitários quando: 

 
se ocupam da tematização de identidades, valores, ideias, pensamentos e 
opiniões que remetem diretamente à comunidade dos indivíduos que 
constituem seu público ativo ou receptor; quando buscam a formação de 
consensos pela via das afinidades de interesses e da formulação de objetivos 
e práticas sociais (Leal & Ribeiro 2007: 76). 

 

De acordo com Peruzzo (1998: 10) existe um conjunto de 
características essenciais a uma RC: a) ser um meio sem fins lucrativos, b) 
um produto da comunidade, c) com programação interativa, d) de 
compromisso com a educação e a cidadania, e) incentivando a produção e 
transmissão de manifestações culturais locais, f) um meio que possibilita 
democratizar o poder de comunicar, g) proporcionando que a comunidade 
receba formação e que adquira conhecimentos técnicos, sobre como falar na 
rádio e como produzir um programa, h) todos aqueles que pertençam à 
comunidade onde está localizada a rádio devem ter acesso ao meio. 
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2. Rádios Comunitárias e Rádios Locais em Portugal  
As rádios piratas foram o primeiro fenómeno de rádios comunitárias a 

surgir na Europa, assumindo-se como espaços de liberdade que, embora de 
dinâmica comunitária, mantinham uma vertente de interesse económico 
moderado (Ribeiro 2014), que permitiam a sua sobrevivência, ao nível da 
gestão, recursos humanos e produção. 

Em Portugal, é reduzido o número de rádios assumidamente 
comunitárias, e a sua existência e operacionalidade mostra-se (quase) 
exclusivamente online (Ribeiro 2014), com algumas a realizarem emissões 
pontuais em FM, e com a necessidade de renovação contínua da licença de 
funcionamento. 

Segundo as Nações Unidas, os governos devem implementar um 
suporte legal que favoreça a informação pluralista, a liberdade de expressão 
e o reconhecimento do papel crucial dos media comunitários, no acesso à 
comunicação por parte de grupos isolados e marginalizados, mas, Portugal 
tem-se mantido à margem do reconhecimento destes media. A Lei da Rádio 
54/2010 continua a não reconhecer a atividade de radiodifusão comunitária 
e a punir, segundo o seu artigo 66º, com pena de prisão o exercício de rádio 
sem a correspondente habilitação. 

Nos finais dos anos 80, em Portugal, inicia-se o processo de legalização 
das rádios clandestinas, e com ele o desaparecimento de vários projetos 
piratas, surgidos nas comunidades.  

O atraso português no quadro do setor comunitário dos media é 
significativo. A Austrália legalizou e regulou as rádios comunitárias em 
1972, a Holanda fê-lo em 1981 e a Irlanda em 1994.  

Contudo, existem em Portugal alguns projetos que se intitulam de 
comunitários, e que são desenvolvidos dentro de comunidades, sem fins 
lucrativos. De acordo com Ribeiro (2014) existem: a Rádio Zero (Lisboa 
2004), a Rádio Manobras (2011), a Stress FM (Lisboa 2011), a Quase FM 
(Lisboa 2011), a Rádio Ás (Aveiro 2014), a CC FM (Porto), Engenharia 
Rádio (Porto 2007). 

As RC são meios de proximidade. Facilitam a voz das comunidades 
minoritárias, juntando cidadãos com interesses e vivências comuns, que 
participam e ajudam a construir e a manter a estrutura da emissora.  

Cruzando Leal e Ribeiro (2007) e a categorização que elaboram para as 
rádios comunitárias brasileiras, distinguindo rádios comunitárias 
generalistas, de rádios comunitárias interculturais, com os trabalhos 
realizados por Luís Bonixe (2012) sobre as rádios locais portuguesas e a 
comunicação de proximidade, perspetiva-se uma possível análise das rádios 
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locais portuguesas à luz de um enquadramento enquanto rádios comunitárias 
generalistas.  

