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A Língua Portuguesa, 
transportada pelos ma-
res adiante desde há 
seiscentos anos, expan-
diu-se em todos os con-
tinentes, incorporando 
uma  enorme diversida-
de de saberes...
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Miguel Torga, o primeiro Prémio Camões, 
escreveu que o universal era o local menos 
os muros. Hoje acreditamos que escreveria 
que o universal é o local menos os muros e 
com muitas pontes. 
Pessoa, quando afirma que a sua Pátria é a 
língua portuguesa, assume a língua como 
transportadora de mundos e construtora de 
pontes, uma língua da globalização, e assu-
me-se não como cidadão de um país, mas 
do país da língua. A mesma ideia que per-
mitiu a Gabriel o Pensador, com Boss AC, 
assumir-se mais como cidadão de todos os 
países da língua quando canta

Sou carioca de Goa, de Angola e da Guiné
Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste e São 
Tomé
Macau, Portugal, mas vim pela Galícia
Que a vida é uma delícia temperada nesse sal
Cabral descobriu muito menos do que eu
Os meus descobrimentos não estão 
nos museus
Nem nos livros de História, 
mas estão na minha memória
E na dos meus amigos que navegam comigo 

Luís Jorge Monteverde ao finalizar o arti-
go que publicamos aqui sobre os desafios 

          EDITORIAL 
    A LÍNGUA 
PORTUGUESA E A 
INVENÇÃO 
    DOS FUTUROS
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com que o planeta terra se confronta, refe-
re a impossibilidade de as respostas a esses 
desafios serem locais e terem óticas uni-
dimensionais, pois, tal como a pandemia 
nos mostrou, essas respostas necessitam 
de visões múltiplas resultantes de diferen-
tes perspetivas. E ao abrir a possibilidade 
de um dos olhares possíveis ser o da lín-
gua, Monteverde refere as potencialidades 
da nossa língua, a língua dos três mares, 
uma língua que traz dentro de si múltiplos 
olhares e se alimenta de múltiplas culturas. 
Lembra ainda que no passado foi mesmo a 
língua franca do Índico, porque língua de 
um povo demasiado pequeno e frágil para 
se impor como potência permanente, o que 
lhe permite ser hoje um espaço de debate 
entre iguais, uma plataforma de diálogo 
que permita, duma forma natural e igual, 
juntar à volta da mesma mesa os diferentes 
olhares e culturas do mundo.

Os tempos que atravessamos necessitam 
mais do que nunca de que os seus cidadãos 
sejam capazes de olhar para o mundo, não só 
com a visão egoísta e redutora da defesa do 
meu canto, do que eu tenho, mas com uma 
perspetiva múltipla que me permita olhar o 
outro como um eu, e ter a consciência de o 
meu mundo só estará feliz e sobreviverá, se 
os outros mundos também estiverem feli-
zes e com futuro. Tal como defende, numa 
entrevista ao El País, Souleymane Bachir , 
filósofo senegalês e uma referência mun-
dial dos estudos pós-coloniais, que para en-
frentarmos a crise que vivemos temos que 
apostar num humanismo de reciprocidade, 
no eu sou porque nós somos, uma ideia de-
fendida pela filosofia ubuntu, muito popu-
larizada por Nelson Mandela. 

Por isto é que nós afirmamos que a grande 
vantagem estratégica da língua portuguesa 
é ser uma língua de diálogo e encontro de 
mundos, ainda mais num tempo em que pa-
rece emergir a tendência para se levantarem 
mais muros que pontes, e onde o diálogo 
e troca de pontos de vista é fundamental e 

urgente para se inventarem outros futuros. 
Potenciar esta vantagem estratégica, e é 
isso que estamos a tentar concretizar com 
o LP – Ler o Mundo em Português, obri-
ga-nos a perceber claramente a riqueza que 
temos entre mãos e a inventar as estratégias 
capazes de potenciarem essa riqueza em 
toda a sua plenitude. 

Uma Língua e Muitos Mundos

Apesar de muitos de nós nos assumirmos 
como cidadãos do mundo, é ainda muito 
forte a dimensão do país de que somos ori-
ginários, da nossa casa, o que condiciona 
em muito a afirmação dum projeto que vá 
para além da realidade dum país, como te-
mos podido constar numa outra realidade, a 
da cidadania europeia, onde existe uma ro-
tura geracional entre o que poderemos cha-
mar de geração Erasmus, uma geração que 
hoje já integra um número significativo de 
cidadãos, e a geração da classe política ain-
da no poder. O mesmo acontece com o uni-
verso da língua portuguesa, onde, apesar da 
proximidade da língua, aliada a toda uma 
história vivida com cruzamentos e proximi-
dades, potenciar uma ligação forte, tem de 
haver um esforço para que se interiorize a 
dimensão do cidadão da língua, do cidadão 
que pensa e fala em português. Uma dimen-
são que encontramos num conjunto signifi-
cativos de cidadãos dos diferentes países de 
comunidades, a quem chamámos os Cro-
mos da Língua, os Construtores de Pontes 
ou os Conspiradores do Futuro. Cidadãos 
que olharam e olham para o mundo e dese-
nham o seu mapa não só com a perspetiva 
do lugar onde têm a sua vida, mas a partir 
de diferentes lugares e perspetivas, contri-
buindo para a emergência de uma realidade 
outra que já não é de cada um, mas sim da 
pátria que é a língua portuguesa de que fa-
lava Pessoa.

Se para o desenvolvimento desta ideia de 
pátria da língua necessitamos de cidadãos 
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globais, para suportar as pontes necessita-
mos de projetos que, em cada país ou co-
munidade, sejam espaços de convergência 
e cruzamento de culturas, tenham já no seu 
adn os gérmenes deste mundo global da 
língua. Tal como os terrenos de cultivo, há 
realidades mais propensas e férteis para que 
estas ideias e projetos cresçam, para poten-
ciar espaços de encontro, troca de ideias e a 
realização de projetos de interesse comum. 
Falamos de plataformas, pontos de encon-
tro e confronto entre pessoas, parceiros e 
projetos, onde se toma conhecimento com 
diferentes realidades e se descobrem os in-
teresses comuns donde, naturalmente, nas-
cerão os projetos ponte.  Sem estes espa-
ços de plataforma não há os encontros que 
permitem a troca de ideias de que poderão 
nascer os projetos/pontes da língua portu-
guesa, de que o filme Lusofonia (R) Evo-
lução, sobre projetos de fusão de música 
entre músicos de língua portuguesa, é um 
exemplo paradigmático .

Uma Cartografia para a Língua

E o que é aliciante neste projeto é que no 
universo da língua portuguesa já é possível 
identificar algumas cidades e/ou estados 
que são exemplos de sociedades de frontei-
ra, de contaminação de culturas, de mesti-
çagem, e que podem servir de âncoras para 
a construção dos primeiros esboços de uma 
cartografia do e para o universo que pensa 
e fala em português: São Paulo, esta cida-
de que tem todo o mundo dentro dela; São 
Salvador, a cidade mais africana do Brasil; 
Manaus que hoje pode ser o grande centro 
internacional da ecologia e do ambiente e 
da defesa das culturas e das língua mino-
ritárias e em vias de extinção; Lisboa que 
desde os descobrimentos tem sido uma ci-
dade de encontro e contaminação de cultu-
ras; Goa a cidade/estado de cruzamento e 

encontro entre o ocidente e o oriente; Ma-
cau, o entreposto de ligação de Portugal e 
do universo lusófono com a China; as cida-
des das diásporas como são Paris e Santos 
(portuguesas), Londres e Nova Iorque (bra-
sileiras) e Antuérpia (cabo-verdiana); Cabo 
Verde e São Tomé que foram entrepostos do 
tráfico de escravos e hoje são países mesti-
ços por excelência; a Ilha de Moçambique 
que é um efetivo espaço de contaminação 
entre o oriente e o ocidente, a Ilha de Tane-
gashima (onde chegaram os Portugueses) e 
Nagasaki (com uma forte presença do Cris-
tianismo) no Japão; e o Faial, com o Café 
Peter e o centro de Oceanografia, tal como 
Cabo Verde, uma verdadeira plataforma no 
Atlântico.

LP - Ler o Mundo em Português

Por tudo isto é que nos propomos trabalhar 
no sentido de descobrir e mobilizar criado-
res e investigadores do universo da língua 
portuguesa para desenvolverem projetos 
a partir de temáticas com que hoje todos 
nós nos confrontamos e que sabemos es-
tratégicas para o futuro. Projetos com que 
pretendemos mostrar como é possível ter 
em português um olhar e uma ideia sobre o 
mundo, e de como esta forma, tão particular 
e tão abrangente de ler o mundo como só a 
língua portuguesa tem capacidade de fazer, 
pode vir a ter uma importância estratégica 
neste tempo de crise e de mudança.
Se o futuro é multicultural e mestiço e se 
um dos grandes problemas estratégicos 
com que o mundo se confronta é o da di-
ficuldade de se criarem espaços de diálogo 
entre as diferentes culturas e civilizações, o 
universo da língua portuguesa pode e deve 
ser potenciado como um dos espaços privi-
legiados desse diálogo.

 Carlos  Fragateiro



6 Com a Língua Portugue-
sa estava lançado o veículo que conduz o 
pensamento português, i.e., a palavra, os 
conceitos e os signos, que, reflectindo uma 
experiência cultural específica e «situada», 
vão derramar-se na universalidade como 
exprime o génio camoniano, «Cantando 
espalharei por toda a parte....». 
Os Lusíadas, constituem a primeira visão 
da Europa vista de fora e, singularmen-
te, a partir do Oriente. Camões no Canto 
III ao referir-se à Europa, à Espanha e a 
Portugal, faz sobressair a nossa identidade 
específica. Portugal é a Porta do Mar, seu 
factor geográfico determinante, a sua rede 
hidrográfica, a morfologia do solo voltada 
para o mar, bem como os factores culturais 

enraizados na cultura cristã favoreceram o 
seu modo de vida e a sua afirmação como 
nação independente, conferindo-lhe força 
à escala planetária. 
A Língua Portuguesa, transportada pelos 
mares adiante desde há seiscentos anos, 
expandiu-se por vastos territórios em todos 
os continentes, tornando-se a primeira lín-
gua franca e da globalização, registando e 
incorporando uma enorme diversidade de 
saberes, conhecimento e cultura, sobre-
maneira quando sofre um enorme choque 
cultural que foi o encontro com as mile-
nares civilizações do Oriente, da Índia e 
da China. Para entender essas filosofias e 
religiões viu-se obrigada a conhecer essa 
nova realidade, e isso contaminou-a inde-

        UMA LÍNGUA 
DE LIBERDADE: 
        CONTRA O 
PENSAMENTO ÚNICO

   ALDEIA  GLOBAL
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levelmente, aprofundando e radicalizando 
o pensamento de uma forma mais liberta. 
Muito por força da filosofia hindu. 
Com efeito, o encontro com civilizações 
tão fortes como as do Oriente, da Índia e da 
China, condiciona a própria intenção de ex-
pansão do cristianismo, dada a necessidade 
da compreensão destas novas visões filosó-
ficas e religiosas que a projectam para no-
vas dimensões. Esta tomada de consciência 
leva a que os franciscanos e os jesuítas, que 
marcaram a sua presença em Goa a partir 
do séc. XVI, cedo aprendessem os dialec-
tos locais, bem como as línguas em que os 
textos religiosos da Índia estavam escritos, 
designadamente o Malabar, o Concani e o 
Sânscrito, este só usado pela casta sacer-
dotal dos Brâmanes, servindo de base para 
exprimir o seu pensamento filosófico, lite-
rário, e religioso. 
Para os Portugueses a descoberta da Ín-
dia, constitui, na verdade, um caminho de 
evolução, o encontro com a origem, di-
ferenciando-se radicalmente do caminho 
do Ocidente de dimensão marcadamente 
material de projectar um paraíso na terra. 
O caminho para o Oriente permitiu, pela 
descoberta do outro, a compreensão da 
Totalidade, conferindo um novo paradig-
ma à missão dos Portugueses, que Camões 
exulta em Os Lusíadas . Convém sublinhar 
também a longa distância, com reflexos 
iniludíveis em outras dimensões espácio-
-temporais que as muito curtas rotas do 
Ocidente não alcançavam. Com efeito, a 
viagem de ida e volta à Índia durava cerca 
de dezoito meses, facilitava alguma auto-
nomia e implicava a contaminação.
Uma nova realidade se configura, assim, 
com a descoberta das rotas do Oriente, o 
que levou a coroa a criar, logo em 1505, o 
Estado da Índia, projectado a longa distân-
cia com sede em Goa para todo o Oriente, 
da Ilha de Moçambique a Macau e Naga-
sáqui, com um vice-rei. O Estado da Índia 
era um conceito revolucionário de cons-
trução política, administrativa e militar. A 
par disso cria-se o padroado do Oriente, 

ambos, com uma certa autonomia do poder 
central, dada a distância e a dificuldade de 
comunicações. 
Ao estabelecer o Estado da Índia, Portugal 
demonstrou a importância do poder maríti-
mo, que lhe permitiu o controlo do Índico, 
durante cerca de um século e a passagem 
para o Pacífico, assegurando o comércio 
das especiarias depois do controlo de Ma-
laca em 1511 por Afonso de Albuquerque 
em que participou Fernão de Magalhães 
e a descoberta das Molucas e Ternate por 
António de Abreu e Francisco Serrão em 
1512.
Importa realçar e justificar que Luís de Ca-
mões possuía o conhecimento da filosofia 
hinduísta, quanto a clássica greco-romana. 
Por detrás do texto do poema surpreen-
dem-nos princípios e valores fundamen-
tais expressos nos épicos Bhagavad-Gita 
e no Mahabharata. Não significa isto que 
Camões fosse um discípulo desta filosofia, 
mas que recolhia o melhor dos seus ensina-
mentos isso é um facto. 
Fazendo um pouco de luz sobre a presença 
dos portugueses no Oriente, importa, ainda 
relevar alguns aspetos do trabalho pioneiro 
e extraordinário que realizaram em bene-
fício da cultura ocidental. Na verdade só a 
partir dos meados do século XVIII e todo 
o século XIX o estudo do encontro com o 
Oriente apaixonou a Europa culta de então. 
Descobre-se o parentesco das línguas, de-
pois ditas indo-europeias e nasce uma nova 
ciência – a filologia comparada.
No âmbito deste magistral trabalho pro-
duziram-se tratados, compêndios, sumá-
rios e notícias para preparar os estudio-
sos e os missionários a melhor refutarem 
os Brâmanes, passando-se à tradução de 
obras literárias e religiosas, como; Notícia 
Sumária do Gentilíssimo na Ásia, de autor 
desconhecido do início do séc. XVII, onde 
se descrevem as oito reencarnações de 
Vishnu, seguindo em Língua Portuguesa o 
clássico hindu Bhagavatam; Tratado sobre 
o Hinduísmo, 1616, do padre Gonçalo Fer-
nandes Trancoso, tratado notável onde se 
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mencionam as muitas obras consultadas, 
quase todas escritas em sânscrito; Tradu-
ção summa do Livro, que os Gentios da 
Ásia chamão Bagavata Guita, a primeira 
tradução realizada em toda a história da li-
teratura ocidental do livro mais famoso da 
épica hindu.Sobre este intenso encontro de 
culturas, que muitas outras revelam, entre 
traduções dicionários e tratados, lamenta-
-se o pouco trabalho que se tem feito nos 
meios académicos portugueses, numa área 
da cultura e da ciência tão relevante e de 
que fomos pioneiros, como seja a tradução 
dos épicos hindus como o Bhagavad-Gita.
 Muitos tratados, documentos e acordos 
foram escritos em Língua Portuguesa, já 
que os governantes das maiores potências 
europeias da época perceberam que esta 
era a língua mais adequada para fazerem 
negociações, uma vez que a Língua por-
tuguesa incorporava como nenhuma outra, 
um conhecimento aprofundado dessas cul-
turas e civilizações. 
Durante os séculos XVI, XVII e XVIII 
a Língua Portuguesa foi assim utiliza-
da para fins políticos e comerciais no Ín-
dico, no mar da China e do Japão, que a 
arte namban reflecte, Influenciando ainda 
várias línguas orientais como os dialetos 
da Índia, o suaíli, o malaio, o indonésio, o 
bengali, o japonês, do Ceilão, o tétum de 
Timor, entre outros.
Depois, veio a hábil construção do Brasil, 
superdimensionado pelo melhor domínio 
da cartografia, a acção dos bandeirantes 
e dos jesuítas que se tornou independente 
em 1822 e, posteriormente, Angola e Mo-
çambique, Guiné, Cabo Verde e S. Tomé e 
Príncipe, cuja presença colonial atingiu o 
seu limite com o 25 de Abril de 1974. 
No Brasil, a partir de 1500 a Língua Por-

tuguesa passou a receber diversas influên-
cias, nomeadamente dos dialetos indíge-
nas locais, por força do contato, pelo que 
muitas palavras do léxico indígena foram 
incorporadas no Português falado na Amé-
rica. 
Desta forma, o Português falado no Brasil 
foi-se diferenciando cada vez mais do Por-
tuguês falado na Europa, dependendo ain-
da de cada região, a língua sofreu também 
diferentes influências. Possui, no entanto, 
uma norma única, muito embora a fala te-
nha variedades dialetais. Podemos encon-
trar variações na pronúncia, na entonação 
da frase, e no léxico, o que é o reflexo das 
diferenças culturais que se verificam na 
música, na gastronomia e nos costumes.
Em África, passados quinhentos anos de 
história, o domínio da Língua Portugue-
sa é um instrumento fundamental para a 
unidade e coesão dos Estados, nomeada-
mente, em Angola, Moçambique, Guiné-
-Bissau, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, 
sendo igualmente essencial para a afirma-
ção da cidadania e democratização das so-
ciedades africanas. O domínio da língua 
facilita a administração e a comunicação 
entre as populações e o Estado bem como 
desenvolvimento económico, social e cul-
tural que se exprime a participação políti-
ca e cívica e nas manifestações artísticas e 
culturais. 
A enorme plasticidade da Língua portu-
guesa permite-lhe hoje construir pontes 
com novas ideias, sendo um factor im-
prescindível de afirmação da liberdade e 
da cidadania nos diversos espaços, países 
e comunidades onde se fala o português. 
Revigora a diversidade cultural, mesmo 
no contexto da globalização, contrariando 
o pensamento único e resgatando as huma-
nidades como parte integrante do conheci-
mento.

