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Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda 

que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, 

erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e 

trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. 

Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do 

céu permanecerá. De todos os infelizes os mais 

desditosos são os que perderam a confiança em Deus e 

em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a 

privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu 

olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. 

Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a 

tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o 

ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com 

a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será 

outro dia. 

Chico Xavier 
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RESUMO 

 

Lusofonia é um conceito construído na intersecção de culturas de língua 
portuguesa. Apesar das marcas identitárias de cada uma delas, a 
heterogeneidade pode ser constatada em manifestações linguísticas que 
trazem à tona a diversidade do conceito. O objetivo deste trabalho, com o 
intuito de entender a questão da Lusofonia no contexto de Macau, é observar a 
construção deste conceito na obra Amor e dedinhos de pé, de Henrique de 
Senna Fernandes, escritor macaense (1923-2010), considerado significativo 
representante da literatura de expressão em língua portuguesa. Partindo do 
objetivo desta pesquisa, buscamos responder às seguintes perguntas de 
pesquisa: 1) Em que a obra escolhida contribui para a compreensão do 
conceito de Lusofonia no contexto de Macau? 2) Sendo o autor Henrique de 
Senna Fernandes macaense, de que maneira apresenta a relação entre 
culturas que interferem na construção desse conceito? Para responder a estas 
perguntas e alcançar o objetivo desta pesquisa realizaremos, em primeira 
instância, uma síntese da história da presença dos portugueses em Macau. 
Além do levantamento de elementos da história da colonização portuguesa em 
Macau, será elaborado um breve panorama da literatura de expressão em 
língua portuguesa produzida em Macau e um estudo sucinto sobre as 
características que permeiam a composição das obras de Henrique de Senna 
Fernandes. Em seguida, realizaremos um estudo sobre o conceito de 
Lusofonia, tentando estabelecer algumas relações com conceitos 
desenvolvidos por Bakhtin e o Círculo, tais como identidade e alteridade. O 
estudo da obra Amor e dedinhos de pé, tida como corpus deste trabalho, será 
dividido em três partes: a busca de elementos que comprovam a existência da 
interculturalidade em Macau, a análise do personagem Chico Frontaria 
enquanto elemento de contraste entre as culturas portuguesa e chinesa e, por 
fim, a questão do plurilinguismo na obra. Este trabalho justifica-se pela 
necessidade da ampliar os estudos sobre Macau e, também, refletir sobre o 
conceito de Lusofonia, de uma perspectiva enunciativo-discursiva, situando, 
por meio do corpus e da teoria escolhida, alguns aspectos da heterogeneidade 
constituinte e promotora de controvérsias entre os estudiosos e partícipes do 
mundo lusófono. Esta pesquisa pretende contribuir para um maior 
conhecimento destas questões, conforme concebida em obras de história e de 
literatura sobre Macau, situando o problema na Linguística Aplicada, em seu 
sentido contemporâneo de discussão de identidades e diferenças. 
    
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lusofonia; análise dialógica do discurso; 
interculturalidade; plurilinguismo; literaturas de expressão em língua 
portuguesa; literatura de Macau; Henrique de Senna Fernandes.  
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ABSTRACT 
 
 

Lusophony is a concept built in the intersection of Portuguese speaking 
cultures. Despite their marks of identity, heterogeneity can be found in linguistic 
manifestations that bring out the diversity of the concept. In order to understand 
the issue of Lusophony in the Macanese context, this study aims to observe the 
construction of this concept in Amor e dedinhos de pé by Henrique de Senna 
Fernandes, a Macao writer (1923-2010), who is considered a significant 
representative of literature written in Portuguese. Based on the objective of this 
research, we seek to answer the following research questions: 1) In what way 
does the chosen work contribute to the understanding of the concept of 
Lusophony in the Macanese context? 2) As Henrique de Senna Fernandes is 
Macanese, how does he represent the relationship between cultures that 
interfere with the construction of this concept? In order to answer these 
questions and to achieve the objective of this research, we will first offer an 
overview of the history of the Portuguese presence in Macao. Besides colleting 
elements of the history of the Portuguese colonization of Macao, we will present 
a brief overview of the literature in Portuguese produced in Macau and a brief 
study on the characteristics that underlie the composition of the works of 
Henrique de Senna Fernandes. Then, we will carry out a study on the concept 
of Lusophony, trying to establish relationships with some concepts developed 
by the Bakhtin Circle, such as identity and otherness. The study of Amor e 
dedinhos de pé, taken as a corpus of this work, will be divided into three parts: 
the search for elements that prove the existence of interculturalism in Macao, 
the analysis of the character Chico Frontaria as an element of contrast between 
Portuguese and Chinese cultures, and, finally, the issue of multilingualism in the 
book. This work is justified by the need to further studies on Macao and also to 
reflect upon the concept of Lusophony in an enunciative-discursive perspective, 
situating, by means of the corpus and the theoretical framework chosen, some 
aspects of the heterogeneity that promotes controversies among researchers 
and participants of the Lusophony world. This research aims to contribute to a 
better understanding of these issues, as conceived in works of Macanese 
history and literature, situating the problem in Applied Linguistics, in the 
contemporary discussion on identities and differences. 
 
 
KEY-WORDS: Lusophony; dialogical discourse analysis; interculturalism;  
multilingualism;  literature written in Portuguese; Macao literature; Henrique de 
Senna Fernandes.    
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Brasil, di alegre samba capital, 

Portám aberto pa Macau 

Como vôs nádi têm igual ...  

Brasil, Brasil têm coraçám, 

Co alegria acolhê,  

Na alma di vôs-sua Naçám, 

Quim vôs-sua porta vai batê ... 

Sã! ... Quelora vôs botá fervor 

Mundo intero olá 

Quanro vôs tem di amor, 

 

Brasil, somente vôs, Brasil! 

 

José dos Santos Ferreira (Adé), Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao conduzir a abertura solene do I Colóquio Internacional do LIA (Laboratório 

de Interlocuções com Ásia)1, a professora Mônica Simas citou os desafios de 

se aventurar com um objeto de pesquisa tão complexo. Estudar Macau 

significa adentrar uma cultura muito peculiar, marcada pela interferência de 

culturas diversas que se mantém em constante diálogo. Deve-se considerar, 

ainda, que o estudo acerca de Macau, no Brasil, se encontra muito incipiente e 

que o material existente também é de difícil acesso. As investigações sobre a 

questão da Língua Portuguesa, em Macau, torna-se ainda mais desafiadora, 

pois, mesmo na região há poucos estudos sobre o tema.     

 

No entanto, a professora cita os avanços nos estudos sobre Macau e faz uma 

associação com o I Ching. O hexagrama 32, disposto sobre o trigrama superior 

2 e sobre o trigrama inferior 6, significa perseverança, continuidade. Esta 

disposição do oráculo nos revela que a perseverança deve prevalecer, nos 

proporcionando caminhos que podemos seguir para alcançar o sucesso 

almejado. As imagens do trovão (movimento, perigo) e do vento (suavidade, 

penetração) sugerem que o homem superior permanece firme e não muda seu 

rumo. Dessa forma, devemos ter em mente que uma situação difícil deve 

acabar e devemos seguir um curso natural para obter sucesso. Isto se encaixa 

perfeitamente nos estudos sobre Macau: o pesquisador é aquele que, com 

perseverança (e muito estudo), consegue alcançar seus objetivos, 

desenvolvendo novos rumos para sua pesquisa e possibilitando o surgimento 

de novos trabalhos na área.   

 

O autor desta dissertação também enfrentou as mesmas dificuldades durante a 

elaboração de sua Iniciação Científica, realizada em 2010, sob orientação da 

Profa. Dra. Regina Helena Pires de Brito na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, que teve como objetivo investigar a situação da Língua Portuguesa 
                                                            
1  O I Colóquio Internacional do LIA (Laboratório de Interlocuções com a Ásia) "500 Anos 
Portugal - China: contrastes, mudanças e desafios" ocorreu de 26 a 30 de agosto de 2013 na 
Casa de Cultura Japonesa da Universidade de São Paulo. O evento pretendia reunir 
especialistas de várias partes do mundo, em torno de um evento interdisciplinar cujo objetivo 
era discutir novos paradigmas para se pensar modelos de interação a partir das seguintes 
perspectivas: orientalismos, sinologias, jesuitismo no oriente; o oriente nos estudos literários e 
estudos (pós) coloniais; estudos da China e de Macau; da Índia e de Goa, e do Japão; relações 
luso-afro-asiáticas. 
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em Macau. Ao seguir para o mestrado, o pesquisador teve como propósito 

ampliar seus estudos na área e contribuir, ainda que minimamente, para os 

estudos sobre Macau e para os estudos lusófonos.                       

 

A construção da identidade do “ser” lusófono só poderá ocorrer por meio da 

interação com o seu outro, sendo a língua portuguesa o fator essencial que 

permitirá que este diálogo ocorra de maneira efetiva. Nesta perspectiva, a 

configuração da cultura e da identidade de Macau só pode ser realizada por 

meio da compreensão dos processos interculturais que ali se efetivaram desde 

o início da colonização portuguesa, por volta do século XV. O “ser” macaense, 

portanto, não pode ser identificado somente como sendo chinês ou português; 

ele resulta do diálogo existente entre estas culturas, que acabam por se 

identificar, enriquecendo-se mutuamente.  

 

Sob um ponto de vista histórico, é possível verificar a reconstrução dos 

processos interculturais que se efetivaram na região de Macau, por meio do 

contato da cultura chinesa com elementos da cultura de Portugal. Simas 

(2004), ao trabalhar especialmente com a história da literatura, fornece um 

panorama da literatura de expressão em língua portuguesa em Macau e expõe, 

por meio do estudo de algumas obras, o reconhecimento da heterogeneidade 

cultural que caracteriza este pequeno estuário no Vale do Rio das Pérolas, “um 

horizonte cultural cruzado por alteridades que surgem e que sucumbem na sua 

profundidade” (Simas, 2004, p. 137).     

 

Nesse sentido, ao voltar o olhar para a produção literária de Henrique de 

Senna Fernandes, verifica-se o interesse do autor macaense em mostrar a 

interculturalidade que dá cor à região de Macau. Grande parte de seus 

romances e contos têm como objetivo reproduzir o diálogo existente entre as 

culturas portuguesa, chinesa e macaense (este último constitui um grupo étnico 

mestiço, caracterizado pela absorção de elementos culturais provindos dos 

portugueses e chineses), tendo como pano de fundo, na maioria dos casos, o 

amor entre um jovem português e uma moça de origem chinesa ou macaense.  

 

Considerando o que foi exposto anteriormente, o objetivo desta pesquisa é 

compreender como se dá a construção do conceito de Lusofonia no contexto 
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de Macau. O corpus escolhido para análise é a obra literária Amor e dedinhos 

de pé, de Henrique de Senna Fernandes, escritor macaense (1923-2010), 

significativo representante da literatura de expressão em língua portuguesa. 

Por meio do estudo desta obra pretende-se traçar características importantes 

do fenômeno lusófono, construído com base em um diálogo intercultural. 

Escrito em quatro partes mais um texto inicial e outro final, a obra permitirá 

fazer uma reconstrução dos valores que permeiam a sociedade macaense e, 

principalmente, verificar como se dão os processos das complexas relações 

interculturais (portuguesa, chinesa e macaense) na região.  

 

Tendo em vista a importância do fenômeno Lusofonia para as comunidades 

que constituem o universo lusófono, o enunciador de Amor e dedinhos de pé, 

Senna Fernandes, projeta-se ao seu locutor como um indivíduo que também 

faz parte deste universo onde a heterogeneidade cultural é fator determinante 

para construção de uma identidade lusófona, construída na intersecção de 

culturas de língua portuguesa. O autor de Amor e dedinhos de pé, sendo um 

significativo representante da literatura de expressão em língua portuguesa, 

adquire o direito à palavra e se legitima como o ser comunicante e, deduzindo 

e projetando na figura atuante a imagem que tem do outro que o escuta, acaba 

por lhe transmitir o seu posicionamento sobre este “jogo” intercultural que 

caracteriza a contexto macaense. 

 

Tendo como objetivo examinar como se dá a construção do conceito de 

Lusofonia no contexto de Macau por meio da obra Amor e dedinhos de pé 

busca-se responder às seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1) Em que a obra escolhida contribui para a compreensão do conceito de 

Lusofonia no contexto de Macau?  

 

2) Sendo o autor Henrique de Senna Fernandes macaense, de que maneira 

apresenta a relação entre culturas que interferem na construção desse 

conceito?  

 

Este trabalho justifica-se pela necessidade da ampliar os estudos sobre Macau 

e, também, refletir sobre o conceito de Lusofonia situando, por meio do corpus 
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e da teoria escolhida, alguns aspectos da heterogeneidade promotora de 

controvérsias entre os estudiosos e partícipes do mundo lusófono. Esta 

pesquisa pretende contribuir para um maior conhecimento destas questões 

conforme concebida em obras de história e de literatura sobre Macau, situando 

o problema na Linguística Aplicada, em seu sentido contemporâneo de 

discussão de identidades e diferenças. 

 

Para se alcançar o objetivo deste trabalho, realizaremos, em primeira instância, 

uma síntese da história da colonização portuguesa em Macau, obtida por meio 

de informações contidas nas obras estudadas. Além do levantamento de 

elementos da história da colonização portuguesa em Macau, será elaborado 

um breve panorama da literatura de expressão em língua portuguesa produzida 

em Macau e um estudo sucinto sobre as características que permeiam a 

composição das obras de Henrique de Senna Fernandes.  

 

Em seguida, far-se-á uma discussão sobre os pressupostos teóricos que 

circunscrevem o conceito de Lusofonia, tentando estabelecer uma relação 

entre este conceito e as ideias de identidade e alteridade, conforme 

desenvolvidas por Bakhtin e o Círculo.  Também terá prioridade o estudo sobre 

a presença da Lusofonia e da Língua Portuguesa no contexto específico de 

Macau, verificando como estes dois elementos são vistos na região. 

 

O estudo da obra Amor e dedinhos de pé, tida como corpus deste trabalho, 

será dividido em três partes: a busca de elementos que comprovam a 

existência da interculturalidade em Macau, a análise do personagem Chico 

Frontaria enquanto elemento de contraste entre as culturas portuguesa e 

chinesa e, por fim, a questão do plurilinguismo na obra. Todas estas etapas 

deverão convergir para que se possa refletir sobre a questão da Lusofonia em 

Macau. 

 

Ressalte-se que a escolha por Henrique de Senna Fernandes dá-se por sua 

expressiva contribuição na representação da história social de Macau e por ser 

um dos poucos autores da literatura de expressão de língua portuguesa de 

Macau que esboça as complexas relações interculturais que se efetivam nesta 

região, bem como oferece “um rastro literário cheio de cumplicidades e 
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demarcações para a preservação e identificação da cultura macaense” (Simas, 

2004, p. 160). 
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1. HISTÓRIA DA PRESENÇA DOS PORTUGUESES EM MACAU. 

 
Vi as águas os cabos vi as ilhas 

E o longo baloiçar das coqueiras 

Vi lagunas azuis como safiras. 

[...] 

Vi o frescor das coisas naturais 

Só do preste João não vi sinais 

As ordens que levava não cumpri 

E assim contando tudo quanto vi 

Não sei se errei ou descobri. 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen. 

 

No presente capítulo, tentaremos construir um relato histórico no qual 

exibiremos o impacto da presença dos portugueses em Macau, período que se 

iniciou no século XV com o advento da Expansão Ultramarina. É importante 

destacar que o objetivo deste capítulo não é reconstruir a história de Macau por 

completo, que seria um trabalho denso e complexo que só poderia ser 

efetivado por um historiador. Por conta da dificuldade em reconstruir a história 

de Macau antes do início da colonização portuguesa, devido a quase 

inexistência de documentos de épocas anteriores à chegada dos portugueses e 

pela dificuldade de interpretar os que estão disponíveis, deter-nos-emos 

somente na história da presença dos portugueses em Macau.  