 
As rádios locais pretendiam representar um corte com o centralismo do Estado, 
construindo a sua identidade a partir da delimitação do território. (…) O local é 
visto como território de proximidade que fornece o elo de ligação entre a rádio 
e os seus ouvintes. (…) A ligação dos indivíduos à rádio acarreta um grau de 
emotividade, afetividade e sentimento de partilha (Bonixe 2012: 4). 

  
3. Panorama brasileiro de rádios comunitárias 
O início das rádios comunitárias no Brasil surge por intermédio das 

rádios livres, em 1995, tendo sido o Brasil o último país da América do Sul 
a legislar a radiodifusão comunitária, em fevereiro de 1998, com a 
aprovação da Lei n.º 9.612.  

O Observatório da Comunicação Comunitária (Obscomcom) indica que 
são 3.836 as rádios comunitárias brasileiras1, sendo que o Estado de Minas 
Gerais é o que detém o maior número de emissores, com 636, e o Estado de 
Roraima é aquele que menos frequências comunitárias possui. São apenas 
quatro. Números que ficam aquém das 10.000 emissoras brasileiras não 
legalizadas identificadas por Peruzzo (1998) ou as 30.000 indicadas nos 
números informais de Berti (2013). Mas, são também menos dos que as 
4.758 emissoras indicadas pelo Ministério das Comunicações em 20132, 
como estando legalizadas. 

Embora o Estado tenha pendido para a aprovação desta lei, forçado pela 
pressão exercida pelo considerável número de rádios clandestinas que 
operavam no país, as fortes restrições ao funcionamento destas rádios 
impostas na lei, mostram como o poder central ficou, ainda que aprovando 
a existência de radiodifusão comunitária, submisso à pressão da Associação 
Brasileira de Rádio e Televisão. 

A legislação brasileira apresenta o comunitário como algo físico, 
geográfico, excluindo a comunidade imaginada e a comunidade 
comunicacional. As rádios comunitárias têm uma cobertura restrita e estão 
confinadas a uma comunidade de um bairro ou vila, subentendendo a 
legislação que não existe sociabilidade construída pelos moradores fora do 
espaço físico da comunidade. 

Perante a lei, a radiodifusão comunitária tem a finalidade de dar 
oportunidade e difundir ideias, culturas, tradições e hábitos sociais da 

                                                 
1 Dados consultados, por Estado, na página Internet do Obscomcom, a 25 de maio de 2015. 
2 Dados do Ministério das Comunicações brasileiro consultados na página da Internet a 25 de maio 
de 2015. 
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comunidade, oferecendo formação à comunidade, proporcionado a 
integração e o convívio. 

De referir que muitas rádios que iniciaram funções como comunitárias 
terminam a reproduzir a lógica das emissoras comerciais ou conduzem a sua 
programação para intuitos religiosos ou eleitorais, acabando por não 
cumprir o verdadeiro papel para o qual foram criadas. Brandão (2012) 
salienta que, até à regulamentação do setor, houve um discurso unificado 
das rádios comunitárias, mas que não se manteve após a aprovação da lei, 
sobretudo devido à falta de clarificação do conceito de comunidade na 
própria legislação. Houve rádios que aproveitaram a nova lei para obter a 
aprovação, aproximando-se posteriormente e progressivamente dos padrões 
da radiodifusão comercial.  

Uma realidade que leva a que a Associação Brasileira de Rádios 
Comunitárias – Abraço – pretenda uma revisão da atual lei, incorporando 
um conceito de comunidade mais contemporâneo, que não se limite à 
geografia.  