Amadeu basto de lima



9 

Identifiquemos aqueles que co-
mummente são mais referidos:
As alterações climáticas atingem dimen-
sões e efeitos dramáticos. Com apenas um 
grau acima da temperatura média no pe-
ríodo pré industrial, são evidentes altera-
ções preocupantes a nível da pluviosidade, 
regimes de ventos, secas prolongadas, tem-
peraturas extremas, escassez de água em 
inúmeros solos nas mais diversas regiões, 
tempestades e furacões mais frequentes 

e violentos, redução nas massas glaciares, 
degelo na Antártica e na Gronelândia, etc.. 
As expectativas dos efeitos que poderão re-
sultar de subidas da temperatura média da 
Terra acima de dois graus são tão dramáti-
cas quanto prováveis.
As alterações demográficas são, globalmen-
te, de enorme relevo, com uma população 
crescente que põe em causa os recursos 
alimentares do planeta, com acentuado 
envelhecimento populacional na Europa e 

OS DESAFIOS    
     COM QUE A
           TERRA 
   SE CONFRONTA

   ALDEIA  GLOBAL
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partes importantes da Ásia, a consequente 
redução proporcionalmente crescente das 
populações em idade produtiva, uma pres-
são brutal sobre os terrenos produtivos e os 
aquíferos.
As migrações são crescentemente explosi-
vas, quer devido a conflitos políticos e mi-
litares quer, e principalmente, devido à es-
cassez de recursos alimentares, com graves 
problemas de disponibilidade de terras de 
cultivo e de água para consumo humano, 
para o gado e para a agricultura. Esta es-
cassez crescente de meios para a produção 
de alimentos e de água está a destruir a or-
ganização social, já de si precária, de parte 
da África (nomeadamente sul sahariana) e 
da Ásia do Sul, em particular na Índia, na 
China, no Bangladesh e no Afeganistão. As 
tensões sociais daqui resultantes levam a 
conflitos armados e à fuga em massa de po-
pulações que tendem a inundar as perife-
rias dessas regiões, em particular a Europa 
do Sul e do Sudeste.
A explosão técnico-científica em curso 
tende a aumentar todas as assimetrias, com 
os países ricos e com boas estruturas de 
governação e de organização social (vide 
Daron Acemoglu e Lames A. Robinson 
em “Porque Falham as Nações”) a aumen-
tarem substancialmente as suas vantagens 
competitivas em relação às demais, prin-
cipalmente em relação à generalidade das 
nações africanas, ao mundo muçulmano, a 
parte da América Latina e parte da Ásia do 
Sul. Do mesmo modo, dentro de cada país 
temos os vencedores e os excluídos, com 
a assimetria na distribuição de riqueza a 
acentuar-se e o desespero dos marginaliza-
dos a traduzirem- se nos campos políticos 
e culturais no reforço dos populismos e na 
reascenção da extrema direita.
A redução da biodiversidade, com a extin-
ção em massa de espécies, a destruição da 
diversidade de sementes e de variedades de 
alimentos básicos e o colapso de sistemas 
ecológicos, como sucede com a Amazónia, 
as florestas do sudeste asiático, a massifica-
ção das monoculturas e a decorrente extin-

ção de nichos ecológicos para espécies ani-
mais, para além das perdas terríveis para a 
vida do planeta acarretam riscos crescentes 
de destruição em massa de culturas ani-
mais e vegetais para o consumo humano, 
com a explosão de doenças imparáveis de-
vido à falta de diversidade genética dessas 
mesmas espécies animais e vegetais.
Como a pandemia em curso o demonstra, 
a destruição dos habitats animais e de vas-
tas manchas florestais altera o ambiente das 
diversas espécies de tal modo que, à mistu-
ra com a crescente mobilidade humana e as 
gigantescas massas de refigiados, o risco de 
aparecimento de novos vectores de doen-
ças até aqui desconhecidas, de natureza vi-
ral ou bacteriana, aumenta explosivamente, 
com consequências potencialmente devas-
tadoras para as sociedades e economias 
modernas. A racionalidade da economia de 
mercado não é compatível com sistemas e 
estruturas organizacionais de natureza pre-
ventiva para enfrentar estes riscos, com os 
efeitos dramáticos que podemos constatar, 
principalmente nos países de racionalida-
de económica predominantemente liberal, 
como os EUA.
Se olharmos com atenção para a evolução 
destes gigantescos e crescentes desafios, 
facilmente constatamos que: estão estrei-
tamente interligados, alimentando-se e 
reforçando-se uns aos outros; e o primei-
ro destes desafios, as alterações climáticas, 
sobredeterminam todos os demais.
O agudizar das alterações climáticas, se 
não revertido a tempo (mesmo que elimi-
nadas todas as emissões de gases com efeito 
de estufa a temperatura da Terra continua-
ria a aumentar ainda por algumas décadas) 
poderá levar, como está consensualizado 
pela grande maioria dos cientistas, a conse-
quências de entre as quais destacamos:
A subida do nível geral dos mares até um 
metro a curto prazo, com a inviabilização 
da habitabilidade de grande parte ou, pelo 
menos, parte relevante, de numerosas ilhas 
do Pacífico, parte do Bangladesh, inúme-
ras zonas costeiras da Europa, sul dos EUA 
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(Flórida), deltas dos grandes rios da Índia, 
Egipto, Brasil, etc..
 Derretimento de parte da cobertura glaciar 
das grandes montanhas (Himalaias, Andes, 
Alpes), com a consequente redução dos 
caudais dos rios que deles se alimentam e a 
redução da deposição de aluviões nos vales 
e deltas, alternadamente com inundações 
catastróficas e imprevisíveis.
Alteração do regime de ventos que alimen-
tam a Floresta Amazónica, com a sua des-
truição a prazo e a desertificação de boa 
parte da América Latina, e do regime das 
monções, com efeitos terríveis na agricul-
tura da Ásia do Sul.
Desertificação de parte da Europa Mediter-
rânica e, potencialmente, da América Lati-
na, na medida em que a Floresta Amazóni-
ca entre em colapso (o que poderá ocorrer 
se 25% a 30% da mesma for destruída, se-
gundo dados recentemente publicitados).
Derretimento do permafrost siberiano e 
canadiano, com libertação de quantidades 
gigantescas de gases com efeito de estufa, 
para além de libertação de cadáveres con-
gelados e potencias epidemias imprevisí-
veis e incontroláveis.
Explosões epidémicas imprevisíveis e des-
controladas, com efeitos que podem levar 
à dessestruturação desde comunidades lo-
cais até à própria comunidade mundial.
Estas consequências terão efeitos catastró-
ficos a nível da fome generalizada a grande 
parte do planeta, a migrações em massa in-
contornáveis e guerras sanguinárias e inge-
ríveis.
Todo este quadro, que constitui uma amea-
ça potencial e incontornável, não é passível 
de superação a curto prazo por razões as-
sociadas aos interesses instalados. Os gran-

des países emergentes (China, Índia, Bra-
sil, Rússia, Indonésia, Nigéria) não podem 
aceitar deixar de se industrializar enquan-
to que o planeta é destruído pela poluição 
dos países desenvolvidos, EUA à cabeça. A 
classe política internacional, por sua vez, 
responde acima de tudo às expectativas dos 
seus eleitorados.
A instâncias internacionais não são capa-
zes de fazer mais do que alertar para o que 
nos espera. Problemas desta monta não 
são passíveis de soluções locais, limitadas 
ou vistas de uma óptica unidimensional. 
Todos os olhares são necessários, todas as 
perspectivas têm de ser escutadas e anali-
sadas.
Uma das ópticas inevitáveis para esta aná-
lise é a cultural, no seu sentido mais amplo. 
E um dos olhares possíveis é o da língua.
A nossa língua margeia o Atlântico nas 
suas duas margens, o Mediterrâneo e o Pa-
cífico, e está presente ainda no Índico. É  a 
língua dos três mares. Dentro de si colhe 
múltiplos olhares, porque se alimenta de 
múltiplas culturas. No passado foi mesmo 
a língua franca do Índico, porque língua de 
um povo demasiado pequeno e frágil para 
se impôr como potência permanente. Ao 
contrário de outras línguas europeias, não 
tem a sua raiz num país ou países capazes 
de imporem os seus interesses aos demais 
povos que a falam. Somos parceiros e não 
senhores em relação a brasileiros, angola-
nos ou timorenses.
Da língua portuguesa não se avista uma so-
lução milagre para os graves problemas que 
acima resumimos. Mas podemos oferecer 
um espaço de debate entre iguais, um olhar 
por cima dos três mares.

Luís  Jorge  Monteverde
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   PORTUGAL
DE COSTAS 
   PARA A LÍNGUA

   ALDEIA  GLOBAL

No século XVI a rua mais rica do mundo ficava em Lisboa, 
capital de um vasto império ultramarino. Joias, porcelanas, 
sedas, especiarias e outras mercadorias exóticas importadas 
para África, do Brasil e da Ásia estavam à venda na rua 
Nova dos Mercadores.
Nos gloriosos tempos das Descobertas, quando os navega-
dores portugueses cruzaram os oceanos e Portugal conquis-
tou um vasto Império, Lisboa era o centro comercial do novo 
mundo que as caravelas ligavam nas rotas marítimas.

CIDADE GLOBAL-EXPOSIÇÃO NO MUSEU DE ARTE ANTIGA, LISBOA
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Nos finais do século XV, 
inícios de XVI, Portugal foi capaz de reve-
lar à Europa que o homem é feito de muitos 
homens, muitas raças, contribuindo para o 
aprofundar da visão renascentista e provo-
cando um abalo que forçou a reconstrução 
e reconfiguração de todo o saber. 
Esta capacidade de provocar mudanças e de 
revelar outros mundos, faz parte e existe no 
ADN de um país com uma alma que teve o 
tamanho do mundo e que tem sido trans-
portado através dos tempos pelo espírito 
da língua portuguesa, fazendo com que as 
teias criadas a partir das relações, centradas 
na cultura e no conhecimento, perdurem ao 
longo dos séculos, dimensões em que hoje 
teremos que apostar se quisermos reforçar 
as novas teias e cumplicidades. Uma língua 
donde se vê o mar e se ouve o seu rumor, 
como disse Vergílio Ferreira, e que é hoje a 
maior riqueza, o instrumento privilegiado 
e estratégico na afirmação de Portugal no 
contexto europeu e na afirmação da Europa 
no contexto mundial.
Portugal foi nessa altura a primeira aldeia 
global, o país pioneiro da globalização, e 
Lisboa, como muito bem o mostrou a ex-
posição Cidade Global do Museu Nacional 
de Arte Antiga, foi a cidade mais global da 
Europa do Renascimento .
Hoje nada impede que Portugal se reassu-
ma como um laboratório de diálogo e con-
taminação de culturas, como um espaço de 
encontros, de troca e de criação de cumpli-
cidades entre as diferentes culturas e olhares 
do mundo, um laboratório do futuro e pio-
neiro de um novo renascimento, como um 
espaço privilegiado de invenção de futuros. 
Agora já não como potência e império, mas 
no quadro do universo da língua portugue-
sa, uma língua com mais de 250 milhões de 
falantes e com todas as culturas e olhares do 

mundo, onde todos os parceiros são prota-
gonistas e atores principais.
Um desafio difícil quando temos consciên-
cia que Portugal tem vivido de costas para 
a língua.

Viver de Costas 
para a Língua 
Por muito que o queiramos ignorar, a ver-
dade é que Portugal tem estado de costas 
viradas para a importância da língua, não 
apostando em iniciativas estratégicas, como 
aconteceu em 2012, ano de Portugal no 
Brasil e do Brasil em Portugal, com o Brasil 
a apostar na qualidade das suas delegações, 
enquanto Portugal se limitou a nomear um 
Comissário que não mostrou ter uma úni-
ca ideia sobre o que estava em causa e seria 
importante fazer. 
Nesse mesmo ano, Guimarães, Capital Eu-
ropeia da Cultura, ignorou o facto de coin-
cidir com a ano de Portugal no Brasil e do 
Brasil em Portugal, desperdiçando uma 
oportunidade única de reforçar as pon-
tes entre o Brasil e a Europa e de afirmar 
Portugal como a porta atlântica de entrada 
no continente europeu. E desperdiçou-a 
quando essa dimensão é uma das missões 
de Portugal na Europa, como muitas vezes 
afirmou Agostinho da Silva, o mostrar aos 
europeus que há outras realidades e outros 
mundos que podem ajudar esta Europa en-
velhecida a ultrapassar a crise em que vivia 
e vive. 
O que aconteceu em 2012 não foi, infeliz-
mente, caso único, a ignorância ou indife-
rença já tinha acontecido em 2008 com as 
comemorações dos 300 anos do nascimento 
do padre Tomás Pereira, que viveu na China 
e foi astrónomo e músico, cujas comemora-
ções aconteceram mais em Pequim que em 
Lisboa, e nos 400 anos do nascimento do 
padre António Vieira, cujas comemorações 
foram prolongadas até meados de 2009, 
a pedido do Brasil. Ainda em 2009 esteve 
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prevista a publicação na Europa do livro 
Tien Wen Lueh, Tratado de Questões sobre 
os Céus, que o padre Manuel Dias publi-
cou, em 1615 na China, sobre as descober-
tas realizadas cinco anos antes por Galileu 
graças às observações com telescópios, mas 
penso que esta edição não se concretizou. A 
mesma falta de estratégia e empenhamento 
aconteceu com a organização, em Portu-
gal e em 2009, dos 2ºs jogos da Lusofonia, 
e com o projeto do museu do mar/desco-
brimentos e da língua portuguesa, previsto 
para a zona Belém em Lisboa, e que estava a 
ser estruturado em íntima articulação com 
o Museu da Língua de São Paulo.