 

É importante destacar, antes de prosseguirmos com a discussão de questões 

históricas, a localização geográfica de Macau. O território macaense é 

constituído por uma pequena península que se situa na foz do rio das Pérolas, 

no extremo sul da província chinesa de Guanzhou (Cantão), localizada no 

sudeste da China, mais as ilhas de Taipa (Dang Zai - 氹仔) e Coloane (Lu Huan 

- 路環). A cidade ainda conta com um aeroporto, cuja pista foi construída em 

aterro sobre o mar. O território de Macau possui, aproximadamente, 25 km² e 

cerca de 500.000 habitantes. Para visualizar com maior clareza estes dados, 

inserimos o seguinte mapa: 
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Fig. 1. Mapa do território macaense. Disponível em:  http://www.guiageo-

china.com/mapas/macau.htm. 

 

De acordo com Caniato (2004), a palavra Macau, possivelmente provém de “A-

Má”2 (onde “A” é um prefixo utilizado pelos chineses antes dos nomes das 

pessoas e “Má” significa mãe). “Má”, na verdade, relaciona-se com uma 

divindade protetora dos marítimos, a mãe de todos os pescadores, venerada 

pelos chineses no templo “Má-Kók-Miu” (Pagode da Barra, para os 

                                                            
2 Conforme explicado por Durão (1999, p. 70-73), “conta a lenda que uma donzela de Fuquiem, 
pretendendo vir para Macau, pediu a diversos mareantes que a trouxessem em seus juncos. 
Todos recusaram a excepção de um dos mais humildes, que se prontificou a trazê-la, sem 
benefício próprio. Antes de chegar a Macau, levantou-se no mar grande tempestade. A donzela 
de Fuquiem tomou então o comando da embarcação, dominando os elementos em fúria. Todas 
as outras embarcações foram engolidas pelo mar em fúria, exceptuando-se  aquela que a 
transportava, e que ela pilotava, e que mercê disso chegou a salvo e a bom porto, na península 
de Macau.  Ao chegar a terra, a donzela desembarcou e, subindo a colina que se encontrava 
defronte do local de desembarque, desapareceu no meio do arvoredo. Assistindo ao milagre de 
transportar a salvo a tripulação do barco e ao seu desaparecimento na colina que havia subido, 
logo reconheceram a acção da milagrosa e santa Concubina Celestial, a Deusa Tin Hau ou À 
Má”.     
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portugueses). Este templo, como nos expõe Caniato, foi construído, 

provavelmente, antes da chegada dos portugueses e servia de abrigo aos 

pescadores durante tempestades.  

 

 
 

Fig. 2. Entrada do Templo de Á-Má. Disponível em: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Templo_de_A-M%C3%A1.JPG. 

 

Independentemente da história que antecede a chegada dos portugueses em 

Macau, o período da história que realmente nos interessa é aquele que se 

inicia com as navegações. Segundo Nogueira (1958), o início da expansão 

ultramarina de Portugal e a conquista de novos territórios iniciam-se em 1492, 

data em que ocorre a Reconquista e o fim do domínio muçulmano sobre o 

território português. Com o intuito de propagar a religião católica, Portugal se 

apodera de diversas regiões na África, Ásia e Brasil, e com o auxílio dos 

jesuítas planejaram catequizar os nativos e instalar um processo de ensino-

aprendizagem em Língua Portuguesa. Além da difusão do catolicismo, a 

exploração, com fins econômicos, das terras descobertas também fazia parte 

das missões portuguesas.    

 

Ao pensarmos no conceito de navegações, devemos ter em mente de que este 

não trata somente da descoberta de uma terra longínqua. As navegações e, 
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consequentemente, a colonização das terras ocupadas implicaram em 

mudanças que vão além de questões geográficas e que influenciaram na 

constituição da identidade dos povos conquistados e, também, dos próprios 

colonizadores. Como afirma Jackson:  

 

As viagens alteram fronteiras físicas e geográficas, indo os 
viajantes portugueses, literal e metaforicamente, para além de 
si mesmos, em direção a um estado de alteridade; lá os 
códigos culturais a que deram corpo, tão distantes de suas 
narrativas e origens simbólicas, adquiriram novos significados, 
quer na África, na Ásia ou nas Américas. As viagens 
portuguesas, tanto no plano interior como no exterior, tanto na 
profundidade como na superfície, resultaram numa reinvenção 
do ser português. (Jackson, 1998 apud Simas, 2007, p.26)   
 

 

Dessa forma, a construção da identidade do povo macaense passa a adquirir 

novos contornos a partir da instalação dos portugueses na região. A partir de 

então, Macau passa a ser caracterizada pelo constante diálogo entre as 

culturas portuguesa, chinesa e macaense (esta última caracterizada pelo 

entrecruzamento das culturas portuguesa e chinesa). Para compreender tudo o 

que se relaciona a Macau, inclusive sua produção artístico-cultural, é 

imprescindível conceber a heterogeneidade cultural que permeia esta 

sociedade.  

   

Contudo, ainda que possamos afirmar a importância do processo de ocupação 

de Macau pelos portugueses, não existe consenso sobre quais seriam os reais 

motivos para cedência do território aos portugueses. As diferentes 

historiografias existentes sobre a história de Macau registram diferentes 

versões para este fato. De forma geral, três fatores parecem dificultar a 

precisão sobre esse ponto. O primeiro fator é o de que a elaboração da história 

fica condicionada ao ponto de vista de seu autor, que jamais poderá estar 

isento dos valores ideológicos que carrega e estes, por sua vez, geralmente 

estão vinculados a uma tendência dominante. O segundo fator diz respeito ao 

fato de que uma mesma versão pode ser interpretada de formas diversas por 

diferentes estudiosos.  Por fim, o terceiro fator contém a necessidade de se 

construir uma visão histórica que comtemple fontes portuguesas e chinesas, 

além de outras que possam existir. 
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Se considerarmos os pontos de vista sociológico e antropológico, é possível 

admitir que Macau apresente duas cidades sobrepostas: uma chinesa e outra 

cristã. Dessa forma, não é possível reduzir a história de Macau a uma 

perspectiva portuguesa ou chinesa; deveremos considerar, sempre, a 

sobreposição de duas versões da história. 

 

O primeiro estudo científico sobre a história de Macau foi publicado em 1832, 

em língua inglesa, por Andrew Ljungsted (1759-1835). Esta versão, contudo, 

gerou polêmica entre muitos pesquisadores, pois propunha uma tese na qual 

os portugueses não teriam nenhum direito sobre o território macaense. Essa 

versão da história, que, nas palavras de Caniato (2004, p. 121), “destacava a 

arrogância dos portugueses em relação à soberania”, foi rejeitada pela maior 

parte das pessoas que estavam vinculadas a Macau, sejam estudiosos, 

políticos ou cidadãos.  

 

Segundo fontes chinesas, os portugueses, que a partir do século XV passaram 

a expandir o comércio até o Oriente e a intensificar seus contatos com a Ásia e 

a África, desembarcaram em Macau com o objetivo de secar mercadorias e, a 

partir daí, houve a progressiva construção de casas para alocar os 

portugueses. O governo chinês, por sua vez, tinha grande interesse em que os 

portugueses permanecessem na região, por sua destreza no comércio 

marítimo e, também, por auxiliar o governo a controlar a entrada de 

estrangeiros. Esta versão foi defendida por Fok Kai Cheong em sua tese de 

doutorado, e é tida por Simas (2007, p. 12) como “fundamental na viragem das 

reflexões sobre Macau”. Sob o trabalho de Cheong, assim se posiciona Simas: 

 

Para Fok, o entendimento da ocupação de Macau pelos 
portugueses deve abranger a situação complexa formada pelas 
políticas da dinastia Ming e dos poderes regionais do Sudeste 
Asiático. Segundo o autor, no final da dinastia Ming, as 
estratégias políticas em relação aos estrangeiros moldaram-se 
de forma que resolvessem os problemas de contrabando, de 
pirataria e de comércio marítimo com estrangeiros. Em termos 
econômicos, a partir do momento em que se alterava a política 
que dispensava os navios tributários do pagamento de taxas 
alfandegárias, o comércio marítimo passava a ser uma das 
principais fontes de renda da região costeira da China. Nesse 
sentido, a autorização concedida aos portugueses para 
comerciarem em Macau permitia que a China recebesse 
artigos valiosos aos olhos da família imperial e também que 
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houvesse maior segurança dessa área costeira, muito cobiçada 
pelos piratas. (Simas, 2007, p.12) 
 
 

A versão construída pelos portugueses, em contrapartida, explora uma 

perspectiva mais nacionalista, na qual os portugueses seriam novamente os 

grandes “heróis”, visão esta contemplada, por exemplo, nos versos contidos 

em Os Lusíadas, de Luís de Camões. Segundo esta visão, os portugueses 

seriam os responsáveis por combater a pirataria que assolava os mares da 

China e, por mérito, obtiveram do governo chinês a permissão para se 

instalarem de maneira definitiva em terras macaenses. Dessa forma, além de 

auxiliarem no combate à pirataria, poderiam utilizar suas habilidades marítimas 

para expandir o comércio. Contudo, essa versão, amplamente difundida 

durante o período da ditadura salazarista com o intuito de alimentar o 

nacionalismo português, é difícil de ser comprovada, pois “nunca foram 

encontradas as chapas sínicas que comprovariam a cedência de Macau por 

conta do auxílio prestado no combate aos piratas” (Simas, 2007, p. 11). 

 

 
 

Fig. 3. Representação, encontrada no Museu de Macau, da chegada dos portugueses em 

Macau e dos primeiros contatos com os chineses. Disponível em: 

http://sapijalanjalan.blogspot.com.br/2010/03/normal-0-0-1-21-125-1-1-153-11.html. 
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Independentemente das razões pelas quais os portugueses se fixaram em 

Macau, é importante destacar que o processo de colonização portuguesa na 

região de Macau é diferente daquele que se efetivou no Brasil e na África. 

Foram interesses econômicos que fizeram com que as autoridades de Pequim 

e de Cantão mantivessem os portugueses em Macau. Como já pudemos 

comprovar, a colônia portuguesa de Macau não nasce de uma conquista 

político-militar, mas de um processo de mútuo interesse mercantil luso-chinês, 

visto que os portugueses atuavam como mediadores em diversas relações 

comerciais e auxiliavam os chineses a combater a pirataria. Veremos, no 

capítulo de destinado ao estudo da Lusofonia, que tanto a difusão Língua 

Portuguesa como a questão da Lusofonia em Macau acabaram sendo 

definidas pelo modo como a colonização foi empreendida nesta região. 

 

Após o início da administração portuguesa em Macau3, a pequena aldeia de 

pescadores encontrada pelos navegadores lusitanos transformou-se em um 

porto muito próspero, sobretudo pelas conexões favoráveis existentes com os 

mares que o circundam. Durante muito tempo, Macau viveu um período que 

muito se assemelha a uma “era de ouro”.   

 

A neutralidade de Portugal durante as duas guerras mundiais acabou por 

beneficiar Macau. Portanto, Macau não sofreu as consequências de todas as 

guerras e revoluções que abalaram a China. É interessante notar que durante 

grande parte do século XX, Macau recebeu um enorme fluxo de imigrantes 

provenientes de diversas partes da China e do mundo que fugia das agruras da 

guerra. Esse intenso fluxo migratório acabou por intensificar ainda mais a 

heterogeneidade cultural que sempre caracterizou a região de Macau. No 

entanto, apesar de ter saído ilesa, Macau passou a se isolar do resto da China 

e viu seu prestígio comercial transferir-se para Hong Kong, passando por um 

período de decadência econômica.   

  

                                                            
3 Durante muitos séculos, a região de Macau foi governada por um Senado (Câmara), 
constituído por moradores eleitos pelo povo.  De acordo com Caniato (2004, p. 120) “como os 
governadores eram estranhos à cidade, representando o poder político do vice-rei da Índia, 
com estada temporária no território, o Senado tinha grande importância por deter o poder 
político, jurídico e administrativo”. Teve suas funções reduzidas em meados do século XIX, 
período que corresponde à Revolução Constitucional de 1834, e sendo dissolvido de forma 
definitiva em 1935. 
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A situação de Macau começa a passar por uma mudança radical a partir da 

Revolução dos Cravos4, período no qual Macau deixa de figurar no cenário 

internacional na condição de colônia. Com o término da Revolução dos Cravos, 

seguiu-se a descolonização de diversos países na África que estavam sob o 

jugo de Portugal, sendo eles Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e 

Príncipe e Cabo Verde. O mesmo ocorreu com Goa, Damão e Diu, na Índia. 

Todavia, a situação das colônias do Extremo Oriente, Timor-Leste e Macau, foi 

um pouco diferente das demais colônias após seu processo de independência. 

Timor-Leste teve um destino nada feliz: após o fim da colonização portuguesa 

foi invadido pela Indonésia e acabou sob o controle da ditatura de Jacarta; a 

situação só foi revertida muito tempo depois, após o referendum da 

autodeterminação da Keeping Peace Force em 1999 e da instalação da força 

humanitária internacional. Macau, por sua vez, passou a ser um território da 

China sob administração portuguesa. Sobre a situação de Macau, após o 

término da colonização, destacamos as palavras de Caniato: 

 

Já na segunda metade do século XX, em 1979, quando China 
e Portugal estabeleceram relações diplomáticas, ficou 
assentado ser Macau território chinês sob administração 
portuguesa. E a Declaração Conjunta entre os dois países, em 
1987, determinou, por fim, que a China retomaria a soberania 
sobre Macau em 20 de dezembro de 1999, conforme ocorreu. 
Em conformidade com o princípio “um país, dois sistemas”, 
pelo artigo 31 da Constituição da RPC, Macau foi erigido em 
Região Administrativa Especial da República Popular da China. 
(Caniato, 2004, p. 122) 
 

 

Assim sendo, Macau passou para o controle da China a partir de 20 de 

dezembro de 1999, tornando-se Região Administrativa Especial de Macau 

(RAEM). A Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau começou a 

ser redigida no período de transição entre a administração portuguesa e a 

administração chinesa, sendo concluída em 1993 e entrando em vigência a 

partir de 1999. Para assumir o Cargo de Chefe Executivo da RAEM, foi eleito 

Edmundo Ho Hau Wah, que exerceu esta função por dois mandatos seguidos.   

 

 

                                                            
4  Movimento ocorrido em 1974 e que derrubou o regime salazarista em Portugal, de forma a 
estabelecer a democracia e promover transformações sociais. 
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Uma reconstrução consistente da história de Macau, como pudemos observar 

na breve releitura elaborada ao longo deste capítulo, só pode ser realizada se 

considerarmos duas perspectivas que estão em permanente diálogo: a 

portuguesa e  a chinesa. Estudar Macau significa, justamente, adentrar em 

uma zona de tensão entre essas duas culturas que ali convivem há muitos 

séculos. O encontro entre essas duas culturas não faz com que uma se 

sobreponha a outra, mas permite que elas se enriqueçam mutuamente. Nas 

palavras de Sampaio: 

 

Macau é testemunho privilegiado da coexistência, nem sempre 
pacífica, de duas comunidades que, neste lugar, foram 
deixando ao logo dos séculos marcas culturais próprias, 
produto e circunstâncias de passados distintos e diferenciados. 
Ao desvendarmos o passado desta cidade, tomamos 
consciência de que aqui se cumpriram pedaços de história de 
dois mundos geograficamente tão afastados um do outro: o do 
povo português do extremo ocidental da Europa e do povo 
chinês no extremo oriental da Ásia. (Sampaio 1999 apud 
Simas, 2007, p. 58)  
    
 

Duas comunidades tão distantes geograficamente, mas que acabam se 

encontrando em uma pequenina região da China: Macau.  Trata-se de uma 

pequena localidade que abriga gigantescas confluências culturais, 

característica que paira sobre Macau até os dias de hoje. Nos capítulos que se 

seguem, poderemos explorar ainda mais as peculiaridades que circunscrevem 

Macau. A própria discussão sobre o conceito de Lusofonia nos auxiliará na 

compreensão de um universo lusófono pautado por constantes diálogos 

interculturais, seja entre Portugal e as localidades que um dia lhe pertenceram, 

ou até mesmo entre as próprias regiões que estiveram sob o jugo da política 

colonialista lusitana.  