Num estudo comparativo entre as rádios comunitárias francesas e 
brasileiras, Leal & Ribeiro (2007) encontram a seguinte tipologia de RC no 
Brasil: 1. Generalista particular, cujo modelo é marcadamente comercial, 
embora com projetos e informações locais, sendo que a rádio é normalmente 
detida por um empresário; 2. Generalista comunitária, com formatos 
comerciais, mas com projetos orientados para a comunidade, apresentando 
os interesses locais; 3. Confessionais, ou seja aquelas que estão 
comprometidas com uma crença religiosa. 4. Interculturais comunitárias, 
com gestão descentralizada, onde se valoriza a diversidade cultural local. 

 

4. Rádios Comunitárias em Angola e o controlo do Estado 
Em Angola, o setor, embora conste do Projeto de Lei de Radiodifusão 

criado em 2009, continua por definir e as rádios apelidadas de comunitárias 
que têm surgido no país estão sob o controlo do Estado e sob a gestão da 
RNA (Rádio Nacional de Angola), refletindo pouco os interesses das 
populações locais. 

O ministério da Comunicação Social angolano tem demonstrado 
publicamente que as rádios comunitárias são fundamentais para “reforçar a 
unidade, a reconciliação, coesão nacional e a educação da população para a 
cidadania”, acrescentando que este meio de comunicação é essencial para 
que os cidadãos sejam mais participativos nas decisões que envolvem a 
comunidade onde se inserem (ANGOP 2013). 
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Em 2013, o ministério da Comunicação Social criou um Programa de 
Expansão das Rádios Comunitárias (ANGOP 2013). Contudo, o governo 
angolano ainda não efetivou a legislação. 

As notícias indicam que a primeira RC angolana surgiu em 2011, na 
província de Bié, no município de Nharea, com uma torre de 40 metros, com 
um emissor de 250 watts. Uma rádio que surgiu sob a alçada da 
administração local, em parceria com o ministério da Comunicação Social. 
Não obstante, esta rádio surgiu controlada pela RNA, tal como existem 
indicações de que as emissoras comunitárias Kazenga, a Rádio Escola (o 
CEFOJOR - Centro de Formação de Jornalistas), e a Rádio Viana, situadas 
em Luanda, estejam ligadas ao grupo RNA, a comunicação pública do 
Estado. 

A ONG Development Workshop disponibilizou-se em 2012 para apoiar 
projetos com vista à criação de rádios comunitárias em Angola, abordando 
“especificamente questões de interesse social, político, cultural, religioso ou 
outro, desde que estejam ligadas à vida de uma determinada comunidade” 
(Voaportugues 2012), contrariando o modelo de rádios comunitárias, que 
tem vindo a ser estabelecido pelo governo angolano e que consiste na 
descentralização da RNA, passando a informação de que as mesmas são 
comunitárias. 

Felizardo Epalanga, da Fundação Open Society Angola (Voaportugues 
2012) acrescenta que existe um esvaziamento do verdadeiro papel deste tipo 
de rádio em Angola, notando ser de extrema importância a aprovação da Lei 
de Radiodifusão, uma vez que este terceiro setor aparece enquadrado e 
definido no documento. 

No Projeto de Lei da Radiodifusão da República de Angola (2009) está 
definido no ponto 3 do artigo 4º o âmbito comunitário do setor de 
radiodifusão, restringindo a emissão a apenas um emissor local (art. 5º), 
estando a escolha dos produtores de conteúdos diretamente relacionada com 
a proximidade cultural com a localidade onde a rádio exerce a sua missão 
(art. 6º). 

Neste projeto de lei existe uma secção exclusivamente dedicada à 
radiodifusão comunitária, definindo quem a pode exercer, quais os seus 
objetivos e a duração das licenças, atribuídas pelo ministério da 
Comunicação Social. De evidenciar que o artigo 12º salienta que este tipo 
de radiodifusão concede aos cidadãos o direito de se informar e de ser 
informado, mas também de informar. 