A Riqueza 
dos Múltiplos Olhares
Se muitas vezes este esquecimento é resulta-
do da ignorância e do desinteresse, noutras 
decorre da dificuldade de nos descentrar-
mos, de sermos, para além de portugueses, 
brasileiros, angolanos, timorenses, cabo-
-verdianos, guineenses e moçambicanos, de 
sermos de múltiplos lugares, os da língua, 
de construirmos análises e propormos ini-
ciativas que tenham em conta os múltiplos 
olhares e as diferentes perspetivas que esses 
lugares trazem. Muitas das estruturas e dos 
projetos que se assumem como potenciado-
res do universo da língua acabam por ficar, 
na maior parte das vezes, fechados no seu 
pequeno mundo, nos seus interesses mais 
imediatos, sem minimamente se questio-
narem sobre os processos e o modo como 
atuam. 
O que aconteceu com o lançamento de um 
Atlas da Língua Portuguesa, potencial ins-
trumento para a afirmação duma cidadania 
global, é disso um exemplo: concebido por 
uma equipa do ISCTE, e patrocinado pelo 
Instituto Camões, este Atlas acabou por ser 
incapaz de ultrapassar as visões parciais da 
realidade, as visões de um dos lados, porque 
foi concebido unicamente por uma equipa 

de portugueses. O mesmo já se tinha passa-
do com um outro trabalho do ISCTE sobre 
o Valor Económico da Língua Portuguesa, 
onde há uma lista de personagens de refe-
rência da língua portuguesa que se percebe 
claramente que é produto duma visão uni-
lateral, duma visão de um só país.
A mesma visão fechada aconteceu aquando 
do convite a Lisboa para participar nas co-
memorações dos 450 anos do Rio de Janei-
ro, uma cidade que os brasileiros conside-
ram estar cheia de memórias e referências 
portuguesas, e cuja participação se limitou 
à feitura de uma encomenda à Joana Vas-
concelos para criar um galo de Barcelos, 
galo que iria ocupar provisoriamente uma 
praça da cidade, quando, se tivesse havido 
uma preocupação em encontrar as muitas 
hipóteses e pontos de interesse comum, 
tanto poderia ser feito para se desenvolve-
rem projetos ponte entre as duas margens 
do Atlântico. 
A realidade é que na altura das comemora-
ções o Rio estava a passar por um enorme 
processo de renovação, com muitas seme-
lhanças com o que em Lisboa se passou 
aquando da Expo, nomeadamente na zona 
ribeirinha onde pontua o museu do Ama-
nhã, uma obra de Calatrava, o que poderia 
ter sido um pretexto e uma oportunidade 
única para pensar como estas duas cidades 
se relacionam com o rio, que pontes para 
o futuro se poderiam perspetivar. E isto 
sem se referir o quão incrível foi não se ter 
aproveitado esta oportunidade para olhar 
a beleza do Real Gabinete de Leitura, que 
finalizou as obras de recuperação há mui-
to pouco tempo, e apostar num projeto de 
renovação da sua envolvente, praça Alexan-
dre Herculano e rua Luiz de Camões, que 
eram e são ainda o exemplo mais acabado 
de degradação urbana. 
Os 450 anos do Rio poderiam ter sido o 
momento para aprofundar as múltiplas 
pontes e pontos de contacto, mas a nossa 
imaginação só deu para inventar um galo 
de Barcelos, o que foi, no mínimo, pobre, 
muito pobre, muito Portugal dos Pequeni-
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nos. Mesmo sendo de uma autora com o 
prestígio da Joana de Vasconcelos.

As Apostas na Língua 
estão noutras Paragens
Apesar das afirmações oficiais que manifes-
tam uma grande crença no valor e na im-
portância estratégica da língua portuguesa, 
a verdade é que as grandes iniciativas neste 
domínio são apostas de outros países, de 
que é um grande exemplo a primeira grande 
exposição sobre Fernando Pessoa organiza-
da pelo Museu de Língua Portuguesa de São 
Paulo  no Brasil, país onde se encontram os 
maiores defensores da língua e a única es-
trutura que lhe é dedicada.
Ao mesmo tempo, do outro lado do pla-
neta, na China, assiste-se ao emergir dum 
interesse estratégico em relação à língua 
portuguesa, não só na aposta do ensino do 
português em muitas universidades chine-
sas, mas também na utilização deste ins-
trumento único de comunicação com uma 
parte significativa do mundo, para reforçar 
o comércio e a transmissão dum modo de 
estar e pensar o mundo. Se Macau funcio-
nou durante muito tempo como um entre-
posto de ligação com o mundo, o que con-
seguiu porque era um espaço de fronteira/
mestiço, chinês e português ao mesmo tem-
po, agora é essa história múltipla e mestiça 
que permite a Macau ser o instrumento chi-
nês para que a sua cultura ou forma de pen-
sar chegue a todo o mundo e seja um dos 

seus instrumentos estratégicos para alargar 
as suas zonas de influência. 
Não é por acaso que é em Macau que está 
sediada a Plataforma , um órgão de comu-
nicação social generalista onde se destaca 
a atualidade dos países e das regiões onde 
se fala a língua portuguesa, um jornal ele-
trónico multilingue que incorpora igual-
mente conteúdos em inglês, chinês e nou-
tras línguas, para servir, segundo os seus 
estatutos, todos os que, não dominando o 
português, pretendem conhecer e comu-
nicar com comunidades onde essa língua 
é predominante. Assumindo-se como algo 
mais do que um órgão de comunicação so-
cial, a Plataforma pretende ser ainda “um 
espaço de comunicação direta, uma rede 
de contactos, um instrumento de leitura e 
interpretação de dados estatísticos, um lo-
cal de prestação de serviços e um ponto de 
divulgação de produtos relevantes para to-
dos os que falam português ou pretendem 
estabelecer laços com populações da língua 
portuguesa”.
Para além disso, as autoridades chinesas 
querem que Macau crie um centro de tra-
dução e produção de programas de rádio e 
televisão em língua portuguesa, o que deve 
ser complementado com o lançamento, em 
Macau, de iniciativas de cooperação e in-
tercâmbio de conteúdo audiovisual entre 
a China e os países de língua portuguesa, 
mostrando a importância e o empenho que 
a China está a colocar na aposta na inter-
venção no campo da língua e do universo 
que pensa e fala em português.

 Carlos  Fragateiro
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A dança no Brasil tem 
nome. Ballet Stagium.
São 45 anos com pés no presente, olhos no 
futuro. E um passado único.
São 45 anos dançando o Brasil, a sua gente, 
o seu tempo. Dançando a violência do Ho-
locausto e a luta dos mineiros do Chile e o 

garimpo de ouro em Serra Pelada na Flores-
ta Amazônica. Dançando o tango de Astor 
Piazzolla, a resistência dos índios brasileiros 
em Kuarup e a ruptura artística e naciona-
lista dos modernistas de 1922. Dançando o 
futebol, a América Latina, Coisas do Brasil 
e Dona Maria 1ª, a Rainha Louca, e a resis-
tência dos escravos nos Quilombos. Dançan-

PROJECTOS E PLATAFORMAS

BALLET STAGIUM 
O NOME DA DANÇA
       NO BRASIL

A  M I  A M E R I C A
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do a música brasileira. A popular de Chico 
Buarque a Elis Regina, de Dorival Caymi 
a Carmen Miranda, de Adoniran Barbosa e 
Quinteto Violado a Ary Barroso, de Milton 
Nascimento a Egberto Gismonti e Geraldo 
Vandré. E a erudita contemporânea de Villa-
-Lobos, Cláudio Santoro, Almeida Prado e 
Ayrton Escobar. Dançando a literatura em 
“A Infanticida Marie Farrar” de Bertolt Bre-
cht, em “Diadorim” de Guimarães Rosa, em 
“Os Estatutos do Homem” do poeta Thiago 
de Mello, e o teatro em “Navalha na Carne” 
de Plínio Marcos. São 45 anos dançando em 
qualquer espaço. No Brasil, nas Américas, na 
Europa. No meio da revolução sandinista na 

Nicarágua ou nas ruínas de Áquila na Itália. 
Nas favelas do Rio de Janeiro e em uma bar-
ca navegando pelo Rio São Francisco. Em 
escola de samba no Carnaval, em presídios, 
no parque indígena do Xingu, em escolas pú-
blicas ou históricos palcos como o do Teatro 
Nacional de Manaus e dos teatros municipais 
de São Paulo e Rio de Janeiro. Sem precon-
ceito. Sem fronteira. Sem intolerância estéti-
ca, política ou ideológica.
Outubro de 1971. O Brasil vivia o momen-
to mais agudo da ditadura militar instalada 
em 1964. A tesoura da Censura agia sobre a 
imprensa e, em especial, sobre o teatro e a 
música popular. Uma bailarina húngaro-bra-

C R I M E S ,  H E L E N O  D E  F R E I TA S
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sileira sobrevivente dos campos de concen-
tração e um brasileiro nascido no interior, 
e já com brilhante carreira nos palcos euro-
peus, encontram-se em “Convite à Dança”, 
programa da primeira e recém-inaugurada 
televisão pública no Brasil, a TV Cultura de 
São Paulo. Terminada a série de programas, 
ficou a pergunta. E agora? Na falta de condi-
ções de trabalho, Márika Gidali e Décio Ote-
ro precisariam criar suas próprias condições, 
se quisessem continuar a dançar no Brasil. 
Em torno da pequena academia de dança que 
abriram em São Paulo nasceu o Ballet Sta-
gium, uma companhia particular e estável à 
margem do governo e das verbas públicas. 
Apoio só o de amigos da dança e, sobretudo, 
do teatro, para quem Márika já criava coreo-
grafias desde meados dos anos de 1960. Do 
ator Paulo Autran o casal ouviu o conselho 
de sair Brasil afora, sem se limitar a apre-
sentações em São Paulo e a poucas capitais 

como Rio de Janeiro e Curitiba. No diretor 
de teatro Ademar Guerra o Stagium encon-
trou o ponto de referência artístico e intelec-
tual para desenvolver a sua dança.
Márika e Décio tinham necessidade de rom-
per amarras e limites para alcançar um pú-
blico além daqueles habituais consumidores 
de dança em teatros de poltronas aveludadas. 
Isso os levou ao encontro de novas plateias, 
estabelecendo uma troca que consolidou o 
tripé das indagações a orientar o trabalho da 
companhia: o que dançar, para quem dançar 
e como dançar.
Embora formados nas técnicas do chamado 
balé clássico, Márika e Décio tinham neces-
sidade de romper amarras e limites para al-
cançar um público além daqueles habituais 
consumidores de dança em teatros de poltro-
nas aveludadas. Isso os levou ao encontro de 
novas plateias, estabelecendo uma troca que 
consolidou o tripé das indagações a orientar 

D O N A  M A R I A  I ,  A  R A I N H A  L O U C A
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o trabalho da companhia: o que dançar, para 
quem dançar e como dançar. Sem abandonar 
o rigor da técnica, os bailarinos se impunham 
ao lado do seu fazer artístico serem cidadãos 
comprometidos com o seu país e o seu tempo. 
A primeira coisa a chamar a atenção nos pri-
meiros tempos do Stagium parecia sem mui-
ta importância. Ao entrar nos teatros o públi-
co encontrava já em cena os bailarinos em 
malhas de ensaio, fazendo aula, exercícios de 
aquecimento, preparando-se para o espetácu-
lo. Com esse recurso brechtiano, quebrava-
-se a barreira com a plateia, principalmente 
com as pessoas que se aproximavam do balé 
pela primeira vez. Os mais conservadores, 
que viam a dança como privilégio, torceram 
o nariz para essa desmistificação, mas logo 
compreenderam que isso não afetava a quali-
dade artística da companhia.

Observe-se, por fim, que o Ballet Stagium 

surgiu dois anos antes de Pina Bausch assu-
mir o Balé do Teatro de Wuppertal (Alema-
nha) em 1973 e radicalizar sua ruptura com a 
formação clássica e a proposta de teatro-dan-
ça, cujas primeiras manifestações remontam 
ao início do século vinte. Talvez por ser uma 
companhia na periferia do mundo, em um 
país “là-bas”, dançando onde lhe seja dado 
dançar, sem preconceito de lugar nem de pla-
teia, não se saiba do pioneirismo do trabalho 
de Márika Gidali e Décio Otero. Pioneirismo 
de dançar a melhor música popular – mais 
uma heresia contra os cânones da dança ape-
gada a temas clássicos. Pioneirismo de aban-
donar as sapatilhas, os paetês e as lantejoulas 
e colocar em cena o homem brasileiro. Pio-
neirismo de dançar obras fundamentais da 
literatura brasileira. Pioneirismo de estimu-
lar o surgimento de grupos e companhias de 
dança por todo o Brasil.
Como testemunha de sua história, escolho a 

N AVA L H A  N A  C A R N E
F OTO G R A F I A  D E  E M I D I O  L U I S I
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coragem e a perseverança como os atributos 
que caracterizam a companhia que vi nas-
cer. Coragem de dançar o Brasil. Coragem 
de colocar a arte brasileira, sem folclore, em 
cena. Coragem de enfrentar os períodos mais 
obscuros da história política do Brasil. Co-
ragem de romper padrões. Coragem de que-
brar preconceitos e levar a dança para todas 
as plateias.
Este é o Ballet Stagium que, inexplicavel-
mente, Portugal nunca viu dançar. Como tes-
temunha de sua história, escolho a coragem e 
a perseverança como os atributos que carac-
terizam a companhia que vi nascer. Coragem 
de dançar o Brasil. Coragem de colocar a arte 
brasileira, sem folclore, em cena. Coragem 
de enfrentar os períodos mais obscuros da 
história política do Brasil. Coragem de rom-
per padrões. Coragem de quebrar precon-
ceitos e levar a dança para todas as plateias. 
Perseverança para encarar dificuldades, que 
não são poucas, sem esmorecer. Perseveran-

ça para resistir a todas as tentações do gla-
mour que poderiam desviar o Stagium do seu 
caminho. Perseverança para sobreviver à in-
diferença e à ignorância de políticas públicas 
e seus burocratas de plantão em diferentes 
períodos. Coragem e perseverança para de-
safiar os riscos de ser artista, comprometido 
com o seu tempo e com os homens do seu 
tempo, sem ceder à vaidade tola e ao brilho 
passageiro. Por tudo isso, a dança no Brasil 
tem nome: Stagium. E hoje, a caminho de 46 
anos, a companhia persevera na coragem de 
Márika Gidali e Décio Otero.
E se alguém lhes diz, a lamentar as dificul-
dades atuais, que não é fácil, eles têm uma 
resposta otimista: E quem disse que seria?

O fotógrafo Emidio Luisi registrou o traba-
lho do Ballet Stagium desde o início até hoje. 
Suas fotos estão registradas em livro. 

oswaldo mendes
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Chama-se Claudio Ho-
chman, é português e argentino, descenden-
te de avós polacos, a trabalhar entre mun-
dos, cruzando muitas vezes o Atlântico de 

cujas duas margens faz parte. Mais conhe-
cido como encenador e formador de teatro, 
é a escrita, e o texto “Mulheres Nascidas de 
um Nome” que nos faz trazê-lo aqui e mos-
trar como é possível fazer projetos ponte, 

PROJECTOS E PLATAFORMAS

CLAUDIO HOCHMAN       
MULHERES 
      NASCIDAS 
     DUM NOME
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projetos capazes de cruzar dois países, duas 
línguas, criando cumplicidades e fazendo as 
pontes necessárias para que um outro mun-
do, uma outra realidade possa ser inventada.
Claudio, como se pode ver nos seus múlti-
plos projetos, dá a voz a cada pessoa, tor-
nando-a ator ou atriz principal da sua pró-
pria vida, sabe pensar e comunicar a partir 
de duas línguas, o que é uma mais valia, e 
cria condições para que os projetos ganhem 
mundo e atravessam oceanos, como fez com 
as “Mulheres nascidas de um Nome”, para 
cuja montagem em Portugal mobilizou 159 
mulheres/atrizes, e chegou à Colômbia, Mé-
xico, Brasil e Argentina.
E este é o espírito a que procuramos dar vida 
com o Ler o Mundo em Português, onde o 
que é prioritário é darmos voz àqueles que 
são construtores de pontes, aos jovens que 
são conspiradores do futuro, sem esquecer 
todos aqueles que contribuíram para que 
hoje pudéssemos falar dum universo da lín-

gua portuguesa, os pilares da memória ou os 
cromos da língua portuguesa.