 

No capítulo que se segue, continuaremos explorando o universo macaense e 

construiremos um breve panorama da literatura de expressão em Língua 

Portuguesa em Macau.   
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2. UM PANORAMA DA LITERATURA DE EXPRESSÃO EM LÍNGUA 

PORTUGUESA EM MACAU. 

 

Mas quando se evoca Macau, não se tem em mente as meigas 

paisagens de seus miradouros, o esplendor de seus 

crepúsculos, o sortilégio de suas noites luarendas.  O que se 

foca é o seu exotismo... 

 

Mas Macau não é só isto.  Macau é mais alguma coisa que se 

escapa aos olhos dos menos atentos, alguma coisa que se 

encontra escondida atrás das roupagens do seu exotismo. 

 

Henrique de Senna Fernandes. 

      

O presente capítulo objetiva elaborar um breve panorama da literatura de 

expressão em língua portuguesa produzida em Macau. É importante destacar 

que a literatura em língua portuguesa constitui somente uma parte da produção 

literária de Macau, que também conta com obras escritas em língua chinesa e 

em patuá.  No entanto, ainda não possuímos os alicerces necessários para 

propormos discussões mais amplas acerca da literatura produzida em língua 

chinesa e em patuá. Além disso, para que estejamos alinhados ao objetivo 

desta dissertação, procuraremos nos ater somente à  literatura de expressão 

em língua portuguesa.  

   

Antes de prosseguirmos, torna-se importante destacar que a literatura, a nosso 

ver, deve ser considerada como uma das representações mais claras das 

relações que se travam em sociedade, pois, nos explica Candido (2006), todas 

as manifestações artísticas são sociais, pois elas dependem da ação de fatores 

do meio, que se exprimem na obra em graus diversos de sublimação e 

produzem sobre os indivíduos um efeito prático, modificando a sua conduta e 

concepção do mundo, ou reforçando neles o sentimento dos valores sociais. 

Isto decorre da própria natureza da obra e independe do grau de consciência 

que possam ter a respeito os artistas e os receptores de arte.  

 



30 
 

Seguindo essa perspectiva, procuramos nos inserir em uma perspectiva 

sociológica da análise literária.  Dessa forma, nossa preocupação está longe de 

se restringir somente ao estudo dos estilos de época, mas sim na memória dos 

textos literários, ou seja, nas relações que estes textos estabelecem com textos 

gerados anteriormente ou como ponto de partida para que possam ser gerados 

outros textos. Bakhtin já apontava para os riscos de uma historiografia que 

despreza essa abordagem sociológica do texto, que torna impermeáveis as 

séries literárias, como se não houvesse contato, continuidade, atração e 

repulsa entre elas. O teórico russo se posiciona da seguinte forma sobre os 

riscos de inserir os estudos literários em uma perspectiva historiográfica, ou 

seja, sobre os riscos de reduzir o estudo da literatura aos estilos de época:  

 

A História não concebe séries isoladas: uma série, enquanto tal 
é estática, a alternância dos elementos nela pode ser somente 
uma articulação sistemática ou simplesmente uma disposição 
mecânica das séries, mas de modo algum um processo 
histórico; só a determinação de uma interação e de um mútuo 
condicionamento de dada série com outras cria a abordagem 
histórica. É preciso deixar de ser apenas si próprio para entrar 
na História. (Bakhtin, 2010, p. 26) 
 

 

Procuramos enfatizar este ponto, pois, diferentemente da forma como estamos 

acostumados a estudar, por exemplo, as Literaturas Brasileira e Portuguesa, 

onde temos definido de forma mais específica as escolas literárias e suas 

particularidades, a Literatura de Macau, tanto em língua Portuguesa como em  

língua chinesa e patuá, é difícil de ser organizada desta forma padronizada. 

Para que possamos compreender a literatura produzida em Macau, é 

necessário conhecer as particularidades de sua história e sociedade, e a 

heterogeneidade cultural que dela faz parte.  

 

Contudo, para facilitar o estudo a ser empreendido neste capítulo, recorremos 

à proposta de Simas (2004), que procura estudar a literatura de língua 

portuguesa produzida Macau organizando-a em duas categorias: as obras que 

ainda estão regidas por um olhar colonial, nas quais se encontra enfatizado o 

antagonismo entre as culturas chinesa e portuguesa, e aquelas nas quais 

podemos verificar de forma mais clara o diálogo existente entra estas culturas.    
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2.1. A literatura de expressão em língua portuguesa em Macau e a 

construção de um olhar colonial.    

  

Da mesma forma como ocorreu nas demais colônias portuguesas, os primeiros 

escritos em língua portuguesa de Macau provinham de viajantes, em sua 

grande maioria missionários e mercadores, que expunham suas impressões 

acerca da terra visitada em diários. Durante muito tempo, esses documentos 

foram os únicos escritos em língua portuguesa produzidos em Macau e a única 

fonte para que o governo de Portugal conhecesse as particularidades da região 

que estava sob sua tutela. 

 

No entanto, grande parte da produção literária que se insere na categoria de 

literaturas de viagem encontra-se atrelada a um olhar colonial. Ou seja, essa 

literatura ainda demonstra um distanciamento entre as culturas portuguesa e 

chinesa. Neste sentido, a visão portuguesa de mundo colocava Macau como 

uma região que se encontrava à sombra do império. O diálogo entre culturas 

que começou a se formar a partir da chegada dos portugueses na região foi 

suprimido para que possa dar lugar à missão civilizadora e cristã empreendida 

por Portugal.  A região, assim como todas as demais colônias, era tida como 

um lugar de exílio, que afastava os portugueses que se encontravam nesta 

situação do seu “lar”.  Esta visão é criticada por Senna Fernandes, como 

podemos verificar no excerto abaixo: 

 

A nossa literatura colonial, não sendo muito pródiga em 
assuntos macaenses, nunca ou só perfunctoriamente se refere 
a ele. Nos romances, vemos sempre de um lado o 
metropolitano, de outro o chinês. O macaense não aparece, 
como se alguma vez pudesse falar-se ou descrever-se Macau 
sem que ele entrasse em jogo. Mas mesmo assim, o romance 
não dá um quadro justo. O metropolitano surge eternamente 
um homem desiludido, roído de saudades que vai esquecer as 
magoas de exilado nos braços da pei-pa-chai, cantadeira de 
olhos oblíquos, de pele finíssima, meiga e resignada, que se 
entrega humilde à dor do europeu deslocado do seu meio. 
Creio que todo nosso romance colonial enferma deste defeito. 
O colono saído de sua terra natal, tristonho, rasgando a gleba 
sob um sol escaldante, em plagas adustas, mordido de febres, 
tangendo o eterno bandolim da saudade. Como se no Ultramar 
ele não pudesse viver rijo e são, alegre e feliz, revendo na sua 
obra todo seu esforço criador. Se é verdade que a saudade é 
uma constante do psiquismo português, nem por isso o colono 
deixa de contrapor a ela o amor a terra onde assentou arraiais, 
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onde casou e fecundou mulher, onde seus  filhos nasceram, 
terra onde verteu o seu suor, a sua angústia, as suas 
incertezas, mas onde também colheu os louros da vitória, o 
rendimento compensador dos seus sacrifícios. (Senna 
Fernandes, 1954, p. 23) 
 
 

É importante registrar que, mesmo não se tratando de uma literatura de Macau 

propriamente dita, parte das obras escritas por “viajantes” como os cânones 

literários Luís de Camões, Bocage e Camilo Pessanha foi concebida durante 

sua permanência em Macau. 

 

No que diz respeito a Camões, ainda há dúvidas quanto a sua estadia em 

Macau, onde pode ter sido escrito parte de Os Lusíadas. No entanto, ainda que 

não haja fontes seguras quanto à permanência do poeta na região, ele é tido 

como referência literária em Macau. Nas palavras de Simas, 

 

Camões, ele mesmo o mais nobre exemplo do “valor dos 
portugueses”, constitui uma referência do imaginário macaense 
que relaciona a origem da cidade e a origem da comunidade 
que a habita à aventura da “pena e da espada”, reforçando, 
portanto, a ideia de Macau ter surgido por um feito heroico dos 
portugueses. O mito do exílio de Camões adquire, ao longo 
tempo, tantos significados quanto interpretações de sua própria 
obra e, nos textos de Machado, reforça a valoração de Macau 
como espaço especial no império português, local de refugio 
acolhedor, de paz e tranquilidade, onde se situa uma 
comunidade gloriosa, porque surgida dos mais altos valores. 
(Simas, 2007, p. 22-23)  
 

   

Já Bocage, como nos aponta Caniato (1997, p. 176), “esteve no território dois 

séculos depois de Camões como guarda-marinha, e ali escreveu odes, duas 

delas dedicadas a senhoras macaenses, senhoras de grande linhagem e de 

grande beleza”. Ainda conforme a autora, Bocage não se demonstrou 

encantado por Macau, como podemos verificar nos seguintes versos poeta: 

 

Um governo sem mando, um bispo tal, 

de freiras virtuosas, um covil, 

três conventos de frades, cinco mil 

nhons e chinas cristãos, que obram muito mal. 

 

(Caniato, 1997, p. 176) 
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Camilo Pessanha (1897-1926), renomado poeta simbolista, viveu grande parte 

de sua vida em Macau. Nasceu em Coimbra, onde cursou a faculdade de 

Direito, transferindo-se para Macau em 1894 na qualidade de professor. Após 

ter se radicado em terras macaenses, exerceu outras funções no serviço 

público. Embora criticado por se orientalizar e se viciar em ópio, publicou vários 

poemas em jornais locais. Com relação a sua produção literária, Caniato 

esclarece que  

 

apenas alguns dos poemas de sua Clepsidra (1ª ed. 1920) são 
de inspiração oriental, mas ali constam oito elegias chinesas 
das dinastias Ming e Tang traduzidas por ele, publicadas 
primeiramente no semanário O Progresso de Macau (1914). O 
volume China (1944), publicação póstuma, compõe-se de 
vários artigos do poeta sobre a cultura chinesa, que tanto 
admirava. (Caniato, 1997, p.177) 
 
 

Dentro das literaturas de viagem, é interessante nos determos na obra de 

Jaime do Inso5, O caminho do Oriente (1932), na qual sua vivência em Macau 

é relatada por meio das vozes de dois de seus personagens: os viajantes 

Rodolfo e Frazão. Ainda que escrita quase três séculos após o início da 

colonização portuguesa em Macau, a obra de Inso ainda veicula um discurso 

que caracteriza o Oriente como um lugar misterioso e insólito. Já no primeiro 

capítulo de O caminho do Oriente, podemos constar comprovar esta visão: 

 

O Oriente! 
Haverá nome que melhor tenha soado aos ouvidos dos 
portugueses? 
Não há, e com razão. 
É que o Oriente é aquele mundo onde qualquer coisa de novo, 
de misterioso e de subtil empresta uma nova feição à vida e às 
coisas. 
O Oriente é aquela terra tentadora e voluptuosa para o 
europeu, cheia de ilusões e de desilusões, de gozos e perigos 
onde, num labutar constante, numa vida exaustiva de trabalho, 
de quando em quando encontrava a tortura e a morte: a tortura 
do espírito, a agonia da personalidade! 
O Oriente, sonho antigo de Portugal, fator de nossa grandeza e 
decadencial, visão incompreendida de grande Infante, e o rasto 
da epopéia lusitana que outros depois trilharam num ascese de 
opulência e de riqueza. (Inso, 1996, p.13 apud Simas, 2004, p. 
142) 

                                                            
5 Jaime Correia do Inso (1880-1967) foi um oficial da Marinha de Portugal. Como escritor, 
constam diversas obras baseadas em sua vivência no Extremo Oriente. Sua primeira viagem a 
Macau data de 1808, quando foi convocado para atuar em uma base naval portuguesa ali 
instalada.  Além de Macau, percorreu diversas regiões da África e esteve em Timor-Leste.      
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Tortura de espírito e agonia de personalidade, sentimentos característicos 

daqueles que veem sua identidade apagada por conta de uma cultura 

“estranha”, com os quais são obrigados a conviver. Esta é uma ideia típica de 

um pensamento colonial, que, como já expusemos anteriormente, acaba por 

apagar a identidade do outro à custa de um projeto colonial. A este prefácio, 

segue-se a história de Rodolfo e Frazão que, na esteira deste pensamento, 

demonstra uma sensação de estranhamento perante uma terra desconhecida. 

 

Em O Caminho do Oriente, Inso narra a história de Rodolfo Moreira e Frazão 

Antunes que, na tentativa de reerguer sua firma Moreira&Antunes, buscam 

fazer fortuna no Oriente. O itinerário rumo à Macau inclui localidades como 

Marselha, Itália, PortSaid, Egito, Mar Vermelho, Oceano Índico, Colombo, 

Ceilão, Cingapura, Saigon e Honk Kong.    

 

A primeira impressão que os dois viajantes tem de Macau demonstra 

justamente esse estranhamento ao entrar em contato com um padrão social e 

cultural totalmente diferente do que estão acostumados. Levando em 

consideração seu modo de vida ocidental, a paisagem que se descortina diante 

dos olhos de Moreira e Frazão é inevitavelmente comparada a Portugal, sua 

terra natal: 

 

Assim, depressa verificaram que a cidade de Macau, 
espreguiçando-se dolentemente sobre minúsculas planícies e 
encostas, garrida e suave, no seu conjunto harmonioso de 
beleza dormente que não quer despertar, encerra, na 
realidade, duas cidades distintas, mas que não são fáceis de 
separar e que correspondem a duas almas, a duas vidas, a 
duas civilizações – a de Portugal e a da China. (Inso, 1996, p. 
75 apud Simas, 2004, p. 144) 
 

 

Durante toda sua estadia em Macau, ainda que haja uma necessidade de 

tentar se adaptar a este novo meio, ainda paira certo dilema sob as cabeças 

dos dois viajantes. Só há duas possibilidades para o viajante que se arrisca 

em: adaptar-se ao novo “lar” ou deixar-se abater pelas saudades da terra natal 

a abandonar a China: 

 

É só mais tarde, passado um certo período de adaptação, que 
o europeu, duma maneira geral, se encontra em face de do  
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dilema – ou se molda e adapta ao novo meio que dificilmente 
virá a trocar por outro, mesmo pelo da supercivilização, ou não 
se moldou, não se adaptou e a vida passa a decorrer-lhe como 
um martírio para que só há um remédio: abandonar a China! 
(Inso, 1996, p 76 apud Simas, 2004, p. 144) 
 
 

Apesar de se sentirem fascinados por tudo o que viram em Macau, Rodolfo e 

Frazão acabaram por tomar rumos diferentes: enquanto Rodolfo tenta se 

apropriar do universo chinês que o cerca, Frazão opta por seguir sua viagem 

pelo Oriente e, posteriormente, retornar a Portugal. No entanto, durante grande 

parte da narrativa, Rodrigo encontra-se no limiar entre as culturas chinesa e 

portuguesa, ilustradas metaforicamente pela figura das duas mulheres pelas 

quais Rodrigo está apaixonado, a pe-pai-chai6 A-Mi e Tininha, sua noiva, 

representada “como o único remédio para o fluxo estranho que sufocava 

Rodrigo” (Simas, 2004, p. 145). A partir da descrição atribuída a Tininha, 

podemos verificar mais uma vez o contraste entre Portugal e China; dessa 

forma, esse fluxo estranho que, de certa forma, provocava a 

“desnacionalização” de Rodolfo teria como “único remédio” o apego à cultura 

portuguesa.   