A ANGOP – Agência Angola Press – noticiava a 12 de maio de 2015 a 
vontade do município de Luacano de ter uma RC e não uma “repetidora da 
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RNA instalada desde fevereiro último”, uma vez que a emissão realizada 
“não satisfaz o desejo da população local, já que emite apenas o canal A e o 
Ngola Yetu”. Acrescenta a agência que: 

 
o interesse dos munícipes passa em ouvir não só a realidade do país e do mundo, 
mas também a emissão de programas com assuntos de interesse local, para 
valorizar a língua, hábitos e costumes, e reforçar a cidadania (ANGOP 2015). 
 
 

5. O caso português da Rádio Manobras 

O espaço hertziano é como um espaço de praça pública, de rua. O facto de ele 
estar todo privatizado é como se as praças e as ruas fossem privadas e todas a 
pagar. O espaço hertziano é um bem público (A. Canha, Entrevista Pessoal, 
2015, junho 16). 

 

A Rádio Manobras apresenta-se como uma rádio independente, 
portuense, comunitária, um laboratório de experiências e de possibilidades 
de intervenção. “De cidadãos, por cidadãos, para cidadãos públicos, 
privados, associativos, esquecidos, empenhados, caóticos, exuberantes, 
inquietos, discretos, transitórios, improváveis” (Manobras 2015). 

A Rádio Manobras nasce do Projeto Manobras, no Porto, em 2011, e é 
formalizada com a criação da associação em 2014. Não tem ainda uma 
emissão permanente em FM. Apenas emite intermitentemente em 91.5FM 
para a região do Porto, a única frequência que está disponível. As licenças 
são conseguidas até seis meses, renovadas por igual período, e são tiradas 
para cobrir apontamentos esporádicos, normalmente com um fim 
sociocultural, requeridas pela Manobras ou por outra associação, que esteja 
direta ou indiretamente ligada ao evento que irá ser objeto de cobertura. 

 A emissão é contínua e realizada sobretudo online, embora preenchida 
maioritariamente com conteúdo pré-agendado. Em 2015, a Rádio Manobras 
contava com 13 programas disponíveis em podcast e outros três em 
preparação. Qualquer um destes programas é realizado por cidadãos do 
Porto ou com ligações culturais e/ou afinidades à cidade. 

 
São sobretudo do setor cultural, da arquitetura e com interesse pelas questões 
locais e sociais. O caminho depende do momento, umas vezes mais virado para 
a cultura, outras mais virado para a área social, outras mais para o ativismo 
político (A. Canha, Entrevista Pessoal, 2015, 16 junho). 
 

Numa análise à missão e objetivos desta RC, que no seu sítio na Internet 
aparece como “Manifesto”, a Manobras é uma rádio para o Porto, para a 
cidade, assumindo-se como um espaço de “diversidade, aberto, que 
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vasculha, com profundidade”. Conceitos que se cruzam com dados 
recolhidos na entrevista aos fundadores da Rádio Manobras: 
 

O nosso objetivo é combater o formato da rádio tal como está presumido. Soltar 
o espaço da visibilidade, do uso da palavra. Estar aberto a toda a gente, 
vasculhar, ir mais fundo no assunto, ir aos dilemas que não estão inscritos, ir às 
pessoas que não têm voz. Fazer isto coletivamente, de informação mútua. Ser 
inconformado, ir fundo, explorar, escutar (A. Canha, Entrevista Pessoal, 2015, 
16 junho). 

 

Na sua homepage, a Rádio Manobras apresenta-se como uma rádio de 
possibilidades, sendo que conceitos como “cidadãos, experiências e 
laboratório” são os que mais se destacam. No separador “Notícias”, a análise 
de conteúdos denota que as palavras que recebem maior frequência são 
“jovem, jovens, intervenção, convidados, questões e Aleixo”. 

A equipa é composta por 12 pessoas e tem-se mantido coesa. Houve 
alguns elementos que se afastaram, mas que começam de novo a aproximar-
se. São sobretudo voluntários, embora haja a necessidade de proporcionar 
circunstâncias de trabalho remunerado, sobretudo para garantirem o 
pagamento de contas de despesas correntes da rádio e conseguirem 
assegurar a compra de novo material. 