LMP - Claudio és argentino, és português, 
e estás sempre a fazer pontes e a cruzar este 
oceano e os países que falam e pensam em 
castelhano e o português. 
Como te movimentas tão bem neste univer-
so ibero-americano, que pontos em comum 
ou divergência encontras entre as diferentes 
realidades e países que o integram?

Claudio Hochman - Ontem pensava numa 
coisa muito simples, o clima. Curiosamente 
o clima de Buenos Aires e de Lisboa é muito 
parecido. Claro que ao estar em hemisférios 
separados quando lá é verão aqui é inverno, 
será que os corpos alguma vez terminam 
de acostumar-se, ou vivemos sempre com a 
memoria do clima onde nascemos? Será por 

G R U P O  D E  T E AT R O  /  P E R F O R M A N C E ,  S A L A  P O L I VA L E N T E  G U L B E N K I A N  2 0 1 9
F OTO G R A F I A  PA U L O  F E R N A N D E S  P E D R O S O
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24 isso que as vezes sinto frio em agosto, ou 
calores abruptos em meio de janeiro.
Outras das diferencias é a ingerência da poli-
tica na vida cotidiana. A sociedade argentina 
vive dividida e vocifera suas posturas quase 
com tanta paixão como quando Boca Juniors 
mete um golo e ganha um campeonato. Aqui 
a politica se mantem tíbia, afeta pouco o dia 
a dia e pouco se fala.
A diferencia cultural é tal vez o que mais me 
chamou a atenção. Os argentinos têm uma 
especial admiração pela cultura europeia, 
isto se explica porque a grande maioria dos 
habitantes de Buenos Aires tem a sua origem 
nos barcos. Anda por lá sangue espanhol, 
italiano, misturado com uma das comunida-
des judias mais grandes do mundo. E talvez 

seja dessa mistura, alimentada com carne de 
vaca, que surge uma produção cultural enor-
me. Mas a apetência de fazer teatro, cine, 
literatura, dança, musica, concorre com a 
fome do publico que corre massivamente a 
devorar cultura. Aqui não tanto. Mas aqui 
consegui publicar seis livros (graças à So-
ciedade Portuguesa de Autores, Livros Hori-
zonte, Bags of Books e ao Teatro Aveirense) 
coisa bastante mais difícil de realizar do ou-
tro lado do Atlântico.
Lá a gente faz tanto teatro como psicanálise. 
Há mais de quatrocentos espetáculos por dia 
(antes da pandemia) e se faz por necessida-
de, porque lhes é inevitável. Aqui sinto que 
são mais “subsídio-dependentes”. Fazem se 
há subsidio, lá faz-se e depois se vê, e em

S I N A L OA ,  M É X I C O
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esse “depois se vê” se investe muita criati-
vidade.

LMP – E a língua …

Claudio Hochman - Minha boca e minha mão 
nunca chegaram a domina-la! Meus olhos e 
meus ouvidos sim.
Por isso consegui encenar, dar aulas e ler a 
magníficos autores portugueses contempo-
râneos como Gonçalo M Tavares e Afonso 
Cruz, mas para publicar tive sempre que re-
correr a tradutores.
As línguas, por irmãs e parecidas, as vezes se 
me misturam, como aos meus avos polacos 
se lhes misturava o idish. Ás vezes mando 
mensagens aos meus amigos argentinos em 
português, as vezes quando dou cursos em 
Espanha me surpreendo utilizando palavras 
portuguesas que tenho que pensar como se 
dizem em espanhol, as vezes, no cotidiano, 
penso em português, mas sempre, invaria-
velmente, quando tento falar português to-

dos os portugueses pensam que estou a falar 
em espanhol.
É verdade também que aqui se vive bem. Ca-
minhar pelas ruas sem ter medo, atravessar a 
passadeira sem a certeza de ser atropelado e 
comer infinidade de sopas tanto em inverno 
como em verão!

LMP - Sei que no trabalho que estás a de-
senvolver na Academia do Inatel estás a li-
gar a trabalhar com a obra e os processos de 
criação de artistas plásticos dos dois lados do 
oceano. Como é que o estás a fazer e a partir 
da obra de que artistas, sabendo que contata-
ram com 12 artistas de Portugal, Argentina, 
Uruguay, Mexico, España e Inglaterra? 
Este processo tem provocado um maior inte-
resse e conhecimentos pela obra desses artis-
tas e pela realidade dos seus países?

Claudio Hochman - Bem, em realidade não 
contratei ninguém, eram quase todos artistas 

M A AT  2 0 1 9
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que eu já conhecia pessoalmente, que gos-
to de suas obras, mas antes de explicar isso 
acho que é melhor por em contexto.

Quando eu tinha 15 anos tive uma experien-
cia muito marcante quando entrei a um gru-
po de teatro e tinha vontade de reproduzir de 
alguma maneira algo de aquilo que tinha vi-
vido e, por isso, há oito anos decidi dar aulas 
a jovens. Comecei com muito poucos e ao 
largo dos anos passaram pelo grupo mais de 
sessenta jovens. Alguns deles estão a estudar 
fora. Trabalhámos textos próprios e adaptá-
mos clássicos, mas numa altura cansei-me 
dos textos teatrais e dos espaços tradicionais 
e decidi invadir as livrarias de Lisboa com 
cenas criadas a partir de textos de Gonçalo 
M. Tavares. Depois dessa experiencia tentei 
os Museus e Galerias de Lisboa. Foi há três 
anos e está a ser uma experiencia incrível! 
O primeiro a abrir as portas foi o MAAT, 
mas depois fizemos performances na Gul-
benkian, no Museu de Arte Contemporâneo 
Chiado, no Museu de Arte Antiga, no Museu 
Bordalo Pinheiro e em muitas Galerias. Tra-
balhamos a partir das obras das exposições 
e presentámo-nos ao publico nos Museus. 
Quando chegou a pandemia continuamos 
com nossos encontros online e então pen-
sei que, além de continuar a criar e treinar, 
poderia convidar artistas plásticos de outras 
partes do mundo para que contem os seus 
processos criativos. 
De Argentina participaram Pablo Schapi-
ra (vidro), Luna Schapira (video/collage), 
Mayra Luna (pintura e ceramica), Paula So-
colovsky (pintura e ilustração), de Uruguay, 
Rocio Matosas (escultura e muralista), de 
Espanha, Cecilia Silva (retroprojeção), de 
Mexico, Jonatham Dai (maquilhagem), de 
Inglaterra, David Ben White (pintura e insta-
lações), de Japón, Beniko Tanaka (sombras) 
e de Portugal, Beatriz Bagulho (ilustradora 
e animação) e João Vaz de Carvalho(pintura 
e ilustração). Para o final desafiei a Felipe 
Giménez de Argentina, de quem só conhecia 
e admirava seu trabalho, que aceitou gostoso 
o desafio.

Foi muito enriquecedor para nossos jovens 
escutar a outros artistas de diferentes latitu-
des, uns, jovens como eles, e, outros, já com 
muita experiencia, habitar seus ateliers, fa-
zer-lhes perguntas, ideias maravilhosas que 
nunca me passaram pela cabeça antes da 
pandemia.
E além disso conseguiram perceber como 
cada um faz da arte seu modo de vida. Com 
realidades muito diferentes, mas com a mes-
ma paixão.

LMP - Como nasceu o projeto Mulheres 
Nascidas de um Nome e como é que conse-
guiste mobilizar tantas atrizes para o por em 
cena?

Claudio Hochman - Comecei a escrever Ma-
ria, um dos textos do livro “Mulheres Nasci-
das de um Nome”, como um impulso. Nunca 
pensei que seria alguma vez dito num palco. 
Quando terminei de escrever li-o ao meu fi-
lho e perguntei-lhe se achava que podia fun-
cionar no palco, ele diz-me que achava que 
sim, que podia experimentar.
Continuei a escrever mais textos a partir de 
nomes de mulheres. Quando cheguei aos 50 
parei e convoquei 20 atrizes, com que já ti-
nha trabalhado, para ver se os textos funcio-
navam para além do papel. Pedi-lhes para 
escolherem cada uma um texto e que o deco-
rassem. Depois começamos a dizer os textos 
sem mexer nem uma sobrancelha e a um rit-
mo trepidante, tentando limpar toda expres-
são. Era difícil, mas a coisa funcionava. Es-
sas 20 atrizes começaram a perguntar-me se 
podiam convidar mais mulheres. Assim che-
gamos às 80 em poucos dias. Depois pensei, 
eu tenho muitas alunas, porque não desafia-
-las?  Assim se juntaram 159 mulheres que 
cada noite, durante um mês, no Teatro Car-
nide, alternadamente, iam dizendo os textos 
misturados com canções com nome de mu-
lher que cantavam elas mesmas ou cantoras 
convidadas. Ao final faziam uma leitura es-
pontânea dum fragmento de Maria. Foi uma 
experiencia incrível, dessas que te marcam...
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LMP - E Mulheres Nascidas de um Nome 
saiu das fronteiras e está a ser levado à cena 
noutros países. Como é que isto tudo aconte-
ceu e quais são os novos desenvolvimentos?

Claudio Hochman - Como vi o que passava 
em Lisboa desafiei a outras artistas de dife-
rentes partes do mundo. Assim, um grupo de 
mulheres de Colômbia fez umas fotomonta-
gens, um grupo de mulheres de Sinaloa, Mé-
xico, fez um ciclo com leituras, coreografias, 
vídeos, canções a partir dos textos. Um grupo 
de Aveiro fez um espetáculo a partir do texto 
Maria, em Alcobaça mais de cem mulheres 
saíram à rua a dizer textos no dia da mulher, 

na Argentina a atriz Maria Estevez fez um 
espetáculo e um vídeo sobre o texto Maria e 
Luna Schapira e Elisa Ferreira, artistas plás-
ticas, fizeram obras a partir dos textos que 
foram expostas no foyer do teatro junto com 
as ilustrações do livro de Beatriz Bagulho. 
Claudio Torres Gonzaga, ator e encenador 
brasileiro, vem a ver o espetáculo e decidiu 
faze-lo no Rio de Janeiro com atrizes de lá.
É bonito ver como a palavra espontânea 
transcende fronteiras, toca corações de dife-
rentes partes do mundo. Os textos já estão 
traduzidos em inglês e possivelmente uma 
companhia de Londres com que já trabalhei 
se anime a fazer alguma coisa...
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António Fonseca, este 
ator que pensa, e pensa bem como podemos 
perceber ao longo desta conversa, acaba a en-
trevista a dizer que se espanta por o poder, a 
governação, não se apropriar toda vaidosa des-
te projeto. E conclui que estamos mesmo mui-
to mal se isto não acontecer.
E a verdade é que confrange ver como um tra-

balho destes não foi logo assumido como um 
projeto público para ser mostrado a toda a 
gente, circular pelas escolas, por todas as es-
colas, da primária à universidades, ser um em-
baixador da nossa língua, desta língua única 
que transporta todas as culturas e olhares do 
mundo. 
Numa altura em que festejamos o facto de ha-

   A AVENTURA 
        DOS 
         LUSÍADAS
ANTÓNIO FONSECA

CONSTRUTORES DE PONTES
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ver um Dia Mundial da Língua Portuguesa é 
incompreensível e um mistério que o Antó-
nio Fonseca e os seus Lusíadas não sejam uma 
bandeira do lado português desta língua. Pare-
ce que o poder, os poderes, preferem os galos 
de Barcelos e os Cacilheiros, desde que o invó-
lucro seja modernaço e tenha muito impacto 
no social light que domina a nossa vida mais 
imediata.
Felizmente que ainda há loucos, e possivel-
mente um artista a sério é um louco, que têm 
coragem e resistência para tornarem reais pro-
jetos destes. Projetos que marcam uma carrei-
ra, uma vida, e que poderiam marcar um país.
Espero que ao lerem esta entrevista tenham 
o mesmo ou mais prazer que eu tive a fazê-
-la. Porque é de prazer que se trata, um prazer 
apimentado por muito conhecimento e por 
uma leitura aberta do mundo que, às vezes, 
nós portugueses somos capazes de fazer. E 
nessas alturas somos capazes de fazer avançar 
o mundo.

LMP - Porque é que um ator embarca numa 
aventura tão louca como a de decorar os Lu-

síadas. O que é que te inspirou, a que missão 
ou promessa te obrigaste para te dar energia e 
força para esta performance única?

António Fonseca - Houve muitas razões para 
iniciar este trabalho à volta de Os Lusíadas. 
Vendo bem, decorre, naturalmente, da minha 
condição de ator, e da maneira como encaro o 
meu ofício, da maneira como encaro, nomean-
do de uma forma muito imprópria e simplista, 
a minha função social: ficcionar o Mundo e 
propor essa ficção aos meus concidadãos. Não 
sou um autor, sou um intérprete e como tal só 
posso reinventar as histórias que já foram in-
ventadas e presentificá-las, aqui e agora, rees-
crevê-las. Reescrevê-las para mim é sempre 
inscrevê-las no corpo e na fala, mudando-lhes 
o código: da escrita para a oralidade, que sen-
do o meio mais antigo da ficção, é aquele que 
parece perdido e que faz um esforço por renas-
cer em alguns contadores, excelentes, em que 
frequentemente tropeço. 
Quando uma criança aprende a ler, já tem 5/6 
anos de oralidade, parece evidente que antes 
de entrar pela gramática, o Pessoa ou o Ca-



31 

mões lhe deveria entrar pelos ouvidos. Pare-
ce evidente que a porta de entrada da paixão 
pelas histórias, pela poesia, pelo artifício da 
linguagem seria a oralidade, com a aproxima-
ção à sua experiência de vida, paixão essa que 
só poderia crescer com o reconhecimento e 
domínio dos processos estilísticos. Isto não é 
de todo o que se passa. Mais: nunca se volta lá 
ou porque o programa não prevê, ou porque a 
paixão já morreu.

Por outro lado, e este aspeto é de certeza uma 
ideia muito antiga em mim, diria mesmo an-
terior à minha opção profissional, a literatura 
portuguesa, o repositório da nossa ficção cole-
tiva, está muito maltratada na escola, reduzida 
a objeto de análise e pretexto para o estudo das 
funções da linguagem e escrita, desde a primá-
ria até à universidade. O lado verdadeiramen-
te artístico, metafórico, lúdico, de sonho, de 
viagem …. Não é minimamente abordado na 
escola. Basta pensarmos neste facto: um pro-
fessor de Português passa anos a preparar-se 
para a profissão, tem dezenas de horas de es-
tudo de semiótica, linguística…. Enfim!, e não 
tem sequer uma hora, no plano de estudos, 

para experimentar e dominar os processos da 
oralidade em qualquer contexto, muito menos 
o da comunicação de uma história ou de um 
poema. Quando comecei este trabalho, propo-
sitadamente, mas também porque não tinha 
tempo para tudo, recusei-me a ler qualquer 
estudo, interpretação, comentário dos especia-
listas da obra.

Passados 3 anos, devo acrescentar que demo-
rei 4  a dizer Os Lusíadas pela primeira vez, 
deparei-me com esta afirmação do António 
José Saraiva:
Um velho preconceito tornou Os Lusíadas 
apanágio dos eruditos e das escolas; mas há no 
Poema uma oralidade viva, um sabor da pala-
vra gostosa que é própria dos bardos, aedos, 
dos jograis, dos Antónios Aleixos que nos res-
tam. É um livro para ser entoado por recitado-
res, e não analisado por gramáticos. Por vezes 
interessa pouco o que ele diz, e vale só a língua 
sonora que percorre os vários graus da esca-
la, uma palavra que esplende, um som rouco 
de queixa ou um gesto teatral que se entrevê. 
Por vezes, também, é um brinco meio irónico 
com palavras que se repetem ou opõem, como 
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os poetas sempre gostaram de fazer diante dos 
seus auditores, que só são perfeitos e cabais 
quando se embebem como crianças no fluir 
das palavras e nos seus inesperados efeitos. 