 

Os personagens secundários, por sua vez, são essenciais para ilustrar os 

contornos da vida macaense. Estes personagens funcionam como mediadores, 

por meio dos quais os pormenores da sociedade macaense chegam ao nosso 

conhecimento e ao de Frazão e Rodolfo. De acordo com Simas: 

 

É Eustáquio, um macaense, quem explica a Rodolfo e Frazão 
o Bazar Chinês; e Julião Torres, um macaense educado em 
Portugal quem lhes esclarece os processos comerciais e a 
situação industrial de Macau; e Segismundo, outro macaense, 
quem traduz a peça teatral em patois; e Dinora – “a da triste 
sina, a meiga filha de Macau” – quem socorre e ajuda Tininha; 
e A-Chan, criada chinesa que fala um patois próprio dos 
chineses, quem traduz os diálogos entre Rodolfo e A-Mi. Esses 
personagens, secundários na historia, ocupam o espaço 
principal na tradução da representação de Macau, em que a 
imagem da comunidade chinesa confrontada por suas 
diferenças e particularidades. (Simas, 2004, p. 146) 
 

 

                                                            
6 Cortesã.  
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Para Simas (2004), a construção de uma legítima identidade macaense ainda é 

alvo de muitas discussões, por se tratar de uma construção indentitária 

atravessada por inúmeras culturas que estiveram em constante diálogo em 

Macau. No entanto, de acordo com a pesquisadora, a peça-chave para que 

possamos compreender essa identidade é o macaense, designação 

cantonense que significa “filho da terra”, um dos vetores principais da 

sociedade de Macau. E foi Henrique de Senna Fernandes, tido como o 

guardião da memória de Macau, que representou de forma mais completa, em 

sua produção literária, o verdadeiro macaense.  

 

A seguir, tentaremos expor algumas das características da literatura de língua 

portuguesa produzida em Macau que priorizou a representação de uma Macau 

“verdadeira”, ou seja, aquela onde as culturas portuguesa e chinesa deixam de 

ser antagônicas e passam a estabelecer diálogo sob o qual se apoia a 

construção da identidade macaense.     

 

2.2. A literatura de expressão em língua portuguesa em Macau e a 
construção de uma identidade macaense. 
 

Ao encerrarmos a sessão anterior, dissemos que um dos vetores principais da 

sociedade de Macau é o macaense. Segundo dados obtidos por Simas (2004) 

em uma pesquisa de campo realizada por um grupo de pesquisadores em 

Macau, entre 1989 e 1992, o macaense pode ser classificado por meio de três 

fatores: “associação de um indivíduo ou de sua família com a língua 

portuguesa; qualquer forma de identificação individual ou familiar com o 

catolicismo; e a miscigenação entre sangue europeu e asiático” (p. 149).       

 

Para que possamos visualizar com maior clareza como essa identidade 

macaense é representada na literatura, iremos priorizar a escrita de Henrique 

de Senna Fernandes. 
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Para começarmos a falar sobre Henrique de Senna Fernandes (1923-2010) 7, 

iremos destacar as próprias palavras do autor que, em entrevista dada ao 

Jornal do Brasil em 1999, expõe as intenções de seu trabalho literário: 

 

Escrevo sobre a nossa mentalidade, nossas tradições e 
costumes, que são diferentes daqueles dos portugueses 
europeus ou dos chineses com quem vivemos lado a lado. Era 
preciso ter duas, três cabeças para guardar todas as histórias 
de Macau. Este encontro entre várias etnias – e do equilíbrio a 
que se conseguiu chegar entre elas – produz histórias 
fabulosas, soluções de vida absolutamente originais, muito 
belas e muito trágicas também. (Simas, 2004, pp. 160 – 161) 
   

 

Considerado um dos expoentes da literatura macaense em língua portuguesa, 

Senna Fernandes é considerado por muitos como uma espécie de guardião da 

história de Macau, pois cultivou obras literárias com descrições primorosas da 

pequena cidade de Macau (sua sociedade, suas crenças, suas tradições 

populares, etc), além de desnudar as complexas relações interculturais que a 

caracterizam. Para Simas (2004, p. 162), “o escritor irá rearticular a memória 

do território em torno de um novo universo. Para ele, uma ação discursiva 

sobre a cultura de Macau deveria implicar o reconhecimento dos hibridismos 

que se configuraram da cultura portuguesa”.    

 

A produção literária de Henrique de Senna Fernandes conta com quatro obras: 

Nan Vam (1984), Amor e dedinhos os de pé (1986), A trança feiticeira (1993) e 

Mong-há (1998). Tanto Nan Vam e Mong-há constituem uma coletânea de 

contos. Amor e de dedinhos de pé e A trança feiticeira, por sua vez, são 

romances.   

 

Em sua primeira obra, Nan-Vam – Contos de Macau (1984), o autor constrói 

histórias “que exibem as articulações de várias modalidades interculturais 

remetendo Macau para uma espécie de interlocução cultural” (Simas, 2004, p. 

163). Sobre Nan vam, assim se posiciona Brookshaw: 

                                                            
7 “Henrique Rodrigues de Senna Fernandes nasceu em Macau no ano de 1923 e licenciou-se 
em Direito pela Universidade de Coimbra em 1952. Regressado a Macau dois anos mais tarde, 
exerce advocacia desde então. Foi professor de ensino primário e secundário, diretor do 
Centro de Informação e Turismo  e bibliotecário da Biblioteca Nacional de Macau e da 
Biblioteca Sir Robert Ho Tung.  Foi presidente da Associação dos Advogados de Macau  e 
membro do Conselho Legislativo do Território” (Santos & Neves, 1996, p. 1437 apud Simas, 
2004, p. 160).    
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Seu primeiro trabalho, Nan Vam (1984), reuniu contos, alguns 
dos quais já haviam sido publicados na imprensa local na 
década de 1970. Algumas das historias, em especial A-Chan, a 
tancareira, escrito quando o autor era um estudante em 
Coimbra em 1950, revelam a influência do neo-realismo 
português  e possivelmente até mesmo do regionalismo 
brasileiro, no que diz respeito a preocupação para  com o 
oprimido e a representação do comportamento humano 
resultante do determinismo social. A maioria das historias, no 
entanto, possuem um forte elemento romântico, que será 
reproduzido e desenvolvido nos temas de amor de seus dois 
romances subsequentes Amor e dedinhos de pé (1986) e A 
trança feiticeira (1993). (Brookshaw, 2000, p. 275) 8 
 

 

Amor e dedinhos de pé (1986), seu primeiro romance, parte de uma lenda 

contada a Senna Fernandes quando criança, sendo estendida pelo autor por 

meio da inclusão de outras histórias.  Escrito em quatro partes, mais um 

pequeno texto final e outro inicial, o romance possui como eixo principal a 

história de Francisco da Mota Frontaria (Chico Frontaria), descendente de uma 

proeminente família de navegadores, que se encontra em franca decadência. 

Chico representa justamente o ponto culminante deste processo de 

decadência.  

 

Chico-Pé-Fede, apelido dado a Chico após ser acometido por uma doença que 

lhe deforma os pés, demonstra o contraste existente entre a cidade cristã, que 

se identifica com os valores cristãos disseminados pelos portugueses, e a 

cidade chinesa. A todo o momento, suas atitudes demonstram que ele está 

avesso aos valores da sociedade no qual está inserido e, tendo seu prestígio 

sucumbido diante de sua crise financeira e moral, é obrigado a transferir-se 

para a cidade chinesa onde, além de passar os momentos mais terríveis de 

sua vida, adquire uma doença que lhe deforma os pés. Sua redenção ocorre 

somente quando contrai matrimônio com Vitorina Vidal, mulher que também 

sofria preconceitos na cidade cristã por ser filha de um estrangeiro, e a quem o 

                                                            
8 “His first work, Nam Van (1984), brought together short stories, some of which had previously 
been published in the local press in the 1970s. Some of the stories, notably, A-Chan, a 
tancareira, written when the author was a student in Coimbra in 1950, reveal the influence of 
Portuguese neo-realism and possibly even Brazilian regionalism, in a concern for the underdog, 
and for the depiction of the social determinants behind human behavior. Most of the stories, 
however, contain a strongly romantic element which will be reproduced and developed in the 
love themes of his two subsequent novels, Amor e dedinhos de pé (1986) and A trança 
feiticeira (1993)” (Brookshaw, 2000, p. 275). 
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próprio Chico apelidara de “Varapau-de-Osso”. A religião, por meio do 

matrimônio, seria a única salvação para Chico-Pé-Fede e Varapau-de-Osso. 

 

Ambientado na década de 1930, A trança feiticeira (1993) expõe, novamente, o 

contraste existente entre a cidade cristã e a cidade chinesa. O romance traz a 

história de Adozindo, jovem descendente de portugueses e chineses, 

pertencente à aristocracia macaense, que se apaixona por A-Leng, humilde 

carregadora de águas chinesa.  O contraste ntre as duas culturas pode ser 

evidenciado por meio da resistência, por parte das famílias da Adozindo e A-

Leng, ao romance dos jovens, que se veem obrigados a viver à margem da 

sociedade. Adozindo acaba por se tornar um elo entre as culturas portuguesa e 

chinesa. Isto demonstra, sobretudo, “a contribuição de ambas as culturas para 

Macau, tornando-o uma ponte entre o Ocidente e o Oriente” 9 (Brookshaw, 

2000, p 279). 

 

Após contextualizarmos nossa pesquisa, por meio de um breve panorama da 

história da presença dos portugueses em Macau e da literatura de expressão 

em língua portuguesa ali realizada, partiremos, no capítulo seguinte, para a 

discussão do conceito de Lusofonia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
9 “[...] It asserts the contribution of both cultures to Macau in making it a bridge between East 
and West […]” (Brookshaw, 2000, p. 279).  
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3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO CONCEITO DE 

LUSOFONIA. 

 

Após discorrermos sobre a história de Macau, especialmente sobre o período 

que compreende a permanência dos portugueses na região, e sobre a literatura 

de expressão em Língua Portuguesa que ali foi produzida, pudemos 

contextualizar nossa pesquisa, que se centra no estudo da Lusofonia em 

Macau, este exótico estuário do Vale do Rio das Pérolas.  

 

O presente capítulo terá como objetivo explorar com maior profundidade 

algumas questões relacionadas ao conceito de Lusofonia. Em um primeiro 

momento, tentaremos delinear alguns dos pressupostos teóricos que 

concernem ao conceito de Lusofonia, tentando tecer algumas reflexões sobre 

este conceito que ainda gera dúvidas entre os pesquisadores do mundo 

lusófono. Em seguida, tentaremos articular alguns conceitos bakhtinianos, tais 

como identidade e alteridade, para expandir nossas discussões em torno da 

Lusofonia. Por último, nos dedicaremos ao estudo da Lusofonia e da presença 

da Língua Portuguesa no contexto de Macau.   

 

Antes de adentrarmos no instigante universo da Lusofonia é importante 

salientar que não existe um consenso sobre o uso do termo Lusofonia entre as 

os pesquisadores que investigam este tema. Para alguns, o simples uso do 

prefixo luso remete a um passado marcado pela colonização de Portugal que 

se instalou em localidades como Brasil, África e Oriente durante a Expansão 

Ultramarina. Uma colonização que ainda é sinônimo de dominação e 

exploração. Para abordar o tema Lusofonia tentaremos elaborar um panorama 

que compreenda as diferentes visões existentes sobre este conceito. 

 

Antes de começarmos a discorrer sobre o conceito de Lusofonia, é importante 

frisar a importância da expansão ultramarina empreitada por Portugal no século 

XV como fator determinante para entendermos a questão da Lusofonia. Com o 

intuito de propagar a religião católica e de expandir as riquezas de Portugal, o 

processo de colonização iniciada pelos portugueses em diversas regiões da 

África, Ásia e Brasil, também contribuiu para expansão de um processo de 

ensino-aprendizagem da língua e cultura portuguesas. No entanto, deve-se 
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levar em consideração que o processo de colonização ocorreu de forma 

diferenciada nos diferentes países lusófonos. Se considerarmos a questão da 

Lusofonia em Macau, por exemplo, a colonização não ocorreu de forma 

impositiva e sim com a permissão do governo chinês. Ainda que seja delicado 

associar Lusofonia à colonização, é inevitável considerar a presença de 

Portugal em suas antigas colônias. Como veremos ao analisarmos Amor e 

dedinhos de pé, a interculturalidade se faz presente em toda a obra, delineando 

um contexto lusófono pautado pelo diálogo entre as culturas portuguesa e 

chinesa. 

 

Em linhas gerais, o termo Lusofonia é utilizado para designar um conjunto de 

países que se expressam em língua portuguesa. No entanto, ao discutirmos o 

conceito Lusofonia não podemos nos restringir ao aspecto linguístico. A língua 

portuguesa, enquanto elemento que possui uma historicidade e uma função 

sócio-histórico-cultural, além de fator comum entre as diversas comunidades 

que constituem o universo lusófono, é ponto de partida para que se 

estabeleçam diálogos entre estas culturas nas quais a Lusofonia se apoia.  

 

De acordo com Namburete (2006, p. 63), “Lusofonia é um termo que pretende 

representar a congregação de um grupo de países e comunidades que têm um 

passado comum e características linguísticas e culturais semelhantes”. Nessa 

mesma perspectiva, assinala Fiorin (2006, p. 25): 

 

A lusofonia é o espaço dos que falam o português. Entretanto, 
como a língua não tem meramente uma função instrumental de 
servir à comunidade, a lusofonia não pode ser pensada 
simplesmente como um espaço de usuários do português. 
Tendo a língua uma função simbólica e um papel político, a 
lusofonia tem que ser analisada como um espaço simbólico e 
político. (Fiorin, 2006, p. 25) 

 

Faraco (2012) considera Lusofonia um termo polissêmico, ou seja, um termo 

que pode vir a adquirir outros sentidos além do seu sentido original. Dessa 

forma, o termo Lusofonia, muito mais do que uma simples referência ao 

conjunto de falantes de português no mundo, concentra usos “bem marcados 

valorativa e politicamente” (Faraco, 2012, p.32). Assim, de acordo com o 

pesquisador, podemos conceber a Lusofonia como: 
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[...] o nome de uma idealizada irmandade de sentimentos e 
tradições. Diz-se LUSOFONIA  com uma vibração especial 
das cordas do coração, com um senso de lírica pertença a uma 
indefinida comunidade transnacional e intercontinental unida 
pelo imaginário da mesma língua e de tudo que o acompanha. 
(Faraco, 2012, p. 32) 
 

 

E ainda como: 

 

[...] o nome de diferentes projetos políticos, de diferentes 
planos estratégicos de geopolítica – convergentes alguns 
em certos momentos, mas em geral, silenciosamente 
divergentes e até concorrentes [...] Aqui [...] encaixa-se o 
entendimento de LUSOFONIA como o projeto de 
congregar todos os países de língua portuguesa, mais a 
Galiza e as diversas diásporas de fala portuguesa, na 
construção de políticas linguísticas que permitam a gestão 
coletiva da língua com vistas à sua promoção, seja no 
interior do bloco (em que ela é, na maioria dos países, 
minoritária, embora oficial), seja globalmente. (Faraco, 
2012, p. 32) 

 

 

Para visualizar com maior clareza o espaço lusófono, inserimos o seguinte 

mapa demarcando as localidades que constituem a Lusofonia e o número de 

falantes de língua portuguesa por região: 
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Fig. 6. Mapa do espaço lusófono. Fonte: http://lusatur.blogspot.com.br/2011/11/os-paises-
lusofonos-pelo-mundo.html 
 

Para complementar o mapa acima, recorremos à ilustração elaborada por 

Santana (2013), que divide o espaço lusófono em dois grandes grupos: o da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e das comunidades 

que, apesar de não pertencerem à CPLP, também utilizam a Língua 

Portuguesa como meio de expressão. Ambos os casos possuem a Língua 

Portuguesa como zona de convergência:  

 

                                                                      

 

 

                                                                                      

       Língua 

       Portuguesa 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Intersecção geográfica do universo lusófono. Fonte: SANTANA, B.P. Moçambique é 
maningue nice: reflexões sobre lusofonia e identidade. 2013. Tese (Doutorado em Letras) – 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. p. 66.   
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No entanto, para compreender a essência da Lusofonia, precisamos entender 

que se trata de uma ideia que vai muito além da existência de uma língua 

comum e de um espaço geográfico. Ao viajarmos mentalmente por este 

universo lusófono, nos deparamos com diversas culturas que se encontram em 

um permanente diálogo (e o diálogo, nem sempre entendido como uma relação 

harmônica, é permeado por uma tensão) e que, por vezes, atribuem diferentes 

significações para o conceito de Lusofonia.   