A Rádio Manobras assume um discurso de descomplicação da produção 
de rádio e aproveita determinados eventos do Porto para mostrar à 
população como se faz rádio: “com um computador, um telemóvel e duas 
horas de formação. Há todo um trabalho de desmistificação tecnológica” 
(Ibid 2015). A Manobras assegura a formação aos voluntários que queiram 
fazer programas de rádio e não procura vozes de qualidade, mas sim pessoas 
interessadas. 

Por questões de legalidade, a Rádio Manobras chegou a pensar em 
enveredar pelo caminho de rádio universitária, uma vez que em Portugal 
existe o estatuto da rádio universitária. Mas, a existência de várias 
universidades no Porto e as questões de tutela do seu funcionamento dariam 
lugar a uma negociação política que os fundadores da Manobras 
consideraram que não fazia sentido. Outro aspeto menos positivo deste 
caminho seria a missão da rádio, que se apresentaria distorcida, uma vez que 
pretende ser um espaço de investigação sonora, oposto à filosofia reinante, 
inclusivamente entre os estudantes universitários, que estão vocacionados a 
realizar programas formatados para o mercado de trabalho, evitando correr 
riscos. 
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6. A Rádio Independência, no Brasil 

A Rádio Independência nasceu a 05 de fevereiro de 1997, na região do 
Ceará (Brasil), e funcionava apenas de forma experimental. O primeiro 
passo dado pelos elementos fundadores, nomeadamente a Associação 
Comunitária de Radiodifusão Independência (ACORDI), constituída a 02 
de dezembro de 1996, foi o de formar todos os voluntários que iriam assumir 
o funcionamento da rádio. Uma atitude que se mantém até aos dias de hoje. 
Qualquer elemento da comunidade que pretenda fazer um programa tem a 
formação assegurada pelos membros que já fazem parte da rádio há mais 
tempo. Um pouco por toda a região existem cerca de 60 radialistas, que 
iniciaram a sua experiência de rádio na Rádio Independência.  

Também em 1996 se iniciou a luta pela legalização junto do ministério 
das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações brasileira 
(ANATEL). Os recursos eram parcos e a burocracia muita, mas a rádio 
iniciou as duas primeiras experiências e manteve-se em funcionamento até 
que a 17 de setembro de 2002 as instalações foram fechadas pela polícia 
federal, “arrancando todo equipamento, arrebatando tudo, deixando a 
comunidade perplexa” (Independência 2015). 

Dois anos depois, a 31 de agosto de 2004, a Rádio Independência 
consegue a autorização do ministério das Comunicações para funcionar, 
ainda que de forma provisória. A licença de funcionamento por dez anos 
apenas foi emitida pelo mesmo ministério, depois da aprovação da Câmara 
dos deputados e do Senado, a 21 de dezembro de 2005. 

A desadequação e a burocracia da lei em vigor fazem com que grande 
parte das rádios comunitárias brasileiras continue na ilegalidade, 
conduzindo a que “alguns grupos políticos ou religiosos acabem se 
aproveitando para controlar essa concessão de rádios comunitárias” 
(Gonçalves 2015). 

Durante 16 anos de emissões, a direção realizou o esforço de encontrar 
voluntários e ajudar na sua formação para que possam “prestar um serviço 
de qualidade à comunidade” (Rádio Independência 2015). A Rádio 
Independência sobrevive com voluntários, “pessoas da comunidade com 
paixão pela rádio”, em completa “gestão democrática comunitária”, sem 
depender de financiamentos públicos. Ao escasso apoio cultural que 
consegue soma as quotas dos associados, doações de amigos e entidades 
comunitárias (Gonçalves 2015).  