Nunca tive a intenção de fazer nada contra 
nenhum ponto de vista ou abordagem, mas 
tão só acrescentar uma diferente.

Passados cerca de 5 anos li uma entrevista de 
Tom Earle em que ele dizia, em resumo o se-
guinte:
Pusemos Camões num rochedo, como Ada-
mastor. É preciso libertar Camões, ou seja, li-
bertar o leitor de Camões, para que ele leia na-
quele texto o que quiser. Nós transformamos o 
poeta no rochedo…
Fiquei muito aliviado com tão doutas opi-
niões, porque nunca tive a intenção de fazer 
nada contra nenhum ponto de vista ou abor-
dagem, mas tão só acrescentar uma diferente.
Fazer a falação de uma obra que é dificílima 
de ler, que exige imensas competências, só ao 
alcance de alguns, mas que toda a gente pode 
ouvir/fruir. É como uma partitura de uma sin-
fonia de Beethoven: não são todos os músicos 
que a conseguem ler, mas qualquer pessoa 
pode deliciar-se a ouvi-la.

De resto, e a talhe de foice, o único artigo que 
li, e reli, de análise da obra foi um estudo de 
Hélder Macedo saído no início dos anos 80 
e reeditado recentemente. Não digo isto por 
presunção. Apenas para vincar o meu propó-
sito neste trabalho, como já tinha sido de resto 
com o Sermão da Sexagésima do Padre Antó-
nio Vieira que decorei e falei dezenas de vezes: 
fazer a falação de uma obra que é dificílima 
de ler, que exige imensas competências, só ao 
alcance de alguns, mas que toda a gente pode 
ouvir/fruir. É como uma partitura de uma sin-
fonia de Beethoven: não são todos os músicos 
que a conseguem ler, mas qualquer pessoa 
pode deliciar-se a ouvi-la.

LMP - Agostinho da Silva fala de Camões e do 
futuro e que o capítulo 9º dos Lusíadas, a Ilha 

dos Amores, são já o futuro, o 5º Império. O 
que é para ti esta Ilha dos Amores?

António Fonseca - Não tenho nenhuma opi-
nião sobre essa afirmação de Agostinho da 
Silva, autor que muito prezo. Não sei nada do 
Quinto Império, nem do Quarto nem do Ter-
ceiro…Sobre a Ilha dos Amores sei que é uma 
grande invenção do Camões com ressonâncias 
noutras mitologias. Que, na volta da Índia, se-
gundo o diário de viagem de Álvaro Velho, os 
portugueses foram perseguidos pelos indianos 
e árabes até às redondezas de Melinde, que aí 
foram agasalhados e bem tratados, que a maior 
parte deles havia mais de um ano que não co-
mia decentemente frutas e legumes, que qua-
se metade já tinha morrido, que necessitavam 
urgentemente de uma grande noitada para 
exorcizar o medo, que o pior já tinha passado 
e Lisboa estava perto, que o sonho da Índia vi-
nha aprisionado numas amostras de canela e 
pimenta e nuns indianos que fizeram cativos, 
que agora podiam ter esperança de abraçar as 
mulheres e mães … a Ilha dos Amores é essa 
antecipação feita carne. E é exactamente nesse 
momento da narrativa real que Camões inse-
re a Ilha dos Amores e não deve ser por acaso 
que depois disso ele acaba a história gastando 
apenas mais 3 ou 4 estrofes para entrarem no 
Tejo ameno e cumprirem, como soldados que 
regressam, o que o poeta os fez sonhar na Ilha 
Namorada. Isto eu entendo mesmo sem ter 
nunca voltado da guerra colonial, de facto, mas 
apenas nos corpos de tantos amigos. O Quinto 
Império é uma abstração, uma diletância res-
peitável e um bom tropos para outro tipo de 
abordagem que não é a que me interessa.

Viver fora de portas é normal. Não é uma via-
gem que demora dois anos e se regressa. É um 
modo de vida. Precisamos de construir outros 
ninhos. Mais abrangentes, mais universais até 
porque a própria estrutura familiar, que susten-
tava os afetos da emigração dos anos sessenta 
já não é a mesma e os laços que hoje criam o 
sentimento de pertença, são muitas vezes os 
mesmos, mas com uma inversão de importân-
cia no seu escalonamento. A língua, claro.
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LMP - Disseste há uns tempos que a “ catadu-
pa de mudanças políticas, sociais e, sobretudo, 
económicas a que vimos assistindo, exige-nos 
o reforço da nossa identidade individual e co-
letiva, das âncoras de cumplicidade que temos 
de ir buscar mais longe, fora da efemeridade 
do presente. De que forma os Lusíadas ajudam 
os portugueses a reforçar a identidade coletiva 
e a reinventar as âncoras de cumplicidade de 
que falas?

António Fonseca - Quanto mais largo é o voo 
mais sentimos a necessidade do ninho, quan-
to mais longe da costa mais por ela ansiamos. 
O espaço expandiu desmesuradamente, não 
cresceu, nós é que fomos atirados para para-
gens que ainda há poucos anos só admitíamos 
como lugares de emigração para uma franja da 
população relativamente escassa e desfavoreci-
da. Viver fora de portas é normal. Não é uma 
viagem que demora dois anos e se regressa. É 
um modo de vida. Precisamos de construir 
outros ninhos. Mais abrangentes, mais uni-
versais até porque a própria estrutura fami-
liar, que sustentava os afetos da emigração dos 

anos sessenta já não é a mesma e os laços que 
hoje criam o sentimento de pertença, são mui-
tas vezes os mesmos, mas com uma inversão 
de importância no seu escalonamento. A lín-
gua, claro. Já o próprio Camões o diz quando 
encontram Monçaide no canto VII, ouvem-no 
falar castelhano e ficam tão contentes….Que 
alegria não pode ser tamanha /Que achar gen-
te vizinha em terra estranha. E não é só o lugar 
simbólico e real que Os Lusíadas ocupam em 
milhões de falantes. São também as referências 
de pensamento e culturais que a obra impri-
miu no nosso pensar coletivo : desde os acon-
tecimentos da história de Portugal, nomes, epi-
sódios…até formas de pensar o nosso tempo: 
vejamos as citações que os políticos e não só, 
fazem da obra, ou expressões codificadas que 
só referi-las é enunciar uma filosofia de vida: 
Velho do Restelo, Cabo das Tormenta, Esta é a 
ditosa pátria minha amada…São referências, 
que aliadas a outras mais mediáticas e atuais, 
como Benfica ou o Ronaldo, criam o referen-
cial  afetivo onde existem os ninhos. Diversi-
ficar os materiais dessas referências, conjugar 
as mais consumíveis com as mais perenes, as 
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mais atuais com as mais antigas, torna o ninho 
mais largo e sólido. A família deixou de ser o 
pai e a mãe e tornou-se um espaço físico, sem 
dúvida, mas também um espaço de referências 
culturais comuns, que partilho e me aquece 
fora da geografia. E estes laços não são os que 
menos precisamos de desenvolver no contex-
to da globalização, não para o isolamento, mas 
para desenvolver saudavelmente a expansão.

Essa enxurrada, esse derrubamento de frontei-
ras, saído da Ocidental praia Lusitana teve um 
refluxo. Há uma contra onda, que levou pra-
ticamente 500 anos a formar-se, e que agora 
explode: é a África e a Ásia.  E é muito curioso 
ver que nesta nova realidade, com o feitiço vol-
tado contra o feiticeiro, o discurso de Camões 
se aplica tão bem á maneira como a Europa 
está a reagir a esta realidade e parecem discur-
sos de políticos europeus e não só.

LMP - Serão os Lusíadas um exemplo para 
mostrar a todos aqueles que defendem e que-
rem refazer os muros e as fronteiras neste 
mundo onde a circulação e a troca de informa-

ção deveria ser cada vez mais livre. Porque os 
Lusíadas, como pensas, falam de uma aventu-
ra em que as paredes se romperam e os mares 
muito maiores que o Mediterrâneo, entraram 
de enxurrada num mundo que estava carto-
grafado havia mais de mil anos.

António Fonseca - Fiz há uns tempos um es-
petáculo com o José Neves, o José Luís Ferrei-
ra, O Fernando Ribeiro, o Paulo Furtado e o 
Nuno Gama, só com texto de Os Lusíadas que 
se chamou Força Humana.
O ponto de partida foi exatamente esse: essa 
enxurrada, esse derrubamento de fronteiras, 
saído da Ocidental praia Lusitana teve um 
refluxo. Há uma contra onda, que levou pra-
ticamente 500 anos a formar-se, e que agora 
explode: é a África e a Ásia.  E é muito curioso 
ver que nesta nova realidade, com o feitiço vol-
tado contra o feiticeiro, o discurso de Camões 
se aplica tão bem á maneira como a Europa 
está a reagir a esta realidade e parecem dis-
cursos de políticos europeus e não só. Os Lu-
síadas, como todas as grandes obras, não são 
casuísticos nem normativos na sua letra. São 
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isto e o contrário disto. Sempre que alguém 
insistiu em torná-los programáticos mutilou-
-os. O que os percorre é a essência do humano, 
com as suas contradições. O Adamastor é um 
tipo feio como os trovões apaixonado por uma 
ninfa que nem um beijo lhe concede e ele vive a 
eternidade com este amor entalado. Dizem que 
é o símbolo dos perigos e do medo. Sim, medo, 
pânico que nos aconteça uma história de amor 
assim. Comparado com isso, passar o Cabo das 
Tormentas vinte vezes é uma brincadeira. 
Ponham todas as barreiras a Armada vai pas-
sar. A vida vai passar. Destruam-na, ela vai 
voltar.

LMP - Se para nós portugueses, Os Lusíadas 
são a maneira maior de contarmos um tem-
po de diversas formas, inscrito nos nossos 
cromossomas, que importância poderão ter 
para todos aqueles que hoje estão unidos por 
uma língua, a portuguesa, que, nesse tempo, 
ganhou mundo e integrou dentro delas todas 
as culturas e olhares do mundo.

António Fonseca - Penso que no mundo de 
língua portuguesa o Camões e Os Lusíadas 
são um traço de união, um ponto de encontro, 
um pouco como se passa entre os portugueses: 
uma referência comum que nos torna cúmpli-
ces. A intensidade dessa cumplicidade varia 
de comunidade para comunidade, conforme 
a história da relação de Portugal com cada 
país e do papel que a língua desempenha na 
construção da respetiva identidade nacional. 
Se por exemplo no Brasil, com as feridas da 
colonização saradas e com cerca de 200 anos 
de relação autónoma com Portugal, há prati-
camente uma apropriação do Camões como 
figura nacional, o mesmo já não se passa com 
Angola ou Guiné onde ardem ainda as cicatri-
zes da colonização e onde Os Lusíadas podem 
ainda correr o risco de ser lidos à letra. Claro 
que a letra da obra é etnocêntrica, revela uma 
época e uma visão do mundo e sistema de va-
lores que exclui, apresenta os colonizadores. 
Há ainda a ter em conta os diferentes níveis 
de desenvolvimento. Por exemplo, fiz a grava-
ção integral da obra. No Canto X quis integrar 

vozes das diferentes comunidades falantes de 
Português: Goa, Macau, Angola, Guiné….e 
queria vozes que vivessem no respetivo país. 
Fiz muitos contactos, tive várias hipóteses, 
que nunca se concretizaram, por razões vá-
rias, mas sobretudo porque não é fácil encon-
trar em alguns dos países níveis de domínio 
da língua entre grandes camadas da popula-
ção capazes de fazer essa gravação. Não estra-
nho que a referência generalizada aos Lusía-
das que acontece em Portugal e no Brasil, no 
estudo da língua, nunca venha a acontecer em 
Angola ou Moçambique. Cada país terá outras 
narrativas para se contar. 
Será sempre uma obra que iluminará do cen-
tro para a periferia. É muito menos o que a 
prende a um tempo, a uma data, do que aquilo 
que a projeta para o futuro, para o universal.

A governação fomenta a arte e a cultura tam-
bém como um alfobre onde se se produza a 
sua própria crítica? Se a cultura e a arte não 
produz a denúncia da sociedade e do poder 
e se não é benvinda por isso e paga também 
para isso, então é só consumo, é só sistema, 
voracidade, mais do mesmo.

LMP - Um projeto como este não deveria ser 
assumido como serviço público e ter apoio 
transversal a várias áreas da governação?

António Fonseca - A governação, o Gover-
no tem legitimidade para determinar o que é 
serviço público. Não me compete ser juiz em 
causa própria. O que penso é que há um défice 
enorme do lugar que o imaterial tem na defi-
nição das políticas dos Governos do Mundo. 
Do papel disso na vida das pessoas, na luta fe-
roz entre os interesses do lucro e da ganância e 
o do bem estar das pessoas e saúde do mundo, 
na imposição violenta, através dos media e da 
educação, desses modelos e dessas narrativas 
que servem o interesse de meia dúzia. E o Go-
verno português não está inocente nisso. Nem 
eu estou inocente.
 O que é um serviço público na cultura? Exis-
te? Existe sequer cultura? Existe sequer orça-
mento da cultura? 
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A cultura não é o qb visível e espetacular desta 
organização? A governação fomenta a arte e a 
cultura também como um alfobre onde se se 
produza a sua própria crítica? Se a cultura e 
a arte não produz a denúncia da sociedade e 
do poder e se não é benvinda por isso e paga 

também para isso, então é só consumo, é só 
sistema, voracidade, mais do mesmo.
Com este projeto não tenho sequer essa pre-
tensão. Espanta-me que o poder, a governa-
ção, não se aproprie dele toda vaidosa. Esta-
mos mesmo muito mal!
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O João, como diz na sua 
página do facebook, é um homem dos mil 

ofícios, encenador, professor e educador, 
produtor cultural, marido, pai e amante das 

        UM CIDADÃO 
     ENTRE 
        MUNDOS
JOÃO BRANCO

CONSTRUTORES DE PONTES
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energias positivas. É diretor do Centro Cul-
tural Português Pólo do Mindelo, do Insti-
tuto Camões, e encenador na empresa Gru-
po de Teatro do Centro Cultural Português 
do Mindelo, e um dos ideólogos do Min-
delact, o primeiro festival internacional de 
teatro dos países que junta os projetos e os 
criadores de teatro de língua portuguesa. A 
sua última loucura foi a Academia Livre de 
Artes Integradas do Mindelo (ALAIM) já 
com 4 anos de vida.
Já o conheço há muito tempo e desde sem-
pre o vi como um amante de energias po-
sitivas, um cidadão do mundo, caracterís-
ticas cada vez mais presentes desde que se 
tornou uma mistura explosiva e única de 
português e cabo-verdiano.

LMP - João o que é ser um cidadão entre 
mundos, um cidadão que dentro dele cru-
za diferentes culturas e modos de olhar o 
mundo?

JB - É olhar para o mundo e ver todas as 

cores. É esquecer que existe uma palavra 
chamada raça. É dançar com todos os rit-
mos, abraçar todos os feitios, sorrir a todos 
os olhares e é desejar, mais do que tudo, 
que um dia as fronteiras sejam abolidas 
para que a palavra liberdade faça finalmen-
te sentido. 

LMP - De que forma o estares entre mun-
dos se traduz na forma como entendes e 
praticas o teatro?

JB - A forma como se entende e pratica o 
teatro é o resultado de todas as nossas vi-
vências, da nossa personalidade, do nosso 
interior, das nossas influências, dos nos-
sos desejos e dos nossos conhecimentos. 
É inevitável que o teatro que colocamos 
em prática em Cabo Verde tenha esse es-
pírito eminentemente crioulo, o que na 
sua essência significa que é um teatro do 
novo, da mistura, das energias recicladas 
e recicláveis, das influências antropofági-
cas, das sonoridades do mundo. Já Glissant 



39 

dizia que “a crioulização do mundo é irre-
versível” e Cabo Verde, particularmente o 
Mindelo, é o seu laboratório (palavra tão 
querida às artes cénicas) mais exemplar, já 
que se encontra na bissetriz entre três mun-
dos tão díspares, Europa, África Ocidental 
e América do Sul, e resulta de todos os en-
contros que aqui tiveram lugar, desde que 
o primeiro humano pisou nas ilhas, há mais 
de 500 anos. 