 

Qualquer signo, independente de sua materialidade, pode incorrer em 

diferentes significações. Um indivíduo, cuja consciência sempre é atravessada 

por um índice de valor social, irá atribuir significação a um signo de acordo com 

as ideologias que o constituem enquanto sujeito social.  De acordo com estas 

considerações, podemos afirmar, portanto, que o signo Lusofonia possuirá um 

conceito diferente para cada comunidade.  Para muitos membros da 

comunidade lusófona a Lusofonia acaba remetendo a um passado colonial 

recente e, ainda, em uma tentativa lusitana de tentar reaver, por meio da 

língua, parte do seu poderio. Ou seja, o conceito de lusofonia e comunidade 

lusófona, muitas vezes, acaba emanando certa nostalgia imperial e se 

configura como uma tentativa dissimulada de Portugal para reaver, ainda que 

de forma mínima, o antigo domínio de suas colônias. Há ainda certas 

comunidades, como Timor-Leste, que veem a Lusofonia com aceitação e 

sentem afeto pela Língua Portuguesa.   

 

Outra ideia que acaba gerando controvérsia entre os membros das diversas 

comunidades lusófonas é a do luso-tropicalismo. Este termo, amplamente 

difundido pelo Estado Novo salazarista para enaltecer “o modo português de 

estar no mundo”, faz referência à existência de uma cultura lusíada nos 

trópicos. Para exemplificar essa questão, Martins (2006) aponta a forma como 

Gilberto Freyre analisa a cultura brasileira em Casa-Grande e Senzala, ensaio 

publicado em 1933. Para Freyre, a principal força da cultura brasileira seria o 

mulato, metonímia do nosso imenso Brasil, nascido da união do senhor da 

casa-grande com a escrava da senzala. Dessa forma, a cultura brasileira e, de 

certa maneira, das demais áreas colonizadas por Portugal, teria como fator 

determinante a dominação e, consequentemente, a imposição da língua e da 

cultura da metrópole.    
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Grande parte da polêmica que circunscreve a questão da Lusofonia está no 

fato de se remeter para um imaginário único, com Portugal sendo o único motor 

capaz de mover as embreagens que compõem o universo lusófono.  De acordo 

com Santana (2013, p. 43) “numa acepção imperialista, lusofonia é 

compreendida como um movimento ideológico que surgiu para dar sustento a 

práticas políticas de colonizadores portugueses na contemporaneidade. Nesse 

sentido, a lusofonia é um imperialismo disfarçado” A seguinte afirmação, de 

Margarido, reflete de maneira clara esse pensamento:  

 

O discurso “lusófono” actual limita-se a procurar dissimular, 
mas não a eliminar os traços brutais do passado. O que se 
procura de facto é recuperar pelo menos uma fracção da antiga 
hegemonia portuguesa, de maneira a manter o domínio 
colonial, embora tendo renunciado à veemência ou à violência 
de qualquer discurso colonial. Ou seja, pretende-se manter o 
colonialismo, fingindo abolir o colonialista, graças à maneira 
como o colonizado é convidado a alienar a sua própria 
autonomia para servir os interesses portugueses. O recurso à 
língua portuguesa não seria uma operação autônoma, mas 
antes o elemento central da alienação destinada a manter o 
escravo no seu lugar de sempre. (Margarido, 2000, p.76 apud 
Santana, 2013, p. 44) 

 

 
Faraco (2012) fala na implantação do chamado poder soft.  De acordo com o 

autor,  

[...] paralelo ao exercício do poder “hard” (com o controle 
político, militar e econômico dos territórios submetidos), 
nasciam os primeiros delineamentos do chamado pode “soft”, 
que se fundava justamente numa pretensa unidade cultural 
dada por uma língua comum portadora da civilização que 
vencia a barbárie” (Faraco, 2012, p. 33).  

 

Dessa forma, consideramos que o controle exercido por algumas nações 

poderia ser efetivado de maneira muito mais sutil, sem uso da força, seja 

política ou militar. Faraco (2012) acrescenta que essa forma de ver as 

chamadas “fonias” não se restringe somente à Lusofonia.  Como um dos 

exemplos, ele cita a criação do British Commonwealth, órgão criado pelo 

governo da Grã-Bretanha em 1931 e que visava manter uma ação política 

internacional conjunta dos países que foram suas maiores colônias e se 

expressavam em Língua Inglesa (dentre elas Canadá, Austrália, Nova Zelândia 

e África do Sul). Faraco (2012) ainda afirma que o interesse político das antigas 
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metrópoles vai desaparecendo aos poucos, tornando-se quase imperceptível. 

Assim, o British Commonwealth perdeu o qualificativo British e se tornou 

somente Commonwealth, apresentada “como uma associação voluntária de 53 

países que dão suporte uns aos outros e atingir objetivos compartilhados de 

democracia, paz, solidariedade, desenvolvimento sustentável e direitos 

humanos” (Faraco, 2012, p. 33). 

 

Faraco (2012) ainda aponta diversos fatores que acabam por tornar a 

Lusofonia extremamente frágil se considerarmos o quadro das diversas “fonias” 

existentes.  Dentre os fatores que tornam a Lusofonia vulnerável, Faraco cita 

que 

 

[...] atrás dela não há, como na anglofonia e na francofonia, 
uma ex-metrópole colonial que tenha sido, no século 20, uma 
potência político, militar e econômica. Não há, portanto, um 
grande projeto de natureza política, econômica e cultural. 
(Faraco, 2012, p. 36) 

 

Há de se considerar, também, que “não há [...] uma forte articulação 

convergente de ações políticas, econômicas e gestão da língua [...] os dois 

únicos países em que o português é a língua majoritária agem isoladamente e 

em direções divergentes” (Faraco, 2012, p. 36). Além disso, no Brasil, que 

concentra o maior número de falantes do português (cerca de 85% dos falantes 

de língua portuguesa no mundo) o tema da Lusofonia raramente é discutido e 

há pouco interesse por parte do país em assumir este papel de detentor do 

maior número de falantes da língua. Para Faraco, a questão da Lusofonia, no 

Brasil, tende a se restringir somente ao meio acadêmico: 

 

Talvez não seja equívoco dizer, então, que esse tema, quando 
ocorre aqui no Brasil, está restrito ao meio acadêmico. A 
literatura portuguesa e as literaturas africanas de língua 
portuguesa têm seu lugar nas universidades brasileiras. É 
nesse contexto que, eventualmente, o tema aparece. E a 
compreensão de LUSOFONIA que predomina, neste caso, é o 
de uma realidade fundamentalmente linguístico-cultural, ou 
seja, a LUSOFONIA é entendida como o eixo que agrega 
literaturas e culturas que se expressam em português. (Faraco, 
2012, p. 40) 
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Bagno (2009) tem uma postura ainda mais dura e crítica do que a exposta por 

Faraco e Margarido. Ele chega a falar em uma ilusofonia, retomando alguns 

dos fatores apontados por Faraco (2012) de maneira mais radical: 

 

[...] a lusofonia tem como principal arauto um país em tudo 
periférico da União Europeia, desimportante na geopolítica 
mundial e nem de longe uma potência econômica. Não 
bastasse isso, os demais países “lusófonos”, excetuando-se o 
Brasil, encabeçam a lista das nações mais pobres e 
subdesenvolvidas do mundo: Guiné-Bissau, Cabo Verde, S. 
Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, Timor. As três 
primeiras dependem exclusivamente da ajuda internacional 
para sobreviver. Com isso, dá para dizer que se trata, de fato, 
de uma “ilusofonia”, uma quimera que Portugal não tem a 
menor possibilidade de sustentar. Ainda assim, Portugal age 
com prepotência colonial: não reconhece os certificados de 
proficiência em português emitidos pelo Brasil e impede (por 
lei!) que professores brasileiros ocupem as cadeiras de ensino 
da língua em universidades estrangeiras. Na União Europeia, 
proíbe-se que os tradutores simultâneos para o português 
sejam brasileiros. Portugal parece se alimentar do mito bíblico 
de Davi contra Golias, mas a realidade sociopolítica e 
econômica do mundo atual é coisa muito mais séria do que 
qualquer mito sebastianista de Quinto Império [...]E que o Brasil 
abandone sua secular posição de subserviência e mostre a 
Portugal que quem manda mesmo, hoje, na língua, somos nós 
e que cabe a Portugal, isso sim, seguir os passos das políticas 
linguísticas que nós propusermos. (Bagno, 2009, p. 10) 
 

 

No entanto, se considerarmos uma perspectiva político econômica, é 

impossível deixar de creditar à Lusofonia o papel de produtora de efeitos 

sociais. Ao falarmos em uma produção de efeitos sociais, nos referimos ao 

impacto que a formação de uma comunidade forte e coesa dos países de 

Língua Portuguesa pode exercer no atual contexto mundial, no qual vemos, 

com frequência, discussões acerca de fenômenos como pós-modernidade, 

pós-colonialismo e, principalmente, globalização. Como aponta 

Kumaravadivelu (2006, p.129) essas três áreas “representam três importantes 

discursos críticos que dominam a produção de conhecimento nas humanidades 

e nas ciências sociais hoje”.  

 

Para deixarmos clara a importância da Lusofonia no contexto da globalização, 

faremos uma breve explanação sobre este conceito, que, ainda que constitua 

um processo que remonta ao período colonial moderno, vem ganhando cada 

vez mais espaço nos últimos anos. De acordo com Robertson (apud 



48 
 

Kumaravadivelu, 2006) a globalização, como processo econômico e social que 

estabelece uma integração entre os países e as pessoas de todo o mundo, 

começou há cerca de quinhentos anos, com o início do período colonial, 

quando as grandes potências mundiais da época decidiram expandir sua zona 

de influência por meio da conquista de outros territórios. O autor ainda aponta 

outras três fases determinantes para definir a globalização: as explorações 

comerciais regionais lideradas por Portugal e Espanha, o intenso processo de 

industrialização liderado pela Grã-Bretanha e, finalmente, o período que 

corresponde ao mundo do pós-guerra, liderado pelos Estados Unidos.   

 

A globalização deve ser concebida, portanto, como um processo (social, 

histórico, político, cultural) cuja fase atual, sem deixar de possuir o mesmo 

caráter que vem sustentando durante toda sua existência, possui uma 

intensidade ainda maior. De acordo com Kumaravadivelu, a fase atual da 

globalização está mudando a paisagem do mundo de três modos distintos: 

 

 A distância espacial está diminuindo. As vidas das pessoas – 
seus empregos, salários e saúde – são afetados por 
acontecimentos no outro lado do mundo, frequentemente por 
acontecimentos que desconhecem. 

 
 A distância temporal está diminuindo. Os mercados e as 

tecnologias agora mudam com uma velocidade sem 
precedente, com atos distantes ocorrendo em tempo real, com 
impacto na vida das pessoas que vivem longe. 

 
 As fronteiras estão desaparecendo. As fronteiras nacionais 

estão se dissolvendo, não somente me termos de comércio, 
capital e informação, mas também em relação a ideias, 
normas, culturas e valores. (2006, p. 131) 

 

Ainda que a existência de um passado colonial não possa ser apagada e a 

influência da cultura de Portugal não possa ser totalmente excluída destes 

países lusófonos, e deixaremos isso bem claro durante toda dissertação, o 

contexto atual exige cada vez mais a colaboração e a interação entre todos os 

países que compõem o globo. As rígidas fronteiras que separavam os povos 

estão se afrouxando cada vez mais e, consequentemente, permitindo uma 

maior interação entre eles, não somente no que diz respeito a questões 

políticas e econômicas, mas também com relação a normas, cultura e valores 

sociais. 
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Vale ressaltar que, ao falarmos em uma possível interação entre povos ou, 

ainda, em um diálogo intercultural, não estamos nos referindo a uma aceitação 

pacífica da cultura e dos valores de outrem e, muito menos, de uma fusão entre 

culturas. Todo o diálogo pressupõe uma tensão, que acabará por enriquecer os 

partícipes deste processo.  

 

Diante do que foi exposto, é válido afirmar que, na era da globalização, há a 

necessidade de que o espaço lusófono, formado por uma grande diversidade 

de culturas, se estabeleça de forma coesa, atuando com diplomacia e 

cooperatividade e guiando-se por um fator determinante, que é, justamente, a 

Língua Portuguesa. Para complementar esse pensamento, vale citar as 

palavras de Martins (2006): 

 

Diante do imparável processo de globalização cosmopolita, que 
pela economia e pela tecnologia se erguem diante de nós, 
deslocalizando-nos, desfazendo fronteiras, diluindo memórias, 
virtualizando paisagens, aquilo que motiva a lusofonia como 
coisa sua é a globalização multiculturalista, dentro de áreas 
culturais específicas, uma globalização paradoxalmente 
regionalista, que se alimenta de um imaginário de territórios, 
memórias e paisagens vivos e concretos. (2006, p. 83) 
 

 

As considerações expostas acima nos auxiliam a delinear algumas das 

questões que circunscrevem o conceito de Lusofonia. No entanto, como já 

explicamos anteriormente, não podemos vincular a definição deste termo 

somente a existência de uma língua comum e de um espaço geográfico 

correspondente aos países que constituem a CPLP10 e os que se expressam 

em Língua Portuguesa. Quando fazemos alusão à existência de uma 

Lusofonia, admitimos a existência de culturas diversas que, por meio de um 

constante diálogo, se enriquecem mutuamente.  

 

Além disso, como já expusemos ao longo deste capítulo, nos arriscamos a 

afirmar que Lusofonia não pode ser “encarada” da mesma forma em todos os 

lugares onde a Língua Portuguesa está, ou esteve, presente. Em muitos casos, 

podemos até afirmar que este termo não é adequado. Se considerarmos que 

em Macau tivemos uma “colonização” na qual a presença dos portugueses foi 

                                                            
10 Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 
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fruto de um acordo com o governo chinês para que se evitasse o exercício da 

pirataria, o mesmo não se pode dizer, por exemplo, de localidades como 

Moçambique e Timor-Leste, dentre outras. Segundo pesquisa recente realizada 

por Santana (2013), que obteve relatos de professores da Universidade 

Eduardo Mondlane, em Moçambique, ainda há receio com relação à utilização 

do termo Lusofonia. Muitos dos pesquisadores africanos entrevistados sequer 

citam o termo Lusofonia. 

 

Muitos pesquisadores discutem a possibilidade de redefinir o termo Lusofonia, 

ou até mesmo substituí-lo. Acreditamos que, neste momento, as pesquisas 

realizadas são insuficientes para se chegar a tal conclusão. Para que 

possamos construir um novo conceito, ou uma nova forma para caracterizar 

este laço existente entre as comunidades que falam o Português, torna-se 

necessário estudar a realidade de cada um desses povos e, assim, confrontá-

las. Pesquisas de campo seriam fundamentais para destrinchar cada uma das 

particularidades desses países e estas, como já afirmamos, ainda são muito 

escassas.  