Analisando o sítio Internet da Rádio Independência, as dez palavras 
mais referenciadas e que denotam ser a preocupação da Rádio 
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Independência são: “comunicação, comunidade, formação, qualidade, 
serviço, pessoas, jovens e comunitária, cultura e radiodifusão”. 

Analisando a página de notícias sobressaem “Maracanaú e Ceará”, 
localidades da região onde a rádio está inserida, e ainda “fórum, recursos, 
justiça, violência e adolescentes”. Estes conceitos vão ao encontro do 
objetivo de “refletir os acontecimentos da realidade local” e de permitir 
“intervenções preventivas na superação da vulnerabilidade de mulheres e 
demais pessoas vitimadas pela migração, pela violência, pelo preconceito e 
discriminação”, expresso por Rosa Gonçalves (2015).  

A ideia é que pessoas e entidades comunitárias estejam focadas num 
objetivo comum, divulgando informações e iniciativas locais, valorizando a 
cultura do povo e “dando vez e voz a todos os membros e entidades, 
colaborando na “formação cultural e social, valorizando o local, o cotidiano, 
as iniciativas comunitárias, as expressões da cultura tradicional, as lutas 
sociais do povo” (Gonçalves 2015).  

  

7. A jovem Rádio UNIA, em Luanda 

Na Universidade Independente de Angola, com sede em Luanda, surgiu 
em 2014 uma rádio universitária. Sob a direção de Felisberto Filipe, que 
também é jornalista na empresa TV Zimbo, a Rádio UNIA emite em 
92.3FM, a partir de Morro Bento (Luanda).  

Embora surja dentro de uma instituição de ensino, a rádio não se assume 
como comunitária, nem com uma programação apenas destinada para a 
comunidade estudantil. É uma rádio universitária, com um formato novo, 
sendo a primeira experiência do género em Angola. 

A emissão é feita a partir da universidade e a transmissão é efetuada 
para Luanda cidade e região, e também para o mundo via Internet. 

Numa análise ao site percebe-se que é ainda muito rudimentar, estático 
e com pouca possibilidade de interação com os ouvintes, embora permita 
uma audição online da emissão, estabelecendo ligação para a página da 
universidade, para a grelha de programação, o Google+, o Facebook, o 
Twitter e o Youtube. São ainda disponibilizados os contactos de vários 
elementos da rádio, para uma aproximação telefónica ou por email. 

Ainda na página principal do mesmo sítio eletrónico existe uma ligação 
para o programa de comemorações do primeiro aniversário da rádio, sendo 
de referir que os conteúdos do programa estão relacionados com 
criminalidade e sinistralidade/prevenção rodoviária e que inclui um 
workshop, que pretende ensinar a fazer rádio, e que é destinado ao público 
em geral. 
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Observando a programação, verifica-se que os programas são fixos de 
segunda a sexta-feira e que existe uma emissão regular das 07h às 24h. 
Começa com um magazine informativo de cerca de três horas, destinado a 
temas como a Educação, Cultura, Política, Desporto e Saúde. Nas duas horas 
seguintes, o espaço da rádio é destinado à grande entrevista, debate ou mesa 
redonda, encerrando com a síntese informativa. Na hora de almoço, o espaço 
é para receitas, curiosidades e dicas de saúde, sendo que a tarde começa com 
o programa “Concerto na Rádio”, destinado à música ao vivo, de Angola, 
África e do mundo. Ainda à tarde existe a “Revista”, com “triângulo de 
ideias”, “aulas de kimbundo”, entre outros, sendo que termina com duas 
horas de “Dimensão Jovem”. A dinâmica da rádio abranda pelas 19h com o 
“Jornal Unia”, uma vez que a emissão segue até à meia-noite com reposição 
de programas já emitidos.  