LMP - Em Cabo Verde fala-se muito da 
música crioula e de como ela é algo que 
dá identidade à cultura do país. Há também 
uma dimensão crioula no teatro de Cabo 
Verde?

JB - Absolutamente. A minha tese de dou-
toramento é sobre isso mesmo. Sobre a 
aplicação do conceito de crioulização, em-
prestado primeiro à linguística e depois à 
antropologia, no domínio das artes cénicas. 
Todo o teatro que se faz em Cabo Verde 
resulta das idiossincrasias do povo cabo-
-verdiano e é, por isso mesmo, profunda e 
umbilicalmente crioulo. 
 
LMP - Quando referes o Mindelact falas 
de um espaço aberto, de encontros e reen-
contros, de confronto salutar, um embrião 
de inúmeros projetos artísticos, gerados a 
partir desse espaço de convívio único, num 
ambiente que quem vê não esquece, quem 
não vê, não acredita. Um festival de artes, 
alma e afetos.  Quais os projetos mais sig-
nificativos que tiveram origem no festival 
e ligaram parceiros e criadores de diferen-
tes países?
JB - São tantos que não os posso enume-
rar. Direta ou indiretamente, a existência 
do festival Mindelact tem servido de fonte 
motivacional para o nascimento de mui-

tos outros projetos, nomeadamente o cres-
cimento dos festivais de teatro de língua 
portuguesa, da circulação de companhias e 
artistas africanos, da vontade de concretiza-
ção de projetos multinacionais envolvendo 
os nossos países. Existem vários exemplos 
de grupos de teatro, quer de Cabo Verde, 
quer de outros países, cujo trajeto interna-
cional se iniciou com a vinda ao Mindelo e 
com a participação no nosso festival.  
 
LMP - Sendo o Mindelo uma plataforma 
estratégica onde se podem potenciar en-
contros de criadores e parceiros do univer-
so da língua portuguesa, de que forma po-
deria ser uma plataforma de lançamento e 
experimentação de projetos ponte que con-
tribuíssem para aprofundar as cumplicida-
des no interior desta língua que transporta 
todas as culturas e olhares do mundo?

JB - Eu diria que já é. Só nos falta apro-
veitar muito mais esse potencial. Mindelo 
tem todas as condições: estratégicas, geo-
gráficas e humanas para ser testemunha e 
protagonista de múltiplos projetos dessa 
natureza, consubstanciados no seu espírito 
aberto, cosmopolita, alegre, crioulo e con-
temporâneo  

LMP - O Peter Brook criou um Centro 
Internacional de Criação Teatral em Paris 
com atores vindo onde diferentes partes do 
mundo. Não te seduz fazer isso em relação 
ao universo da língua portuguesa?

JB - Eu adoro o trabalho do Peter Brook, 
do ponto de vista cénico e da teoria teatral. 
Mas aqui é diferente. Aqui não somos um 
conjunto de nacionalidades.   
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CONSPIRADORES DO FUTURO

   NATHALIE MELO 
        A ARTE 
DE  FAZER CIÊNCIA
 
Este texto é um depoimento 
na primeira pessoa que responde aos desa-
fios que o Ler o Mundo em Português co-
locou à Nathalie, saindo só desse registo na 
parte final do texto pois achámos que era 
importante fazer-lhe o desafio de pensar 
o trabalho que realiza em no contexto do 
universo da língua portuguesa, especifica-

mente na defesa do ambiente no quadro do 
oceano Atlântico.
O meu trajeto de carreira profissional, co-
meçou em 2008, quando parti para Portugal 
para fazer a minha licenciatura em Biolo-
gia na Universidade de Évora. Durante a li-
cenciatura mantive a minha formação sem-
pre direcionada às espécies animais e para 
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Um Conto de Mar e Terra, segue a jornada da 

vida de uma pequena tartaruga marinha e de uma 

criança, nascidas ao mesmo tempo, na mesma 

praia e comunidade. O conto demonstra todos os 

desafios enfrentados por ambos, desde a tenra 

idade, até aos últimos momentos das suas vidas, 

dando enfase a muitos problemas ambientais 

causados pelo próprio ser humano, que direta ou 

indiretamente acabam por afetar todo ambiente 

em redor e todos os seres que nele habitam.
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a defesa e conservação do meio ambien-
te, o que resultou numa continuação para 
o Mestrado de Biologia da Conservação 
na mesma Universidade. Durante 6 anos 
de formação tentei participar o mais que 
pude em ações de voluntariado, palestras e 
conferencias da área, alargando o meu ho-
rizonte para várias temáticas da conserva-
ção. Já no mestrado percebi que era possí-
vel fazer o projeto de tese em Cabo Verde, 
após alguns contactos com a ONG local, 
Biosfera I, que já trabalhava na proteção de 
tartarugas e aves marinhas. Portanto para 
a tese, trabalhei com as comunidades de 
aves marinhas da Reserva Natural de Santa 
Luzia e ilhéus, mais precisamente no ilhéu 
Raso. Trabalhei com 2 espécies especifi-
cas, uma delas muito caçada por pescado-
res nacionais no passado, tentando estimar 
os seus números populacionais durante a 
época reprodutora de forma a perceber se 
teria havido ou não um aumento nos seus 
números, após a ação da ONG no terreno.

O Fascínio de Ligar 
a Biologia e a Arte
Após o Mestrado, regressei a Cabo Verde e 
continuei a trabalhar com a Biosfera I, atra-
vés de ações de voluntariado e prestação de 
serviços, fiz alguns estágios em outras áreas 
(ex: veterinária), até ser contratada para o 
departamento de imagem e comunicação 
da Biosfera, sendo que desde há muito, 
demonstrava aptidão para o lado artístico, 
tento participado em alguns programas de 
arte, concursos, etc. Mesmo antes de seguir 
o caminho da biologia, sempre estive muito 
dividida entre o mundo das artes e da bio-
logia, mas quando comecei a trabalhar nes-
sas duas vertentes, percebi que era possível 
juntar esses dois mundos. Na altura tive a 
maravilhosa oportunidade de dar asas à mi-
nha imaginação e criar uma animação para 
a Biosfera, uma curta com desenhos anima-
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dos, que servisse para educar as crianças nas 
escolas sobre as aves marinhas de Cabo Ver-
de. O resultado foi bastante positivo e passou 
na grande maioria das escolas das ilhas de 
Barlavento e pela comunicação social.
Foi nessa altura que também surgiu a opor-
tunidade de me candidatar a uma bolsa de 
Doutoramento, oferecida pela Birdlife Inter-
national. Achando que seria uma oportunida-
de imperdível, candidatei e entrei no progra-
ma da Universidade de Coimbra, trabalhando 
no departamento de Ciências da Vida, com 
a equipa do MARE-ECOTOP para o estu-
do da Ecologia de Predadores Marinhos de 
Topo. O objetivo principal da minha tese é a 
identificação e proposta de Áreas Marinhas 
Protegidas que possam ser implementadas no 
futuro, nas águas de Cabo Verde. Através do 
seguimento de 6 espécies de aves marinhas 
de Cabo Verde, pretendemos identificar zo-
nas importantes de alimentação durante a sua 
fase reprodutora, ao mesmo tempo que iden-
tificamos zonas de grande pressão da pesca 
que possam afetar negativamente as aves e 
outras espécies marinhas. 
Um Prémio Internacional com um Conto so-
bre o Ambiente
A minha vitória mais recente terá sido a par-
ticipação de um Concurso Regional Africa-
no da Universidade do Ghana, que pedia a 
criação de um trabalho artístico digital que 
educasse, sensibilizasse e influenciasse mu-
danças de atitude nas pessoas, face às proble-
máticas e desafios que o ambiente tem atra-
vessado nos últimos anos, como a poluição 
por plástico, mudanças climáticas, destruição 
de habitats, aumento da população humana, 
etc. Acabei fazendo um pequeno conto, com 
grande foco em ilustrações chamativas e re-
presentativas dos problemas, e que passasse 
uma mensagem simples, mais direcionada 
aos mais pequenos, mas que também fosse 
impactante para outras idades. Embora tives-
se ficado em segundo lugar, achei que fosse 
uma vitória, pelo facto de ter causado tanto 
impacto nas pessoas que leram a história. As 
partilhas nas redes sociais foram imensas, 
chegando a outros países, não só africanos, 

mas também europeus e americanos, o que 
para mim foi um ganho, principalmente sa-
bendo que muitas pessoas também tiveram 
o cuidado de ler para os seus filhos e netos, 
o que no final era o grande objetivo. Come-
çarmos a educar as nossas crianças para que 
cresçam mais conscientes e para que possam 
elas próprias, prosseguir com o trabalho de 
conservação no futuro, cuidando do nosso 
planeta, dos nossos mares e das nossas es-
pécies. 

Os Desafios
Chegamos numa altura em que não podemos 
somente estudar as espécies, o mais impor-
tante agora será a implementação dos planos 
de conservação das espécies e educar as nos-
sas populações sobre esses problemas, des-
poletando mudanças de atitudes nas próprias 
pessoas. Muitas ameaças sofridas pelas espé-
cies selvagens, começam e terminam com a 
atitude das pessoas: O plástico continuará a 
poluir os oceanos se as pessoas não disserem 
basta e perceberem que não custa nada colo-
car o lixo no contentor ou ecoponto, se hou-
ver, e não atirá-lo ao chão ou no mar; a pesca, 
caça e comercio ilegal de espécies continuará 
a ocorrer se houver procura para aquisição 
dessas espécies, quer seja para consumo, uso 
de materiais derivados, ou como animais de 
estimação; as mudanças climáticas, conti-
nuarão a mudar o planeta se não decidirmos 
a mudar as nossas atitudes, adotarmos com-
portamentos mais amigáveis para com o am-
biente, etc. Pequenas atitudes fazem a dife-
rença, principalmente num país como Cabo 
Verde, que tanto depende dos mares para o 
sustento das pessoas e para o turismo.
 A melhor aposta será sempre a sensibilização 
e educação das pessoas, e se conseguirmos 
sensibilizar a maior parte das crianças, que 
são o futuro da humanidade, talvez o nosso 
ambiente terá uma chance muito maior.
Chegados aqui, aos desafios sobre o futuro, 
não resistimos em colocar-lhe esta questão:
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LMP - Como é que uma bióloga artista, que 
vive e trabalha no meio do Atlântico e perten-
ce a um universo duma língua que tem dentro 
dela alguns dos pulmões através dos quais o 
mundo respira - a Amazónia e o Parque Na-
tural de Òbo, em São Tomé e Príncipe, as 
florestas tropicais da África lusófona -, olha 
para uma estratégia da defesa deste oceano 
único que é o Atlântico, numa perspetiva ar-
ticulada entre os vários países e comunidades 
de língua portuguesa. 
Não esqueçamos que uma outra bióloga, a 
Adjany Costa, tem uma atuação muito ativa 
em Angola, sendo hoje, com 30 anos, Minis-
tra da Cultura, Ambiente e Turismo, e que 
existem uma série de especialistas do am-
biente tanto em São Tomé, como no Brasil.

Nathalie Melo - Acho importante que haja 
uma colaboração entre estes diferentes paí-
ses, que não só têm em comum o Atlântico, 
mas também partilham de uma vertente his-
tórica bastante semelhante, e que beneficiam 
de uma língua comum, facilitando o inter-
câmbio de ideias, experiencias, desafios e 
resultados, de forma unificadora e eficaz na 
identificação e implementação de estratégias 
para o Atlântico, de forma global, e de forma 
mais especifica e concreta, para cada país.  
De uma forma geral, a importância dos ocea-
nos já é extremamente elevada, por produzi-
rem grande parte do oxigénio do mundo, se-
guido das grandes florestas tropicais, onde a 
maioria se encontra também nesses mesmos 

países, e por isso uma unificação dessas na-
ções apenas traria benefícios.
A formação e capacitação de jovens nacio-
nais de cada um destes países, será sempre 
uma excelente estratégia, de forma a dar 
continuidade aos trabalhos de conservação, 
apostando nos novos talentos e novas lide-
ranças de pessoas que nascem nestas reali-
dades e que melhor entendem das neces-
sidades do seu país. Particularmente Cabo 
Verde, bastante dependente do Atlântico, 
beneficiaria de Acordos de pesca que fossem 
mais justos e que garantissem todas as me-
didas de uma pesca sustentável e mitigado-
ras de problemáticas como o bycatch, sendo 
esta zona considerada um importante hotspot 
de biodiversidade. Como a segunda região 
mais importante para a nidificação de tarta-
rugas marinhas a Norte do Atlântico, e local 
de reprodução de outros predadores mari-
nhos como tubarões, baleias e aves marinhas 
que utilizam toda a costa oeste africana como 
zona de alimentação, demonstra a sua impor-
tância em termos de produtividade marinha. 
Tratando-se também de uma zona muito afe-
tada pela pesca ilegal, realmente só teríamos 
a ganhar com uma unificação dos países de 
língua oficial portuguesa de forma a criarmos 
estratégias com objetivos comuns. O mesmo 
diria, na área de sensibilização, sendo que a 
língua não seria um impedimento, e mais fa-
cilmente difundiria a mensagem entre todos.
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SYLVIE DE MORAIS       
PRESERVO 
NO FUNDO DE MIM 
PRÓPRIA UM CALOR 
TIPÍCAMENTE 
       PORTUGUÊS

SYLVIE DE MORAIS       
PRESERVO 
NO FUNDO DE MIM 
PRÓPRIA UM CALOR 
TIPÍCAMENTE 
       PORTUGUÊS

CONSPIRADORES DO FUTURO
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Sylvie De Morais é atriz, mãe, 
canadiana, francófona e também portugue-
sa, e vive numa cidade, Montréal, que é, em 
termos artísticos, uma das mais criativas 
do mundo. Uma cidade que cruza mundos, 
onde o melhor da realidade americana e an-
glófona se encontra com as raízes europeias 
e francófonas a que tem de estar intimamen-
te ligada para defender a sua identidade e 
a sua língua, com um espírito de pertença 
e não pertença que a torna disponível para 
uma abertura única a todo mundo e a todas 
as culturas. 
Em Montréal está efetivamente todo o mun-
do, e todo o mundo em diálogo, e é essa vi-
talidade e efervescência que lhe permite pro-
duzir projetos como o do Cirque du Soleil, 
e ter criadores de referência como Robert 
Lepage ou Céline Dion. Uma cidade que 
tem como coração o bairro das artes ou dos 
espetáculos, estruturado de forma a suportar 
e exprimir uma vocação cultural própria e 
permitir um modo de vida convivial, equi-
librado e atraente como só as artes podem 
conseguir.
Sylvie, também ela entre mundos, o cana-
diano/quebécois e o português, que melhor 
lugar poderia ter escolhido para nascer e 
afirmar-se como uma das fazedoras de futu-
ros que pensamos que é.

LMP - Quando é que começaste a pensar es-
tudares teatro?

Sylvie De Morais - Sinto que sempre quis 
ser atriz. Mas foi no secundário que ouvi 
falar das escolas de teatro, da dificuldade 
para lá entrar, dos muitos candidatos e dos 
poucos que conseguiam entrar. Deveria ter-
-me inscrito aos 16 anos, mas estava muito 
insegura. Era um mundo com que sonhava, 
mas de que só conhecia o grupo de que fazia 

parte e os quatro espetáculos profissionais 
a que assistia anualmente… Foi depois dos 
estudos em ciências puras, completamente 
esgotada por estar numa área que não me di-
zia nada, que dei o salto para uma escola de 
teatro. Tinha 20 anos.

LMP - Quais são as tuas figuras de referên-
cia ao nível do teatro? 

Sylvie De Morais - A Companhia que mar-
cou a minha iniciação no teatro foi a da 
Paula Vasconcelos: Pigeons International . 
Descobri-a quando tinha 16 anos, e recordo 
esse encontro como se fosse hoje. Tinham 
em cena o espetáculo Cruising Paradise e fui 
vê-lo porque a crítica era muito boa e porque 
o espetáculo anterior, Savage Love, tinha 
tido referências excelentes e toda a gente fa-
lava dele. E fui vê-lo também porque ela se 
chamava de Vasconcelos e eu estava excita-
da pela ideia de admirar o trabalho de uma 
mulher de origem portuguesa que trabalhava 
e era reconhecida no Québec. Queria gostar 
dela e tê-la como modelo, o que aconteceu 
logo e se manteve durante muitos anos. 