 

Para encerrar esta discussão, lançamos mão da metáfora do quebra-cabeça, 

cujas peças correspondem a cada uma das comunidades que falam a Língua 

Portuguesa, oficialmente ou não. Após diversas pesquisas realizadas em torno 

da Lusofonia, tomamos a liberdade de afirmar que a nossa visão acerca desse 

fenômeno, ao mesmo tempo instigante e complexo, é a de um quebra-cabeça 

que ainda possui peças soltas e que precisam ser colocadas de maneira 

adequada para constituir um todo harmonioso. Caso uma das peças seja 

colocada de maneira inadequada, ou tentarmos força-la em determinada 

posição, este nosso “jogo” tornar-se-á disforme. A figura a seguir traz um 

quebra-cabeça totalmente montado, demonstrando uma Lusofonia em que 

todas as “peças” necessárias para sua composição estão dispostas de forma 

ideal:  



51 
 

                            

 
Fig. 8. Quebra-cabeça da Lusofonia. Fonte: 

http://cidadevelha1462.blogspot.com.br/2012/10/0340-protocolo-para-criacao-na-cidade.html 

 

3.1. Lusofonia: identidade e alteridade. 

 

Para avançarmos em nossa discussão acerca do conceito de Lusofonia e sua 

relação com questões de identidade e alteridade, faremos menção a uma breve 

passagem contida no primeiro capítulo da obra Prolegômenos a uma teoria da 

linguagem, de Hjelmslev, cuja reflexão sobre a linguagem nos traz importantes 

reflexões sobre os conceitos aqui abordados.   

 

A linguagem [...] é uma inesgotável riqueza de múltiplos 
valores. A linguagem é inseparável do homem e segue-o em 
todos os seus atos. A linguagem é o instrumento graças ao 
qual o homem modela o seu pensamento, seus sentimentos, 
suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos, o 
instrumentos graças ao qual ele influencia e é influenciado, a 
base última e mais profunda da sociedade humana. Mas é 
também o recurso último e indispensável do homem, seu 
refúgio nas horas solitárias em que o espírito luta com a 
existência, e quando o conflito se resolve no monólogo do 
poeta e na meditação do pensador.  Antes mesmo do primeiro 
despertar de nossa consciência, as palavras já ressoavam à 
nossa volta, pronta para envolver os primeiros germes frágeis 
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de nosso pensamento e nos acompanhar inseparavelmente 
através da vida, desde as mais humildes ocupações da vida 
cotidiana até os momentos mais sublimes e mais íntimos dos 
quais a vida e todos os dias retira, graças às lembranças 
encarnadas pela linguagem, força e calor. A linguagem não é 
um simples acompanhante, mas sim um fio profundamente 
tecido na trama do pensamento: para o indivíduo, ela é tesouro 
da memória e a consciência vigilante transmitida de pai para 
filho. Para o bem, para o mal, a fala é a humanidade. O 
desenvolvimento da linguagem está tão inextricavelmente 
ligado ao da personalidade de cada indivíduo, da terra natal, da 
nação, da humanidade, da própria vida, que é possível indagar-
se se ela não passa de um simples reflexo ou se ela não é tudo 
isso: a própria fonte de desenvolvimento das coisas. 
(Hjelmslev, 1975, pp. 1-2 apud Fiorin, 2013, pp. 14-15) 
  

 

Embora os estudos de Hjelmslev estejam mais próximos a uma tendência 

estruturalista da Linguística, totalmente diferente das propostas de Bakhtin para 

os estudos da linguagem a qual estamos vinculados, este fragmento nos traz 

reflexões importantes sobre a concepção de linguagem e ainda nos mostra que 

a linguística estruturalista trouxe contribuições fundamentais para estudos 

posteriores. Neste excerto, Hjelmslev nos dá entender que a linguagem não 

pode ser concebida somente como um mero instrumento do qual fazemos uso 

para caracterizar coisas que estão ao nosso redor. Tratar a linguagem dessa 

forma é, de fato, extremamente reducionista.  Desde a Antiguidade, diversos 

mitos tentaram desvendar o surgimento deste elemento tão poderoso que é a 

linguagem, que muitas vezes foi explicado como tendo sido ofertado por uma 

divindade suprema para que pudéssemos estabelecer contato com os que 

estão ao nosso redor e nos constituir em sociedade.  A linguagem, que está 

ligada ao ser humano de forma inata desde o seu nascimento e se desenvolve 

no decorrer de sua vida, está carregada de ideologias e permite a 

comunicação/interação de indivíduos em uma determinada sociedade e está 

presente nas diversas esferas da atividade humana.  Como diz Fiorin (2013, p. 

32), “se ela está presente em todas as atividades humanas, se é constitutiva do 

estar do homem no mundo, conhecer a linguagem é conhecer o homem”.  

Seguindo este raciocínio, portanto, a língua também se constitui como um fator 

identitário.    

 

Quando falamos em Lusofonia, a primeira coisa que nos vem à mente é a 

Língua Portuguesa, ou ainda, o falar em Língua Portuguesa. E é dessa forma 
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que, muitas vezes, definimos este conceito de Lusofonia: a presença da Língua 

Portuguesa no mundo. Ou, o que é ainda mais reducionista, a presença da 

Língua Portuguesa nos países que compõem a Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), quais sejam, Portugal, Brasil, Angola, Cabo-Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. No entanto, a 

Língua Portuguesa, no contexto lusófono, assume um caráter que acaba 

transcendendo o seu valor estrutural; ou seja, o português, neste contexto, não 

pode ser concebido como um simples instrumento de comunicação. Ele reflete 

toda a história de cada um dos países ou comunidades lusófonas, é o elemento 

que permite o diálogo entre as diversas culturas que compõem o universo 

lusófono.  

 

A Lusofonia, portanto, não pode ficar concentrada somente em Portugal, como 

se ela fosse sua única “dona e senhora”; ela se constrói no limiar entre as 

diversas comunidades que também são “donas e senhoras” da Língua 

Portuguesa e a ela atribuíram seus contornos particulares.  

 

Quando falamos na construção de uma Lusofonia, portanto, é de extrema 

importância tomar conhecimento de que este fenômeno não é movido somente 

por fatores políticos e econômicos. Questões identitárias também são postas 

em jogo quando abordamos um diálogo entre culturas que, apesar de terem em 

suas raízes a influência de Portugal, possuem características semelhantes e 

díspares, de acordo com os rumos de suas respectivas histórias.  

 

Para podermos definir os conceitos de identidade e alteridade a partir de uma 

ótica bakhtiniana, recorremos ao que foi escrito por Bakhtin em O autor e a 

personagem na atividade estética, ensaio escrito pelo teórico russo em 1929 e 

que está contido em Estética da criação verbal. Neste ensaio, Bakhtin põe em 

jogo, a todo o momento, as relações entre o ego (eu) e o seu alter (outro). Para 

o teórico russo, o eu, enquanto indivíduo constituído socialmente, só pode 

definir sua identidade por meio do outro e para o outro.  

 

Antes de prosseguirmos com as reflexões acerca dos estudos de Bakhtin, é 

interessante notar que a Linguística, mesmo em sua tendência estruturalista 

(ao qual estava vinculado Hjelmslev, citado anteriormente), já podiam ser 



54 
 

verificados certos resquícios de questões que se inclinavam para estudos 

sobre identidade. A título de exemplificação e, a caráter de curiosidade, 

vejamos como Saussure (2010) estabelece o valor negativo de um signo. Para 

o mestre genebrino, um determinado signo é, justamente, o que o outro não é; 

ou seja, um signo só pode adquirir certo valor quando está em relação com 

outro signo. Se colocarmos diante de nós um indivíduo X, idoso, e outro Y, 

jovem, veremos que X só poderá ser X por que não é Y e, além disso, a velhice 

de X será realçada ao estar em contraste com a juventude de Y.  

 

Esta forma saussuriana de definir o valor negativo de um signo nos permite 

realizar algumas reflexões sobre as questões de identidade e alteridade, 

amplamente discutidas por Bakhtin em O autor e a personagem na atividade 

estética, essenciais para compreender o seu pensamento nos capítulos que o 

constituem.  

 

Deixamos claro, desde já, que o objetivo aqui empreendido não é fazer uma 

análise minuciosa de todas as questões propostas por Bakhtin neste ensaio, 

que explora profundas questões filosóficas e pretende, acima de tudo, construir 

uma teoria da compreensão. Para alcançarmos o objetivo aqui proposto, nos 

ateremos somente aos momentos em que Bakhtin põe em discussão as 

questões de identidade e alteridade. Também é válido lembrar que, ainda que 

o foco central das investigações empreendidas por Bakhtin seja os estudos 

literários, muitas das reflexões construídas por ele também podem ser 

utilizadas aos discutirmos questões relativas à vida. Ainda que esta dissertação 

esteja centrada na análise de uma obra literária, as conceitos de identidade e 

alteridade são fundamentais para enriquecermos nosso estudo sobre a 

concepção de Lusofonia.  

 

Durante todo o seu ensaio, Bakhtin explora as relações existentes entre autor e 

personagem na atividade estética, seja na literatura, na pintura, etc., e deixa 

claro, a todo o momento, que o autor-criador (que, diferente do autor-pessoa, 

deve se encontrar totalmente envolvido com seu trabalho e absorto de sua 

realidade) deve descolocar-se do lugar real onde se encontra e colocar-se no 

lugar de sua criação para compreendê-la por completo. No caso da literatura, 
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por exemplo, o autor só poderá compreender a alma11 da sua personagem 

caso se coloque no lugar dela, esmiuçando-a. Ao se deslocar desse movimento 

de extraposição, o que Bakhtin denomina como a capacidade do autor de uma 

obra literária abandonar momentaneamente seu eixo axiológico e transladar-se 

ao lugar do outro, é que este autor poderá, por meio da observação e do 

conhecimento total de sua personagem, construí-lo a partir do seu ponto de 

vista.  É o seu excedente de visão, ou seja, aquilo que só pode ser visto ou 

percebido por ele e que está fora do alcance da personagem, é o que lhe dará 

o seu acabamento estético. Para ilustrar esse pensamento, selecionamos as 

seguintes palavras de Bakhtin: 

 

O excedente de visão é o broto em que repousa a forma e de 
onde ela desabrocha como uma flor. Mas para que esse broto 
efetivamente desabroche na flor da forma concludente, urge 
que o excedente de minha visão complete o horizonte do outro 
indivíduo contemplado, sem perder a originalidade deste. Eu 
devo entrar em empatia com esse ou outro indivíduo, ver 
axiologicamente o mundo tal qual ele o vê, colocar-me no lugar 
dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o 
horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar 
se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente 
concludente a partir desse excedente de minha visão, do meu 
conhecimento e do meu sentimento. (Bakhtin, 2011, p. 23) 
 

 

Se colocarmos, por exemplo, Clarice Lispector e Macabéa (protagonista de A 

hora da estrela) lado a lado temos dois seres completamente distintos que 

acabam por se complementar. Ao entrar no íntimo de sua personagem, Clarice, 

por meio da narrativa metalinguística de Rodrigo S.M., deflora-a e expõe os 

seus sentimentos e angústias mais profundos, algo que se encontra à margem 

de Macabéa, que por ela não pode ser visto. A todo o momento, Macabéa se 

nutre de esperanças com relação à sua vida, definitivamente patética e vazia, 

mas instintivamente já sabemos, por meio de certos indícios deixados por meio 

do autor-criador, que a ela só lhe resta o nada. Eis que, ao visitar uma 

cartomante, lhe é previsto um futuro maravilhoso e, ao sair de lá cheia de 

                                                            
11 A alma, enquanto todo esteticamente significativo da vida interior, não pode ser concebida 
somente como uma autoconsciência situada em universo transcendental, à moda dos 
idealistas. Ao tratar da questão da consciência, Bakhtin (Volochínov), em Marxismo e filosofia 
da linguagem, deixa claro que essa consciência individual só ganhará forma após passar por 
um índice de valor social. Ou seja, essa consciência só passará a ganhar consistência por 
meio de constantes interações com o outro, que, assim como nós, está inserido em uma 
determinada sociedade.    
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expectativas, chega-lhe a sua hora de estrela, seu momento triunfal, no qual 

sua vida é arrancada em um piscar de olhos por um luxuoso automóvel. O 

autor-criador, no caso Clarice Lispector, sabia, desde o principio que, para sua 

triste personagem, só lhe restava um final trágico e sem expectativas, como 

fora toda a sua vida. De certa forma, Macabéa, a personagem central de A 

hora da estrela, sempre esteve à mercê de sua criadora, a brilhante, e ao 

mesmo tempo instigante, Clarice Lispector, que buscou a todo o momento 

explorar a psique do ser humano, seus sentimentos mais profundos.   

 

Ao sairmos do contexto literário voltarmos o olhar para nossas vidas, nos 

sentimos sempre, indubitavelmente, à margem do outro. Todas as nossas 

ações estão direcionadas para o outro, que irá nos (re)construir segundo sua 

própria visão. A partir do momento em que vivemos em sociedade, todos os 

elementos que constituem o nosso ser, inclusive a consciência, passam por um 

índice de valor social. Segundo Bakhtin (Volochínov) (2010, p. 34), 

“consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo 

ideológico e, consequentemente, somente no processo de interação social”.   

 

De acordo com García (2006), que retoma algumas categorias bakhtinianas 

para discutir questões de identidade e alteridade no campo da Antropologia, 

jamais podemos pensar a identidade em termos de igualdade, ou seja, em algo 

que seja semelhante nós, que não passe de uma reles duplicata de nosso ser. 

Assim sendo, a construção da identidade dos sujeitos deve ser compreendida 

como fenômeno dialógico, no qual o outro é parte constitutiva do ser. A 

identidade, nesta perspectiva, só pode ser concebida por meio de um processo 

de alteridade, ou seja, por meio da interação de um eu (ego) com seu outro 

(alter). Portanto, identidade e alteridade são fenômenos interdependentes. Ao 

refletir sobre estes conceitos, assim se posiciona Malcuzynski: 

 

[...] recordemos que uma teoria bakhtiniana do discurso afirma 
que não se trata somente do que acontece “no interior” de 
nossa própria consciência, senão na fronteira da consciência 
de outro sujeito cabal, completo, precisamente no limiar. Para 
Bakhtin, o mais alto grau de socialização apoia-se no fato de 
que cada experiência interior, cada sujeito, termina por topar 
com outro. Toda a “ontologia do eu” no sentido bakhtiniano se 
dialogiza, em primeira instância, nesta fronteira, e não pode 
realizar-se senão neste de lugar de encontro cheio de tensões. 
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O sujeito sempre é o produto de sua interação com outros 
sujeitos. (2006, p. 22 apud García, 2006, p.50)12 
 

 

A Lusofonia, enquanto conceito que possui uma historicidade e um valor 

sociocultural, não pode se restringir, como estamos enfatizando a todo o 

momento durante todo o trabalho, a existência de um língua comum 

compartilhada por um grupo de países/ comunidades. Se retornarmos à fala de 

Hjelmslev, parafraseada no início desta seção, podemos constatar que a língua 

não pode ser compreendida somente como um instrumento de comunicação, 

entre um indivíduo A e um indivíduo B, mas como um elemento carregado de 

ideologias que permite a interação dos sujeitos em uma determinada 

sociedade. A Língua Portuguesa, no contexto da Lusofonia, é um dos 

elementos que permite o diálogo entre as diversas culturas que constituem o 

mundo lusófono. E a construção da identidade desse universo lusófono só 

poderá ser efetivada por de um diálogo intercultural, pois a Lusofonia nada 

mais do que a tensão existente entre as diversas comunidades que a 

constituem. É no limiar entre as diversas realidades (históricas, sociais, 

culturais) que compõem cada um dos países e comunidade que possuem a 

Língua Portuguesa como fator identitário é que poderemos compreender a 

Lusofonia. Não como algo estanque e engessado. Mas como uma trama 

dinâmica e movente.  

 

Os conceitos de identidade e alteridade, portanto, são essenciais para se 

compreender a construção da Lusofonia, tanto em uma esfera geral como 

especificamente em Macau. A obra de Henrique de Senna Fernandes, (autor 

do romance Amor e dedinhos de pé, objeto de análise deste trabalho) nesta 

perspectiva, esboça um território onde cada cultura (portuguesa, chinesa e 

macaense), sem anular suas devidas particularidades, consegue estabelecer 

relações sem perder a sua essência. 