Aos fins-de-semana, a programação não é tão rígida nos horários, 
havendo espaço para o teatro, conversas e debates com “super 
personalidades”, convívio, programas infantis e “conversas de outro 
tempo”. De dar ênfase à existência do programa com o nome do bairro onde 
está sediada a Rádio UNIA, “Morro Bento – História, vida, cultura, sonhos, 
lazer, empresas…” e também o espaço “Vozes de Angola”, programas de 
uma maior proximidade com o local da rádio. 

Ainda que não se assuma como uma emissora comunitária, a 
programação da UNIA é destinada à população do bairro de Morro Bento e 
da universidade, e conta com a participação de membros desta comunidade 
na produção de programas. 

 
8. Evidências  
 
A ausência de legislação continua a ser um dos principais obstáculos 

para que, junto das comunidades, surjam modelos sustentáveis de media 
comunitários, que possam contribuir para o desenvolvimento económico, 
social, cultural e educacional das comunidades. O vazio legal, em Portugal, 
tem sido um entrave ao aparecimento de rádios comunitárias, impedindo um 
funcionamento regular dos projetos já existentes, que recorrem a licenças 
provisórias para funcionar, acabando por desenvolver o seu trabalho na 
Internet e baseado em podcasts.  

A realidade brasileira é diferente. Existe legislação e aqui os 
constrangimentos residem na burocracia e desatualização da lei vigente, que 
é também impeditiva do correto funcionamento das rádios comunitárias e 
promove a continuidade de muitos projetos na ilegalidade.  
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Também em Angola é a burocracia e a centralização das decisões no 
Estado e no ministério da Comunicação Social, que impede o aparecimento 
de verdadeiros projetos nas comunidades, regidos por ONG ou por 
comunidades rurais, com o governo angolano a apelidar de comunitárias 
algumas rádios que são meramente retransmissores da emissora nacional, a 
RNA. 

Em Portugal e no Brasil, os projetos de radiodifusão comunitária 
analisados pretendem ser um espaço que dá voz às comunidades, seguindo 
o dever democratizador de comunicar, sendo elaborados maioritariamente 
por voluntários, com necessidade de obter fundos, normalmente por apoios 
e angariações, para a gestão corrente das rádios e a compra de novos 
materiais.  

Em ambos os casos confirma-se que aqueles que pretendem realizar um 
programa de rádio recebem a devida formação e que só lhes é exigido que 
tenham vontade de concretizar o programa. Ou seja, não existe uma 
exclusão no acesso às rádios comunitárias.  

Ambas as rádios são também projetos sem fins lucrativos e produtos da 
comunidade, pois são inteiramente construídas por elementos da 
comunidade em que se inserem.  

A realidade nacional impede que as rádios comunitárias consigam ter 
sede própria e propicia a que o seu funcionamento físico dependa da boa 
vontade de alguns dos elementos, sendo que inclusive a localização do 
transmissor vai variando. No Brasil, apesar de haver maior estabilidade, as 
rádios comunitárias sentem-se perseguidas pelo ministério das 
Comunicações, devido ao excesso de burocracia e à impossibilidade de tirar 
uma licença definitiva de funcionamento. 

Por fim, quanto aos objetivos e missão das RC, este estudo permite 
aferir que existem conceitos que se cruzam entre as rádios analisadas, 
nomeadamente, o facto de pretenderem ser a expressão de uma coletividade 
e de quererem fazer o projeto de e para a comunidade. Nos casos português 
e brasileiro, os jovens aparecem mencionados como um ponto de referência 
a incluir nos programas e nos destinatários dos mesmos. As RC querem ser 
um fórum, de partilha, de experiências, de intervenção. Quer em Portugal, 
quer no Brasil, os projetos de radiodifusão comunitária analisados 
pretendem ser uma opção à radiodifusão comercial, pela diversidade e pela 
profundidade dos temas.  

Denota-se que a rádio comunitária portuguesa analisada está mais 
voltada para as temáticas culturais, enquanto no caso brasileiro a 
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vulnerabilidade das minorias e a discriminação está mais presente nos 
conteúdos da rádio analisada.  
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