LMP - Porque é que o teu exercício final na 
escola de teatro foi sobre ou a partir do Li-
vro do Desassossego de Fernando Pessoa/
Bernardo Soares?

Sylvie De Morais - No terceiro ano da escola 
tivemos a felicidade de ter Marc Béland, um 
ator fabuloso, como encenador. Era a sua pri-
meira encenação e quando nos encontrámos 
toda a gente falou dos autores que gostavam 
de abordar, e o nome de Pessoa acabou por 
se perder no meio de nomes como Philipe 
Minhana ou Peter Handke. Um dia Béland 
chegou com uma resma de livros nos braços 
e disse que íamos trabalhar o Desassossego 
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de Fernando Pessoa, Nem imaginam como 
fiquei feliz…

LMP - Hoje trabalhas em teatro, televisão, 
cinema, tens uma carreira preenchida. Pode-
mos dizer que és uma atriz de sucesso. Quais 
foram até agora os projetos que te deram 
maior prazer e o que vais fazer nos próximos 
tempos?

Sylvie De Morais - A expressão atriz de su-
cesso faz-me sempre franzir o sobrolho. Não 
me considero como tal, pois tenho períodos 
em que os projetos se encadeiam uns nos 
outros e períodos onde acontece exatamente 
o contrário, períodos duma inquietante tran-
quilidade. Penso que é o que acontece com a 
maior parte das actrizes. 
Acabei há pouco as filmagens duma série de 
televisão que durou 7 anos, Yamaska, e que 
foi para mim o ponto de viragem na minha 
carreira. A atriz que era no início e a que sou 
hoje são completamente diferentes. A con-

fiança que adquiri torna-me muito mais livre, 
mais instintiva, mais matizada. Yamaska foi, 
para mim, uma escola importante. No teatro 
Je voudrais me déposer la tête de Jonathan 
Harnois foi um projeto marcante. A encena-
ção desse espectáculo foi de Claude Pois-
sant, o homem que admiro mais no nosso 
meio, o maior diretor de atores que conhe-
ço. Tive a sorte de trabalhar três vezes com 
ele e foram três grandes momentos do meu 
percurso. Quanto aos projetos futuros não 
sei nada. Tenho duas crianças e com o meu 
marido, também ator, decidimos desacelerar 
para deixarmos lugar nas nossas vidas para 
o projeto familiar. Retomo tranquilamente 
o trabalho, vou a audições e tento a minha 
chance. De momento sinto-me seduzida por 
belos papéis sem, no entanto, me deixar apa-
nhar. Ganho a minha vida fazendo publici-
dade e aproveito para seguir as digressões do 
meu companheiro e para consumir o máxi-
mo de cultura.

L’ O R I G I N E  D E S  E S P È C E S
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LMP - Se pudesses entrar ou realizar um 
projeto artístico entre Portugal e o Canadá, 
ou entre o Canadá e os diferentes países de 
Língua portuguesa, que tema escolherias?
Sylvie De Morais - Faria sem hesitação um 
projeto com Portugal. Sou fascinada pela 
ideia de saber o que teria podido ser se os 
meus pais não tivessem deixado Portugal no 
início dos anos 70. Não teria sido o que sou, 
bem entendido, mas o que teria podido ser? 
E esta língua portuguesa que amo, que quero 
ensinar aos meus filhos, mas que verdadei-
ramente não é a minha… São questões iden-
titárias que me inquietam e me intrigam. E 
este questionamento em relação aos jovens 
da minha idade, meus primos/primas, que 
cresceram em Portugal e nunca manifesta-
ram interesse em vir a este novo continente 
que agora é o meu, como se os laços afetivos 
fossem só num sentido… Como se ao dei-
xar o Velho Mundo tivesse virado as costas 
a toda uma cultura. Eu nasci em Montréal, a 
minha cidade, a minha ilha, e, contudo, sin-
to-me portuguesa. Esta identidade, esta pro-
cura de identidade, esta necessidade de per-
tencer a um povo sem ser nem daqui, nem de 

lá. Eis o tema que aprofundaria se pudesse 
fazer um espetáculo em colaboração com 
Portugal.

LMP - Como é que a língua portuguesa e este 
modo tão especial de estar em português no 
mundo influencia ou influenciou a tua forma 
de ser?

Sylvie De Morais - É uma questão que me 
coloco todos os dias. O facto de ter raízes 
portuguesas e de crescer com a cultura por-
tuguesa vivendo fora, noutro lugar, cria ne-
cessariamente uma abertura ao diferente, ao 
outro. Tenho facilidade, curiosidade e orgu-
lho em ir ter com as pessoas que veem de 
fora. Em Montréal a diversidade cultural é 
enorme, é a beleza desta cidade, e os portu-
gueses são conhecidos aqui pelo seu calor, o 
seu frango com piri piri e a facilidade para 
se integrarem. Eu penso que sou assim: uma 
pessoa que abraçou completamente a cultura 
quebécois, mas que preserva no fundo de si 
própria um calor tipicamente português. 
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CAMILA HONDA       
    UMA ARTISTA 
QUE ENTRE OUTROS
    AFAZERES CANTA
 Muitos lembram-se da 

sua voz cristalina no musical O Que Faz Fal-
ta que esteve em cena no Teatro Villaret em 
2010, altura em que Camila Honda frequen-
tou em Portugal um mestrado de Criação Ar-
tística na Universidade de Aveiro.

Nascida no Belém do Pará, ela é um produto 
dos tempos de hoje, misto do Japão, Europa 
e Brasil amazônico. Uma mistura explosiva 
e criativa da matéria com que se inventam 
hoje os futuros possíveis. 
Hoje assistimos à sua afirmação como uma 
das novas promessas musicais do Brasil e 

CONSPIRADORES DO FUTURO



50 



51 

como um dos rostos deste universo da língua 
portuguesa. 

LMP - Camila és paraense de nascença, o teu 
avô era japonês, a tua mãe tem ascendência 
portuguesa, viveste alguns anos na Europa e 
és Influenciada por Joan Baez, Chico Buar-
que, pela Tropicália e por Nara Leão. A tua 
voz é serena, o teu canto é calmo, mas carre-
gado de emoção.
Neste quadro múltiplo, como é que te defi-
nes como cantora?

Camila Honda - Tenho aprendido muito 
sobre mim ao longo destes anos cantando, 
percebendo a minha voz, as minhas dificul-
dades, as nuances sutis de mudança no meu 
timbre ao longo do tempo, relacionando a 
qualidade vocal, com o meu crescimento 
pessoal. Me incomoda um pouco o rótulo de 
cantora porque ele parece restringir o fazer 
artístico ao canto e eu me sinto uma artista 
que entre outros afazeres, canta. Horas me 

satisfaz desenhar, escrever, construir obje-
tos, horas me satisfaz cantar. O que posso 
dizer é que canto à minha maneira o que sin-
to e que tenho caminhado pra um lugar cada 
vez mais íntimo e sincero no meu trabalho.

LMP - O Carimbó, uma sonoridade de pro-
cedência indígena, aos poucos mesclada à 
cultura africana, com a assimilação das per-
cussões dos negros, e com elementos de Por-
tugal, como o estalar dos dedos e as palmas, 
é, penso, uma música do Pará. Já disseste 
que tens alma paraense, e tendo já cantado 
com Ely Farias, o grande intérprete do ca-
rimbó, onde é que este ritmo do Pará está nas 
tuas músicas?
Camila Honda - As músicas do Ely conheço 
desde menina. Foi um dos presentes que ga-
nhei nas várias experiencias de encontros na 
rádio Cultura, em Belém. Mas na realidade 
eu vivo pouco o ambiente do carimbó, ele 
está presente no meu trabalho quase porque 

C O N C E RTO  T E AT R O  E X P E R I M E N TA L  WA L D E M A R  H E N R I Q U E
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nos é irresistível. Está presente como refe-
rência, mas não de maneira muito explícita 
ou regionalista. Mas é certo que deixa o seu 
perfume. 

LMP - O Felipe Cordeiro, que acompanhou 
todo o desenvolvimento da tua carreira, de-
finiu-te assim: “Camila Honda é uma rara 
aparição vocal do Pará, que não trafega pelos 

caminhos previsíveis dos ritmos populares 
do estado, fazendo dela a mais diferente de 
todas. Camila bebe do folk, pop, do erudito 
sem perder sua brasilidade de miscigenação 
peculiar, misto de Japão, Europa e Brasil 
amazônico. Mas ela não nega as tradições e 
símbolos paraenses, apenas não se entrega a 
eles de modo imediato”.
Achas que tu és isto e a tua opção para cons-
truir uma sonoridade própria vai marcar a 
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música dos novos tempos, do futuro, uma 
música que cruza mundos e inventa outras 
realidades?
 
Camila Honda - Há uma sonoridade muito 
característica aqui da música produzida no 
Pará. Um misto de carimbó, guitarradas, rit-
mos caribenhos, brega... Mas quando penso 
na minha identidade, não tenho a sensação 
rigidez, de um vínculo enrijecido nesta terra. 
Como disse, as minhas próprias raízes são 
fluidas e essa fluidez multicultural sempre 
foi muito natural pra mim e faz parte da mi-
nha verdade. Está presente na minha manei-
ra de ser e em tudo o que faço. Não acho 
que eu esteja sozinha neste caminho. Ao 
contrário, “cruzar mundos” e “inventar no-
vas realidades” é o caminho natural para nós 
que vivemos o mundo globalizado. Também 
estes ritmos tradicionais que caracterizam o 
Pará tem influências de outros lugares.  O 
próprio povo brasileiro se constituiu assim. 

A questão para mim é atravessar fronteiras 
percebendo que a experiência é o que nos 
faz preciosos enquanto seres humanos, nos 
faz singulares, únicos. E acho que os artistas 
que se sobressaem na música popular bra-
sileira atualmente estão muito conectados 
com isso, com a sua verdade, com a sua sin-
gularidade, dentro deste grande universo de 
possibilidades.

LMP - Para nós que pensamos e falamos em 
português é fundamental tomar consciência 
da diversidade e da riqueza deste universo 
com uma língua e tantos mundos dentro. Por 
isso é que é importante que nos fales sobre 
a riqueza do Pará e o que é que ele tem de 
especial. Qua alma é essa do Pará.
 
Camila Honda - Sem dúvida é quente e hú-
mida. Para o olhar europeu, acredito que seja 
um lugar muito exótico. O Pará (falo aqui 
como quem é de Belém, pois o Pará é muito 

F OTO G R A F I A  D E  J U L I A  R O D R I G U E S
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grande e diverso) tem a força e o mistério es-
pecial da floresta amazônica e tem a doçura e 
a leveza do rio. Este clima quente e húmido 
o ano inteiro, a floresta e a água doce do rio 
se refletem no sabor da comida, na maneira 
de ser das pessoas, na música, nas chuvas, 
nas danças, nos corpos, no ritmo da cidade, 
em tudo.

LMP - Falaste de como foram importantes 
as aulas de Teatro Musical na Universidade 
de Aveiro e a tua participação no musical “O 
que Faz Falta” que esteve em cena no Teatro 
Villaret em Lisboa. Podes contar-nos como 
essa passagem por Portugal foi importante 
para a tua opção pela música?

Camila Honda - O mestrado em Criação ar-
tística Contemporânea na Universidade de 
Aveiro, a temporada no teatro Villaret, o es-
tágio na Fundação Calouste Gulbenkian, me 
trouxeram um amadurecimento muito gran-
de. Acho que foi aí que conquistei uma atitu-
de deferente mesmo em relação a produção 
artística. Eu trabalho também como arte edu-
cadora e estou começando a trabalhar num 
livro de ilustrações minhas e a experiência 
em Portugal foi muito importante pra mim, 
é uma grande referência que tenho. Me trou-
xe a vontade de começar um trabalho solo 
como cantora e continua me acompanhando 

em tudo. Também continuo grande admira-
dora de pessoas como a Susana Gomes da 
Silva, coordenadora do meu estágio no setor 
educativo do CAM, de artistas como a Isabel 
Baraona, da banda Os Deolinda, da grande 
Teresa Salgueiro que já esteve várias vezes 
aqui em Belém do Pará e tantos outros por-
tugueses.
 
LMP - Se houvesse possibilidades de lançar 
um projeto musical entre Portugal e o Brasil, 
e, se possível, alargar a outras realidades do 
universo da língua portuguesa, como é que 
para ti esse projeto poderia ser construído?

Camila Honda - Isso seria coisa para se 
pensar em conjunto, mas num primeiro mo-
mento me vem a ideia de seria legal resgatar 
uma aproximação a partir das cidades, vi-
las, freguesias com nomes em comum. Aqui 
no Pará temos várias delas: Belém, Óbidos, 
Bragança, Alenquer, Aveiro... Que música 
é produzida nestes lugares do Pará e nestes 
lugares de Portugal? Acho que pode ser um 
caminho interessante.
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como compositor  e instrumentista. Figura 
central da vida musical e boémia de Minde-
lo no seu tempo, aí terá ganho a admiração 
de marinheiros brasileiros de passagem na 
cidade-porto, que ao ouvirem-no executar 
com maestria as suas “mornas” e “colade-
ras”, lhe terão dito : “rapaz, você toca que é 
uma beleza!”. 

Se fosse vivo, Francisco Xa-
vier da Cruz faria 112 anos neste mês de De-
zembro. Referência incontornável da música 
e da cultura cabo-verdiana e lusófona, autor 
de grande parte dos temas musicais hoje con-
siderados como clássicos na música popular 
do arquipélago da “Morabeza” (1), deve o 
“nominha”  que o popularizou (alcunha, em 
crioulo) justamente ao seu génio musical 

CROMOS DA LÍNGUA

     B. LÉZA
PA I N E L  D E  A N TO N I O  F I R M I N O
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Personalidade e talento multifacetado, 
“B.Léza” deixou uma obra vasta e admirá-
vel, que é fundamental (re)conhecer e nunca 
é demais revisitar. Se na música, a sua mar-
ca maior terá sido seguramente a utilização 
do “meio-tom” (acorde de passagem), com o 
qual renovou profundamente a “morna” ca-
bo-verdiana, merecem também destaque os 
seus poemas e ensaios, alguns deles inéditos 
até hoje, a par de artigos dispersos por vá-
rias publicações, nomeadamente pela revis-
ta “Claridade” (1936), referência histórica 
maior do movimento de emancipação cultu-
ral, social e política da sociedade cabo-ver-
diana.
António Firmino, outra referência das ar-
tes em Cabo Verde, também ele mindelen-
se, vem de há muito imortalizando na tela 
o compositor de “Mar Azul”, em diversas 
obras da sua série “Postais Musicais de Cabo 
Verde” e não só. A obra que ilustra este tex-
to, provavelmente pouco conhecida, é um 
painel de azulejos pintado á mão pelo autor, 
criado expressamente para assinalar o cente-
nário do nascimento de B.Léza (Dezembro 
de 2004) e que viria a ser afixado na fachada 

de uma das casas em que o compositor viveu  
em Lisboa na década de 40 do século passa-
do, numa homenagem  de duas associações 
ligadas á diversidade cultural e à lusofonia, 
na zona de S.Bento/Poço dos Negros.
Mas o melhor mesmo é ouvir as muitas e 
inesquecíveis canções que o autor de “Lua 
Nha Testemunha”, “Eclipse”, “Trás d´Hori-
zonte” e tantas outras nos deixou. Incluindo, 
claro está, as originais e nunca por demais 
celebradas “mornas-fado” e “mornas-tan-
go”, expressão maior da admiração de B.Lé-
za por a dois géneros musicais que, de um 
e outro lado do Atlântico, marcaram para 
sempre, tal como a ”Morna”  o Mindelo, a 
identidade de Buenos Aires e Lisboa, e cujas 
sintonias com a “Morna” são evidentes. Sor-
tilégios das cidades-porto, ou dos caminhos 
do mar, quem sabe…

(1) –“ morabeza – amabilidade, afabilida-
de, em crioulo cabo-verdiano “ in Dicionário 
infopédia da Língua Portuguesa

Mário Alves
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Otto Glória, o treinador da seleção portuguesa, diz aos jogadores 
durante o intervalo do Portugal-Coreia no Mundial de Inglaterra 
de 1966: “não quero saber de vocês para nada, desenrasquem-
-se!”, e, como sempre, quando os portugueses se têm de desenras-
car conseguem-no. Esta é uma lição que o futebol nos soube dar 
como ninguém.