 

                                                            
12 “[...] recordemos que una teoría bajtiniana del discurso afirma que no sólo se trata de lo que 
acontece “al interior” de nuestra propia conciencia, sino en la frontera de la conciencia de otro 
sujeto cabal, completo, precisamente en el umbral. Para Bajtín, el más alto grado de socialidad 
estriba en el hecho de que cada experiencia interna, cada sujeto, termina por toparse con otro. 
Toda la “ontología del yo” en el sentido bajtiniano se dialogiza, en primera instancia, en esta 
frontera, y no puede realizarse más que en este lugar de encuentro lleno de tensiones. El 
sujeto siempre es el producto de su interacción con otros sujetos”. 
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Mediante as ideias expostas anteriormente, é válido destacar as palavras de 

Bakhtin (2011, p. 368) que afirma, ao tratar de dialogismo na literatura, que “o 

encontro dialógico entre duas culturas não lhe acarreta a fusão; a confusão; 

cada um deles conserva sua própria unidade e sua totalidade, mas se 

enriquecem mutuamente”. As palavras de Bakhtin são pertinentes para se 

discutir o conceito de Lusofonia: se duas ou mais culturas convivem em um 

mesmo território, consequentemente, elas estão em constante processo de 

diálogo e interação cultural. No entanto, essas duas culturas não se excluem; 

se enriquecem com este constante processo dialógico.  

 

3.2. Macau: Lusofonia e Língua Portuguesa. 

Poéma di Amôr 

 

Co sentimento , nôs dôs cantá 

Acunga poéma di bom sabôr  

Qui ta fazê nôs lembra, 

Pa tudo sempri, acunga amor. 

 

Dóci amor qui já merecê 

Lágri churado na solidám! 

Quim más padecê 

Sã nosso coitado coraçám. 

 

Acunga poéma di amor qui nôs 

Vida intéro nádi isquecê, 

Sã adocicado pa dôs 

Alminha triste qui ta sofrê. 

 

Lua na Céu qui já lumiá 

Nôsso caminho di puro amor 

Têm na riva tá olá 

Nôsso dôs coraçám churá di dor.     

 

 José dos Santos Ferreira (Adé), in Poéma di Macau, 1983.  
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Este simples poema de amor, de José dos Santos Ferreira, está escrito em 

patuá. Este crioulo13 surgiu após a chegada dos portugueses em Macau, 

quando os chineses residentes neste local incorporaram alguns vocábulos da 

Língua Portuguesa ao cantonês para facilitar a comunicação com os seus 

“colonizadores”.  É a partir deste momento, com a chegada e permanência dos 

portugueses em Macau, é que a história deste pequeno estuário do Vale do Rio 

das Pérolas passa a ganhar novos contornos e, consequentemente, a Língua 

Portuguesa passa a exercer grande influência na região. A Lusofonia começa a 

trilhar o seu caminho em Macau a partir da instalação dos portugueses na 

região e do uso e ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. 

 

A história da Língua Portuguesa em Macau e nas demais regiões colonizadas 

coincide, portanto, com o processo de Expansão Ultramarina iniciada no século 

XV. Além de promover a difusão da religião católica e a catequização dos 

nativos, a ordem dos jesuítas também foi responsável pelo ensino da Língua 

Portuguesa nas regiões sob a administração lusitana. Foram as ordens 

religiosas que, de fato, promoveram a difusão da Língua Portuguesa nas 

regiões portuguesas no além-mar, como explicitado por Caniato (2004): 

 

Os jesuítas podem ser considerados os primeiros que 
contribuíram para a expansão da cultura portuguesa em 
Macau. Ali chegando em 1563, encontraram apenas uma 
pequena povoação de 600 ou 700 portugueses [...] Logo 
fundaram uma escola de “ler, escrever e aritmética” que, em 
1572, recebeu o nome de Primum Litterarum Scholam. Nos 
anos 80, já contava com mais de 200 alunos e com um corpo 
docente de 12 jesuítas, quase todos portugueses. (Caniato, 
2004, p.127)  
 
 

Nota-se que, a todo o momento, utilizamos o termo “colonizadores”, entre 

aspas, e administração no lugar de domínio de Portugal. Isso ocorre pois o 

processo de colonização portuguesa na região de Macau é diferente daquele 

                                                            
13 De acordo com Leão (1997, pp. 18-19), “um pidgin pode crioulizar-se ou transformar-se num 
crioulo, isto é, vir a ser língua materna de determinada população. Transmitido de pai para 
filho, sem nenhum aprendizado formal da língua europeia, vai conservando suas reduções e 
simplificações, de uma geração para outra. Acaba por tornar-se a língua materna do grupo, 
nessa forma simplificada. É a esse tipo de língua materna que se dá o nome de crioulo. Não 
há, no termo, nenhuma intenção pejorativa, é claro. É um termo científico, portanto isento, que 
designa uma língua formada sobre a base uma língua europeia, com profundas alterações 
fonético-fonológicas e com grande redução lexical e morfossintática, devidas à interferência de 
outra língua, em geral não indo-européia”.    
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que se efetivou no Brasil e na África. Foram interesses econômicos que fizeram 

com que as autoridades de Pequim e, especialmente, de Cantão mantivessem 

os portugueses em Macau. Como exposto por Grosso (1999), a colônia 

portuguesa de Macau não nasce de uma conquista político-militar, mas de um 

processo de mútuo interesse mercantil luso-chinês, visto que os portugueses 

atuavam como mediadores nas relações comerciais entre China e Japão. Esta 

característica peculiar da colonização portuguesa em Macau foi de caráter 

fundamental para definir os rumos da Língua Portuguesa na região. No 

decorrer de nossas reflexões, iremos abordar com mais clareza este assunto. 

Por enquanto, voltemos à relação existente entre a chegada dos portugueses 

em Macau e a implantação sistemática da Língua Portuguesa por meio do 

processo de ensino-aprendizagem jesuítico.    

 

Segundo dados de Batalha (1995), não há documentos escritos registrando o 

português falado nos primeiros séculos de colonização; porém, pode-se afirmar 

que os chineses deste período expressavam-se por meio do crioulo patuá, 

também conhecido como maquista. Como explicitado anteriormente, os 

chineses residentes em Macau, com o intuito de facilitar a comunicação com o 

português europeu, assimilaram alguns vocábulos e estruturas da Língua 

Portuguesa à língua chinesa, dando origem ao patuá. Segundo pesquisa 

realizada por Baxter (2009, p 281), poderia existir duas fontes possíveis para 

este crioulo: “(I) os pidgins14 e crioulos de base lexical portuguesa procedentes  

de outras colónias [...] e (II) os processos de crioulização locais”.   

 

José dos Santos Ferreira, escritor macaense que reproduziu em suas obras 

literárias (como Macau sa assi e Nhum Velô) o patuá, afirma que em grande 

parte da sua infância e juventude, durante a década de 1920, ouviu e falou o 

crioulo macaense. O autor constatou que os chineses que se expressavam em 

patuá trocavam o r pelo l, típico da fala chinesa; assim, em vez de falarem, por 

exemplo, querer ou Maria, diziam quelê e Malia. O processo de troca de 

                                                            
14 “Em certos casos, os falantes de uma língua franca podem não dominar bem suas estruturas, 
por falta de um aprendizado formal. Imprimem-lhe então enormes reduções, tanto no léxico 
quanto na gramática. São, em geral, falantes não nativos, que utilizam essa língua na sua 
comunicação oral, imediata, para fins puramente pragmáticos. Diz-se, então, que essa língua é 
um pidgin” (Leão, 1997, p. 18).    
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consoantes é bastante comum, por exemplo, na maioria dos chineses que 

imigram para o Brasil atualmente. 

 

Batalha (1995) também faz um estudo sobre os principais aspectos fonéticos, 

morfológicos e sintáticos característicos do patuá. Dentre os aspectos citados, 

a filóloga considera que é na sintaxe em que se verificam as maiores 

influências da língua chinesa. Isso ocorre, pois o chinês, assim como todo 

estrangeiro que não domina uma língua estrangeira, tende a fazer uma 

tradução literal de sua língua para outra. Assim, um chinês inverteria sentenças 

como Quem é? e Eu gosto muito e as expressaria, respectivamente, É quem? 

e Eu muito gosta.   

 

Em seu estudo sobre o português de Macau, Baxter afirma que tanto a Língua 

Portuguesa como as demais línguas locais sofreram forte influência das línguas 

de diversos grupos étnicos que, desde a colonização, se instalaram na região, 

seja de forma compulsória (escravidão) ou não (imigração). De acordo com 

Baxter: 

 

Ao longo do período colonial estiveram presentes diversos 
grupos de estrangeiros associados ao empreendimento 
colonial. Nas épocas iniciais, muitos deles eram escravos, 
principalmente do sudeste ou sul asiático, de Malaca, 
Massacar, Timor, Birmânia, Sião e Índia, mas eram também da 
África. Nos séculos XVIII e XIX havia uma notável minoria de 
falantes do inglês, junto com outros ocidentais não-portugueses 
devido ao desenvolvimento do comércio em Cantão.[...] 
Simultaneamente, estiveram presentes grupos de pessoas de 
orientação cultural portuguesa, nascidas em outras colónias 
portuguesas como Goa, Damão, Moçambique, Angola, Cabo 
Verde, Timor. A situação so século XXI ainda reflecte esta 
situação (Baxter, 2009, pp. 278-279) 
 
 
 

Dessa forma, o contato existente entre o português e o chinês com as diversas 

línguas das etnias que ali residiram deram lugar a processos de pidgnização e 

crioulização, reforçando o plurilinguismo característico de Macau. A 

interculturalidade, que deu contornos particulares às línguas locais, é a chave 

para compreender tudo o que diz respeito a Macau (em seus aspectos 

culturais, linguísticos e identitários) e sua complexa composição social.   
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Sobre a situação da Língua Portuguesa em Macau na atualidade, Batalha 

(1995) afirma que o ensino desta língua, assim como ocorreu durante o período 

colonial, é optativo, ou seja, nenhum macaense é obrigado a aprender o 

português ou a frequentar uma escola em que se prioriza o ensino desta 

língua. Isso ocorre devido ao estilo de colonização que se deu em Macau, onde 

a presença dos portugueses foi resultado de um mútuo acordo entre 

autoridades chinesas e portuguesas. 

 

Além disso, Laborinho (1999) constata que mais da metade da população 

residente em Macau é estrangeira e chegou à região há aproximadamente 

vinte anos e é, consequentemente, alheia à cultura portuguesa ali existente. 

Estes fatores contribuíram para que a Língua Portuguesa praticamente 

desaparecesse do cotidiano macaense, sendo falada somente por 4% da 

população. De acordo com Baxter (2009), a maioria dos jovens chineses se 

utiliza do cantonês para se comunicar no cotidiano.  

 

No entanto, o português, apesar de pouco utilizado, também é língua oficial15 

em Macau, assim como o cantonês.  De acordo com o artigo 9º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China 

(1993, p.3): “Além da língua chinesa, pode-se usar também a língua 

portuguesa nos órgãos executivo, legislativo e judicial da Região Administrativa 

Especial de Macau, sendo também o português língua oficial”. De acordo com 

Espadinha & Teixeira e Silva (2008, pp. 3-5), a Língua Portuguesa, na Região 

Administrativa Especial de Macau: 

 

 É segunda língua oficial. 
 

 É língua veicular: 
 Na Escola Portuguesa de Macau; 
 Nas Licenciaturas e Mestrados do Departamento de 

Português e da Faculdade de Direito da Universidade de 
Macau. Paralelamente, existem, em Direito, a mesma 
Licenciatura em Língua Chinesa e mestrados em Língua 
Chinesa e em Língua Inglesa; 

 No curso de tradução do Instituto Politécnico de Macau; 
 No curso de Administração Pública do Instituto 

Politécnico de Macau; 
                                                            
15 De acordo com Leão (1997, p. 18), “verifica-se o uso oficial quando certa língua é falada por 
pequena parte da população de um país, seja ela nativa ou não, nas relações governamentais, 
administrativas, educacionais ou mesmo comerciais”.  
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 Nos cursos de licenciatura da Universidade Aberta da 
Ásia Oriental.  

 
 É ensinada como língua estrangeira: 

 Na Universidade de Macau e no Instituto Politécnico; 
 Nas escolas oficiais da RAEM (as chamadas escolas 

Luso-Chinesas), do Jardim de Infância ao Secundário; 
 No instituto Português do Oriente; 
 No Instituto de Formação Turística; 
 No Centro de Línguas da Direção dos Serviços de 

Educação e Juventude; 
 Em várias escolares particulares, que recebem subsídio 

do governo.  
 

 Está presente: 
 Na Administração Pública; 
 Nos Tribunais; 
 No Setor Comercial, inclusive nos mercados municipais 

(embora a língua, neste contexto, aparece 
estruturalmente reduzida e com forte influência do 
cantonês); 

 No Instituto Internacional de Macau.  
 

 É utilizada, na mídia: 
 Em um canal de rádio; 
 Em um canal de televisão; 
 Em três jornais diários; 
 Em um semanário; 
 Em duas revistas periódicas. 

 
 Tem presença marcante em várias entidades: 

 No Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa; 

 No MAPEAL16; 
 Na Fundação Sino-Latina; 
 Na Fundação Macau; 
 Na Fundação Oriente; 
 Em associações como a Casa de Portugal em Macau, a 

Associação dos Macaenses e a APIM17. 
 

 Tem papel principal em alguns eventos culturais: 
 O Festival de Cinema Português; 
 O Festival Internacional de Artes, que ocorre sempre no 

primeiro semestre do ano, com convidados do mundo 
lusófono; 

 O Festival Internacional de Música, que ocorre sempre 
no segundo semestre do ano, também com convidados 
do mundo lusófono; 

 Na comemoração do Dia de Portugal, em 10 de junho; 
 Na Festa da Lusofonia, que reúne as comunidades dos 

países lusófonos; 

                                                            
16 MAPEAL: Macau Association for the Promotion of Exchange between Asia-Pacific and Latin 
America.  
17 APIM: Associação Promotora da Instrução dos Macaenses. 
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 E outras de realização menos regular.   
 

(Espadinha & Teixeira e Silva, 2008, pp. 3-5)  
 

 
Segundo dados obtidos por Baxter (2009), podemos resumir dessa forma o uso 

da Língua Portuguesa em Macau: 

 

Em Macau, o português é falado como L1 por portugueses, 
pessoas de outras ex-colónias portuguesas e boa parte da 
comunidade macaense (luso-asiática). Há duas principais 
variedades associadas a esses grupos: a variedade que se 
aproxima do padrão português, ou seja, a variedade oficial de 
Macau, e a variedade vernácula local. O português também é 
L2 de parte da população chinesa. É falado sobretudo pelas 
pessoas que trabalham na administração e na área de Direito, 
mas está presente também no sector comercial, em negócios 
frequentados por portugueses.(Baxter, 2009, p. 292). 
 

 

Ainda conforme os estudos de Baxter, também é necessário observar a 

situação da Língua Portuguesa enquanto L2. Muitos estudantes chineses 

possuem interesse em aprender a Língua Portuguesa com o intuito de 

trabalhar ou estudar em um país em que a língua portuguesa também é oficial. 

Temos, em Macau, dois tipos de escola de Educação Básica: uma bilíngue, 

onde o aluno é alfabetizado nas duas línguas, o chinês e o português; outra em 

que o aluno é alfabetizado em chinês e o português é ensinado como uma 

língua estrangeira. Na Universidade de Macau, por exemplo, existe o 

Departamento de Português, que tem como objetivo formar um aluno capaz de 

dominar o conteúdo e a prática da Língua Portuguesa e suas respectivas 

literaturas, tanto em nível de graduação como de pós-graduação stricto sensu. 

E é importante acentuar que o grande interesse do aluno chinês de Macau não 

é aprender o português de Portugal, e sim o português do Brasil. Por conta 

disso, a Universidade de Macau oferece inúmeras oportunidades de 

intercâmbio para estudantes brasileiros estudarem em Macau e entrarem em 

contato com a sua cultura. É interessante notar o crescente aumento nas 

buscas por cursos de Língua Portuguesa. As razões para este fato vão além do 

aspecto estritamente profissional. 