CROMOS DA LÍNGUA

P O RT U G A L  5  C O R E I A  D O  N O RT E  3 ,  M U N D I A L  1 9 6 6 -  I N G L AT E R R A

         EUSÉBIO
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Eusébio tinha em campo o 
rigor matemático como desenvolvia as jo-
gadas já muitas vezes experimentadas, uma 
capacidade única de surpreender com os 
dribles e com os arranques imprevistos, a 
enorme beleza que traduzia o seu estar em 
campo, o movimento, a dança, a coreografia 
de cada passo, salto ou remate, a sua alegria 

contagiante e a cordialidade com que se re-
lacionava com os adversários.

Contar a história de Eusébio é, para mim, 
contar a história um jogo que, para gerações 
de portugueses ou de cidadãos do universo 
da língua portuguesa, foi um momento único 
da história do futebol; o jogo Portugal-Co-
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reia do campeonato do Mundo de Futebol de 
1966 em Inglaterra.

A história de Eusébio vive no interior deste 
jogo, potenciando ao máximo a tensão dra-
mática que ele teve, a sua narrativa permite 
contar os momentos mais significativos da 
história de Eusébio e de Portugal dos anos 
60: Tendo como foco central o jogo Portu-
gal-Coreia será no seu interior que a história 
de Eusébio e de Portugal e do mundo desse 
tempo vai surgindo. Com uma questão sem-
pre presente: até onde é que Eusébio pode 
chegar, até onde é que uma pessoa e um país 
com vontade e talento poderão chegar? Ao 
infinito.

Craveirinha 
Ah, príncipes de pés descalços! Que dribles! 
Que corrida! A bola nos pés sempre em pro-
gressão para a baliza! 

Todos 
Golo! É do Eusébio! 

Craveirinha 
Olha a cara dele. Tem o prazer do golo es-
tampado no rosto. Nunca há-de ter uma pai-
xão ou uma satisfação maiores. 

A história de Eusébio que teve como ele-
mentos centrais:
- O seu crescimento como jogador ainda em 
Moçambique e a vinda para Lisboa onde 
chegou em Dezembro de 1960. Eusébio em 
Moçambique, criança prodígio, apaixona-
do pelo futebol, disputado entre os clubes 
nacionais e disputado pelo Benfica e pelo 
Sporting. Os assédios ao contrato, a entre-
ga de dinheiro à mãe, D. Elisa, a estratégia 
de “rapto” para Portugal, a passagem com o 
nome de código de Rute, a chegada a Portu-
gal e o esconderijo no lar do Benfica e depois 
no Algarve, o primeiro treino e a entrada em 
campo como titular.

Olheiro 1 
Olha para ele. Olha para os olhos dele. Já 
viste o brilho que irradiam. Está ali tudo. A 
paixão pelo futebol está ali concentrada. É 
sincera, pura. Olha a felicidade dele a correr 
para a baliza. 

Olheiro 2 
Só isso me bastaria para perceber que esta-
mos a ver jogar um génio. 

Olheiro 1 
Este miúdo que veio da Mafalala vai correr 
mundo. Nada nem ninguém poderá travar 
esta força. 

Craveirinha 
Há homens assim...

- A afirmação internacional que começa a 
15 de Junho de 1961 em Paris, no Parque 
dos Príncipes, num jogo com o Santos que o 
Benfica perdia ao intervalo por 4 a 0. Eusé-
bio entra em campo na segunda parte e mar-
ca 3 golos. Pelé dá-lhe os parabéns no final 
e o jornal L´Équipe refere-o no dia seguinte 
na primeira página. Uma afirmação que se 
concretiza a 2 de Maio de 1962 no Estádio 
Olímpico de Amesterdão, na final da Taça 
da Europa, onde o Benfica vence o imbatí-
vel e milionário Real Madrid por 5-3. De-
pois do apito do árbitro, o húngaro Ferénc 
Puskas corre para Eusébio, tira a camisola 
e oferece-lha. Di Stefano faz o mesmo. Eu-
sébio guarda-a presa nos calções como uma 
relíquia, levando a de Puskas na mão;

- A afirmação como referencial mundial do 
futebol dá-se quando foi considerado o me-
lhor avançado da Europa/ jogador do mundo 
pelo France Footbal, em 1965, e consolida-
-se com a sua prestação no Campeonato do 
Mundo de 1966, onde é o melhor marcador 
com 9 golos.

 Carlos  Fragateiro
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PRINCÍPE DE PÉS DESCALÇOS
Olha e sente 
Antecipa o movimento 
Tens um corpo que não mente 
Está atento 
A bola é redonda, tão redonda 
Tão redonda como a terra que habitamos 
Tocá-la com prazer, estar na onda 
Nos muitos, muitos golos que marcamos 
Corta a passagem ao pequeno
Antecipa as jogadas, atenção 
Não o deixes avançar mais no terreno 
Marca o homem, dá a volta à situação 
Arranca, corre, desmarca 
Pára, finta, olha p´ro lado 
Muda de ritmo, dispara 
Estás totalmente isolado 
Golo 
Tens a visão do todo e a resposta imediata 
No riso a ingenuidade dum menino 
És sagaz, repentista, um foguete 
Fintas como um grande bailarino

CF 
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Parece coisa do desti-
no, se destino houver, escapar 
da ditadura salazarista em Por-
tugal e cair na ditadura dos ge-
nerais no Brasil!

Foi o que se deu.
Em dezembro de 1963, o poeta João Apoli-
nário Teixeira Pinto chegava a São Paulo e 
logo, em 31 de março de 1964, rompeu-se 
a ordem institucional e foram suprimidas as 
liberdades públicas no país. Empregou-se no 
jornal Última Hora, que ao surgir no início 
da década anterior apresentava-se como “um 
jornal vibrante, uma arma do povo”, com 
fortes vínculos com a classe operária e movi-
mentos da esquerda nacionalista. Depois doo 

CROMOS DA LÍNGUA 

  JOÃO APOLINÁRIO 
O S WA L D O  M E N D E S  E  J OÃ O  A O P O L I N Á R I O
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golpe militar, o jornal foi vendido ao grupo 
da Folha de S. Paulo. Apolinário assumiu a 
crítica de teatro de Última Hora, tornou-se 
editor, abriu espaço para as crônicas de Plí-
nio Marcos, o mais significativo autor sur-
gido naqueles anos, e me deu emprego. No 
jornal cumpriu todo o período de exílio até 
retornar definitivamente a Portugal em 1975, 
depois da Revolução dos Cravos.
E se destino houver, ele reservou ao poeta 
participar da fase mais renovadora do teatro 
brasileiro, em especial o produzido em São 
Paulo, onde se concentravam propostas ou-
sadas de pesquisa estética e debate apaixo-
nado das questões nacionais. Foi o período 
de maior intervenção do teatro na sociedade, 
ecoando no palco as inquietações coletivas.
Herdeiro da profissionalização iniciada dé-
cada antes, com o TBC – Teatro Brasileiro 
de Comédia e a vinda dos diretores italianos 
como Adolfo Celli e Gianni Ratto, o teatro 

em São Paulo se estabelecia enfim como pre-
sença consequente, e de facto, na vida cul-
tural e política no início dos anos de 1960. 
Liderado por uma brilhante geração de dire-
tores – Antunes Filho, Ademar Guerra, José 
Celso Martinez, José Renato Pécora, Osmar 
Rodrigues Cruz, Augusto Boal, Flávio Ran-
gel e Antonio Abujamra – o teatro buscava 
sua identidade brasileira. Seja na definição 
de uma estética própria, seja na discussão de 
temas urgentes da realidade política e social 
do país, o teatro colocava o homem brasi-
leiro em cena, graças a uma geração igual-
mente brilhante de novos autores, como 
Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo Vianna 
Filho, Chico de Assis, Lauro César Muniz, 
Dias Gomes e Plínio Marcos, que se soma-
vam a Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna e 
Jorge Andrade para ficarmos em alguns no-
mes daquele período.
João Apolinário se identificou com esse tea-

ATO  I N S T I T U C I O N A L  N º  5  D E C R E TA D O  P E L O S  M I L I TA R E S



63 

tro e as suas críticas nunca esconderam a 
opção política e ideológica por um teatro en-
gajado nas lutas dos homens do seu tempo. 
O que não o impedia de defender a profis-
sionalização cada vez maior do fazer teatral 
propondo ampla estratégica de divulgação, 
comunicação e de diálogo com o público.

À frente dos críticos – Se a contribuição das 
suas críticas ao estudo do teatro está docu-
mentada para a história, a influência de Apo-
linário ultrapassou os limites do jornal Últi-
ma Hora. Quando, a partir de dezembro de 
1968, com o Ato Institucional nº 5, o AI-5, 
a repressão militar e a censura fecharam o 
cerco sobre a sociedade brasileira e em espe-
cial sobre os artistas, Apolinário subverteu 
a cômoda tarefa da Associação de Críticos 
Teatrais de distribuir prêmios e consagrar ou 
enterrar carreiras. Em 1970, percebeu – ele, 
ninguém mais – que os jornalistas, incluin-
do os críticos, não podiam silenciar, como 
vestais, diante de uma nação encurralada 
pela violência, pela censura e o obscuran-
tismo. Não podiam ser meros espectadores, 
ainda que indignados, passivos e omissos. 
Não bastava lamentar e ser contra a censura, 
era preciso tornar isso público. Apolinário 
percebeu mais, que sozinhos os críticos de 
teatro não faria a menor diferença nem sua 
ação alcançaria repercussão na sociedade. 
Era preciso congregar os críticos de arte de 
todas as áreas, do teatro à televisão, do rádio 
ao cinema, da música popular à literatura, da 
música erudita às então chamadas artes plás-
ticas. Enfim reunir um número expressivo de 
vozes que pudessem ser ouvidas como re-
sistência à censura oficial. O caminho mais 
curto seria criar a Associação Paulista dos 
Críticos de Arte, APCA, cujos estatutos ele 
mesmo redigiu, e que se mantém até hoje, 
embora a crítica de arte na imprensa tenha 
perdido presença e força.
Para que a nova entidade ganhasse proje-
ção e visibilidade logo ao surgir, Apoliná-
rio pensou uma grande festa de entrega de 
prêmios ao final do ano e, no caso especí-
fico do teatro, propôs a criação do Prêmio 

Gil Vicente a lembrar a nossa origem e que, 
passadas tantas décadas, perdeu esse nome 
por razões inexplicáveis. Os premiados em 
todas as áreas receberam uma gravura cria-
da especialmente por Maria Bonomi, já uma 
das mais importantes gravuristas brasileiras, 
além de consagrada cenógrafa. E a primei-
ra festa de premiação da nova entidade teria 
que ser em um grande teatro. E foi. No histó-
rico TUCA – Teatro da Universidade Católi-
ca de São Paulo, já então palco da resistência 
contra a ditadura, que anos antes viu nascer a 
música de Chico Buarque. A estrela da noite, 
também premiada, foi a cantora Elis Regina. 
Precisava mais? Estava lançada a Associa-
ção de Críticos de Arte a somar-se às vozes 
contra a opressão.
A militância de João Apolinário no teatro de 
São Paulo se deu também em outras fren-
tes. Uniu-se a Eva Wilma, John Herbert, 
Raul Cortez e Antunes Filho, em encontros 
na redação do jornal Ultima Hora, para criar 
uma entidade de artistas-produtores, que não 
contavam com patrocínios, leis de incentivo, 
nem políticas públicas. Assim nasceu a As-
sociação de Produtores de Espetáculos Tea-
trais do Estado de São Paulo, para propor es-
tratégias de produção, divulgação e proteção 
do seu trabalho.
No campo teórico, formulou o “Ensaio geral 
sobre uma ideia nova de teatro”, que circu-
lou em folheto mimeografado, em que pro-
punha “uma opção e um desafio” aos artistas 
do palco. Em síntese, desenvolveu um con-
junto de técnicas para quebrar a passivida-
de do espectador, a ser chamado a intervir 
diretamente no espetáculo, ao ponto de mu-
dar o desenvolvimento da narrativa. A ideia 
nova não prosperou, mas vale lembrá-la para 
constatar a inquietação de João Apolinário 
que declarou no final do ensaio: “Como crí-
tico de um teatro morto, o ofício para mim 
terminou”.
Era final de 1973. Não demorou muito, le-
vado pelos ventos da Revolução dos Cravos, 
logo ele regressou a Portugal. Para ficar. Vol-
tou a advogar, longe do teatro e da política, 
e dedicou-se à sua companheira inseparável, 
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a poesia. Preparou um refúgio longe do tu-
multo das grandes cidades, em Marvão. Ali 
o poeta sonhava consumir seus dias ao lado 
de Maria, a companheira que o Brasil lhe 
deu.
O destino o traiu, se destino houver. Em 
1986, aos 62 anos, João partiu, deixando 
uma poesia vigorosa e sempre atual como 
um farol a nos socorrer.
Foram quase seis anos de convivência diá-
ria. Breves anos que me parecem muitos 
mais pelo tanto que aprendi com João Apo-
linário. Poeta, ele me ensinou a olhar a vida 
com a paixão das santas utopias. Poeta, ele 
me ensinou a buscar o rigor e a insatisfa-
ção sem abdicar da coerência e da autocrí-
tica permanente. Poeta, ele me ensinou a 
perseguir o sonho possível de um dia ver o 
tempo da fraternidade e da delicadeza. João 
não viu esse dia. Certamente também não 

o verei. Mas ele me ensinou a acreditar. Só 
assim vale viver. E foi assim que ele viveu e 
me ensinou a viver.
Aqui, cuidei de revisitar fatos. Mas há fatos 
que não podem ser revisitados, pois o seu 
único documento de autenticidade é o co-
ração de cada um que conviveu com João 
Apolinário. Falo por mim.

OSWALDO MENDES jornalista, ator e 
dramaturgo, escreveu este texto para “A crí-
tica de João Apolinário – Memória do tea-
tro paulista de 1964 a 1971”, dois volumes 
organizados pela sua companheira Maria 
Luiza Teixeira Vasconcelos, publicados em 
2013.

oswaldo mendes
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HIDROPOEMA  
DA  LUSOFONIA
A canoa desce o rio Guadiana
Por montes e vales e nunca se engana
E nunca se engana no rio Guadiana
Uêlêlêlêlê uêlêlêlêa…

A canoa desce o rio Paguê
A canoa desce sem saber pr’a quê
Sem saber prá quê no rio Paguê
Uêlêlêlêlê uêlêlêlêa…

A canoa desce o rio Paraguai
Sem saber se fica, se fica ou se vai
Se fica ou se vai no rio Paraguai
Uêlêlêlêlê uêlêlêlêa…

A canoa desce o rio Cacheu
Juntou-se ao Mansoa e adormeceu
E adormeceu no rio Cacheu
Uêlêlêlêlê uêlêlêlêa…

A canoa desce o rio Rovuma
Salpicando as ondas com marés de espuma
Com marés de espuma no rio Rovuma
Uêlêlêlêlê uêlêlêlêa…

A canoa desce os rios de Timor
Levando a mensagem de um mundo melhor
De um mundo melhor nos rios de Timor
Uêlêlêlêlê uêlêlêlêa…

A canoa desce a Ribeira da Garça
Cantando uma morna ao vento que passa
Ao vento que passa na Ribeira da Garça
Uêlêlêlêlê uêlêlêlêa…

A canoa desce o rio Catumbela
E Angola inteira vai descer com ela
Vai descer com ela no rio Catumbela
Uêlêlêlêlê uêlêlêlêa…

A canoa desce o rio Lembá
A canoa desce e fica por lá
E fica por lá no rio Lembá
Uêlêlêlêlê uêlêlêlêa…              
              
OLINDA BEJA DEZEMBRO 2016
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