 

Laborinho (1999) explica que, mesmo após a independência de Macau em 19 

de dezembro de 1999 e a constituição da República Administrativa Especial de 
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Macau (RAEM), há interesse por parte dos chineses em preservar a cultura do 

povo português que lá esteve desde meados do século XV e cujas 

reminiscências ainda se encontram na cultura macaense. Por isso, há a 

necessidade de se preservar a Língua Portuguesa, pois esta é elemento 

comum a todas as comunidades lusófonas. Nessa perspectiva, o Instituto 

Português do Oriente, instituto privado que oferece cursos de Língua 

Portuguesa e promove a difusão da cultura portuguesa, foi criado pelo governo 

de Macau como uma estratégia para preservar a cultura e a língua de Portugal 

após o término da administração portuguesa. 

 

Dessa forma, a necessidade de preservação e manutenção constante do 

processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa no contexto de 

Macau pode ser compreendida de duas maneiras: como possibilidade de 

estreitar laços econômicos e diplomáticos com as demais comunidades de 

Língua Portuguesa e como possibilidade de preservar a cultura portuguesa na 

região, existente desde o período colonial. 

 

Sobre a Língua Portuguesa como possibilidade de estreitar laços entre a China 

e o mundo lusófono, Pereira (2005) afirma, em artigo elaborado para a Revista 

Macau, que os chineses querem aprender a falar o português para obterem 

trabalho nos demais países onde se fala esta língua. Desde setembro de 2002, 

data em que o Governo Central apresentou a sua estratégia para a cooperação 

econômica com países de língua portuguesa, o interesse pelo aprendizado de 

língua portuguesa não cessa de crescer, tanto por parte de jovens como por 

parte de profissionais em busca de melhores oportunidades. A julgar pelas 

afirmações de governantes e empresários, o céu é o limite das oportunidades 

comercias entre a China e os países de língua portuguesa. De acordo com 

Pereira (2005):  

 

 Seria lógico pensar-se que o fim da administração portuguesa 
de Macau significaria a morte da língua portuguesa na China. 
Mas ao fazer de Macau uma plataforma para os países 
lusófonos, a política de Pequim mudou tudo. Afinal, há um 
número crescente de chineses que querem aprender a falar o 
português. (Pereira, 2005, p.26) 
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Segundo Antunes (2010)18, é possível verificar, atualmente, em diversas ruas 

da cidade de Macau e nos principais meios de transporte, chineses carregando 

apostilas de cursos de Língua Portuguesa debaixo de seus braços e entre seus 

pertences. Esse fato reafirma a procura que se tem percebido por cursos de 

português como língua estrangeira, como os oferecidos pelo Instituto 

Português do Oriente. 

 

O curso de Língua Portuguesa do Instituto Português do Oriente, por exemplo,  

segundo dados encontrados no site da instituição, é organizado em dez 

módulos semestrais, de setenta e cinco horas, distribuído em quatro níveis 

linguísticos: Nível I – Iniciação A (Módulos 1 e 2) e Iniciação B (Módulos 3 e 4), 

Nível II – Elementar (Módulos 5 e 6), Nível III – Intermédio (Módulos 7 e 8) e 

Nível IV – Avançado (Módulos 9 e 10).  

 

A concepção do programa oferecido pelo Instituto Português do Oriente se 

baseia no Nível Limiar e no Quadro Comum Europeu, que privilegiam a 

abordagem intercultural e o aluno como centro do processo de ensino-

aprendizagem. O programa tem como objetivo atender às necessidades 

comunicativas, às expectativas e motivações do estudante, além de 

proporcionar um nível avançado de comunicação que lhe permita interagir com 

confiança em situações comunicativas do cotidiano, previsíveis ou não, de 

forma culturalmente aceita. 

 

Importante notar que, da mesma forma que há instituições que oferecem, por 

exemplo, os exames de Cambridge para Língua Inglesa e o DELE (Diploma de 

Español como Lengua Extranjera) para Língua Espanhola, o Instituto 

Português do Oriente também aplica exames de Certicação Internacional de 

Português Língua Estrangeira. São eles: o CIPLE (Certificado Inicial de 

Português Língua Estrangeira), DEPLE (Diploma Elementar de Português 

Língua Estrangeira), DIPLE (Diploma Intermédio de Português Língua 

Estrangeira), DAPLE (Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira) e o 

                                                            
18 Referência ao curso de extensão Macau: História, Literatura e Cultura, ministrado pelo Prof. 
Dr. Sérgio Pereira Antunes, no período de 6 de maio de 2010 a 17 de junho de 2010, na 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.  
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DUPLE (Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira). Nesse 

sentido, valem as palavras de Laborinho (1999): 

 

[...] com a crescente perspectiva da mundialização das 
economias e a necessidade de assegurar e tornar fluentes as 
comunicações entre os povos, esta presença de Portugal no 
Oriente adquire outros contornos visto que novas estratégias 
de aproximação econômica consideram e integram os laços 
culturais enquanto propiciadores de um mútuo entendimento. 
(Labroinho 1999, p.39)  
 
 

Diante do exposto, é necessário frisar a importância que a Língua Portuguesa 

assume como símbolo da cultura portuguesa presente em Macau e como fator 

de preservação desta cultura após a constituição da República Administrativa 

Especial de Macau (RAEM), em 1999, pois a comunicação nesta língua, 

mesmo que ocorra de forma restrita, possibilita uma aproximação entre as 

demais localidades que falam o português. Sobre este assunto, destaca 

Laborinho (1999): 

 

[...] Macau tem desempenhado um papel privilegiado no que se 
refere à divulgação e preservação do português na região. A 
forma como foi possível conduzir a transição de Macau para a 
administração chinesa, e a maior consciência da importância 
estratégica do ensino da língua e da presença cultural, 
possibilitaram nestes últimos anos um crescimento do 
português em diferentes vertentes (língua, cultura, preservação 
patrimonial), o que beneficiou a região. (Laborinho, 1999, p. 40)      
 

Nesse mesmo sentido, afirma Rangel: 

 

O reforço da posição da língua portuguesa naquela região do 
Mundo [Macau] será sinônimo de que, apesar de nossas 
limitadas possibilidades de intervenção tecnológica e 
econômica, o português pode afirmar-se como língua de 
cultura, importante para estreitar laços entre o mundo de língua 
portuguesa e outros povos. (Rangel, 1996, p.85 apud Caniato, 
2004, p.123)  
 
 

Como dissemos, o Instituto Português do Oriente foi criado em 1989 pelo 

Governo Chinês como uma estratégia para preservar e difundir a língua e a 

cultura portuguesa em Macau, assim como em diversas áreas do Oriente. De 

acordo com Laborinho (1999, p. 41), o principal objetivo da criação deste 

Instituto, do qual fazem parte a Fundação Oriente, o Governo de Macau e o 
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Governo Português, foi “encontrar uma estrutura adequada ao período de 

transição e capaz de superar as previsíveis mudanças provocadas pela 

transferência do exercício da administração do Território”.               

   

Além do incentivo oferecido pelo governo chinês para a preservação da Língua 

Portuguesa em Macau, vale destacar algumas estratégias propostas por 

Correia para que o português ganhe cada vez mais relevância: 

 

 promover a fixação e a estabilidade da comunidade portuguesa 
quer local, quer de outras origens; 

 fomentar a criação de novas atitudes em relação à Língua 
Portuguesa, valorizando o seu papel instrumental como veículo 
de acesso à informação útil e atraente, mesmo que isso faça 
esmorecer o controle relativo à “pureza” da língua; 

 facilitar a aceitação das variedades do português menos 
submissas às regras do português-padrão, nomeadamente a 
variedade local, fruto da descrioulização ocorrida a partir do 
início do século XXI; 

 consolidar uma escola portuguesa que, sendo viável em termos 
econômicos, satisfaça as necessidades de um público 
heterogêneo, para quem o português poderá ser língua 
materna ou não; 

 criar instrumentos para a aprendizagem do português em 
Macau que levem em consideração o contexto lingüístico e 
cultural em que o processo se desenrola, e as características 
diversificadas dos alunos; 

 facilitar os caminhos que ligam as várias instituições com 
responsabilidade e poderes na área de difusão da língua e 
cultura e portuguesas em Macau, para que sua abundância 
numérica e diversidade possam ser devidamente aproveitadas; 

 apoiar os meios de comunicação social em português, evitando 
o perigo de deixá-los ficar reduzidos ao discurso redundante 
que facilmente chega ao receptor em outras línguas e por 
outros meios; 

 estimular a interação social entre os falantes de português, 
tornando a língua acessível a grupos com diferentes graus de 
domínio da língua.  

(Correia, 1999. p.123) 
 
 

Ao verificar os dados expostos acima, entendemos que, mesmo que a 

comunicação em Língua Portuguesa não seja prioritária, há necessidade de se 

preservar esta língua como patrimônio de Macau, em seus aspectos históricos, 

sociais, culturais e linguísticos.  
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3.2.1 O português de Macau. 

 

Antes de discorrermos sobre algumas das particularidades do português de 

Macau, é necessário fazer um esboço de algumas questões teóricas 

concernentes ao estudo da variação linguística. Desta forma, torna-se vital 

adentrar o campo da Sociolinguística. Para iniciarmos a elaboração deste 

breve panorama sobre este campo de estudos, trazemos uma reflexão de 

Edward Sapir, tomada como epígrafe em um ensaio de Beline (2004): 

        

É justamente porque a língua é um tipo de comportamento 
estritamente social, assim como todo numa cultura, e também 
porque ela revela, em suas linhas gerais, regularidades que só 
o cientista tem o hábito de formular, que a Linguística é de 
estratégica importância para a ciência social. Por trás de uma 
aparente ausência de regras do fenômeno social, existe uma 
regularidade na sua configuração é tão real quanto aqueles 
processos físicos do mundo mecânico [...] Uma língua é 
sobretudo um produto social e cultural e como tal deve ser 
entendida [...]É peculiarmente importante que os linguistas, que 
são frequentemente acusados – e justamente acusados – de 
falhar em olhar mais além dos padrões de sua matéria de 
estudo, tornem-se mais conscientes do que a sua ciência pode 
significar para a interpretação da conduta humana. (Sapir, 1929 
apud Beline, 2004, p.121)  
 

 

Este excerto nos traz importantes reflexões sobre a questão da língua, tido 

como Saussure como o principal objeto de estudos da Linguística. A língua, 

conforme podemos observar neste trecho de Edward Sapir, é um produto 

social e cultural e é desta forma que ela deve ser encarada pelos linguistas. A 

língua, enquanto fenômeno social, sempre está em constante transformação. É 

sob este ponto de vista que a Sociolinguística estuda a língua, como uma 

categoria não estanque e sujeita a variações de acordo com o local em que é 

utilizado, com o nível de formalidade de determinado contexto, faixa etária, etc.  

 

De acordo com Beline (2004, p. 122), “a variável linguística é, portanto, um 

conjunto de duas ou mais variantes. Estas, por sua vez, são diferentes formas 

linguísticas que veiculam o mesmo sentido”. Desta forma, ao estudarmos 

variação linguística, devemos partir da ideia que diferentes elementos 

linguísticos veiculando um mesmo significado. A Sociolinguística, por sua vez 

“ocupa-se em desvendar como a heterogeneidade – ou seja, a variação– se 
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organiza. O sociolinguista variacionista tem como principal interesse 

compreender de que modo a variação é regulada” (Beline, 2004, p. 125).  

 

Para tratar da questão da variação linguística, Coseriu (1987) propõe uma 

reformulação para a dicotomia saussureana língua X fala. Com o intuito de 

caracterizar as variantes linguísticas de uma mesma língua,  

 

Coseriu propõe que a dicotomia língua versus fala seja 
redefinida para sistema versus norma versus fala, de modo que 
variantes linguísticas sejam descritas no domínio da norma. [...] 
o que Coseriu chama língua é o sistema articulado com suas 
normas, ou seja, com suas variantes linguísticas. Assim, o 
conceito de língua, para Coseriu, abrange o sistema, que é do 
domínio de todos os falantes de uma mesma língua, e as 
normas, que, como variantes desse sistema, são do domínio 
de grupos sociais, regionais etc. (Pietroforte, 2004, p. 92) 
 

 

Ainda considerando os estudos empreendidos por Coseriu, podemos ter os 

seguintes tipos de variação linguística: 

 

 Variação diatópica: aqui se enquadram as variantes geográficas, ou 

seja, as diferenças linguísticas observadas entre pessoas de regiões 

distintas. É neste tipo de variação que podemos encontrar as 

diferenças na língua portuguesa encontrada nos diversos países 

lusófonos (Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, São Tomé e 

Príncipe, Cabo Verde, Timor-Leste e localidades como Goa, na Índia, 

e Macau, na China). As diferenças linguísticas encontradas nas 

diferentes regiões do Brasil também podem ser aqui enquadradas 

(falar paulistano, gaúcho, carioca, baiano, etc.). As diferenças mais 

comuns que podem ser observadas neste tipo de variação são as do 

tipo fonético (pronúncia, entonação) e as do plano lexical (uso de 

palavras para designar o mesmo referente, palavras com sentidos que 

variam de uma região para outra). 

 

 Variação diastrática: corresponde a diferenças existentes em função 

da classe social a que pertencem os indivíduos (neste tipo de 

variedade linguística estão os jargões profissionais (linguagem dos 
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policiais, dos advogados, etc.) e as gírias), à sua faixa etária (uso da 

língua importante destacar que estes dialetos sociais, muitas vezes, 

acabam tendo um papel de identificação, pois é por meio deles que 

indivíduos de diferentes grupos se reconhecem e se protegem em 

relação aos demais.  

 

 Variação diacrônica: concerne “às diferenças que, em determinado 

grupo, aparecem em decorrência da faixa etária dos falantes” 

(Pietroforte, 2004, p. 93). Ao longo da vida, as pessoas vão alternando 

diferentes modos de falar conforme passam de uma faixa etária a 

outra. 

 
 Variação diafásica: diz respeito ao uso que se faz da língua em 

função da situação em que o usuário e o interlocutor estão envolvidos. 

Assim, dependendo da situação de comunicação, um indivíduo poderá 

se utilizar de uma linguagem formal ou informal.       

 
 Variação diamésica: este tipo de variação considera que a expressão 

linguística pode se realizar em diferentes modalidades: a oral e a 

escrita. Vale lembrar que o texto oral, por ser elaborado durante uma 

interação simultânea entre dois indivíduos, é marcado por 

interrupções, pausas, retomadas, correções, etc.; o mesmo não ocorre 

na escrita, no qual houve tempo para elaboração do texto.        

 

A todo o momento, ao fazermos menção ao termo Lusofonia, nos referimos à 

existência de um diálogo intercultural. E, como bem sabemos, a existência de 

um diálogo sempre pressupõe uma tensão. Ou seja, quando duas ou mais 

culturais estão em contato, uma não pode ser excluída pela outra; conforme 

palavras de Bakhtin (2011, p. 368), já utilizadas no decorrer deste trabalho, “o 

encontro dialógico entre duas culturas não lhe acarreta a fusão; a confusão; 

cada um deles conserva sua própria unidade e sua totalidade, mas se 

enriquecem mutuamente”. Dessa forma, cada comunidade que se insira no 

grupo de falantes do português, mantém as suas particularidades e as soma às 

culturas com as quais entra em contato.  



72 
 

A existência desse português de Macau pôde ser comprovada por meio de 

uma pesquisa sociolinguística realizada por Correia (1999 apud Baxter, 2009, 

pp. 293-294), que demonstra nitidamente a consciência social acerca desta 

variedade local da Língua Portuguesa. A pesquisa em questão contém dados 

coletados a partir de um questionário aplicado em dois grupos: o primeiro, 

composto por 181 macaenses e o segundo, composto por 169 portugueses. 

Ambos os grupos se concentravam em três faixas etárias: indivíduos com 

menos de 30 anos, indivíduos de 31 a 50 anos e, por fim, indivíduos com mais 

de 50 anos. Em uma primeira etapa, Correia pôde verificar que a maioria dos 

participantes de sua pesquisa percebia a diferença existente entre o português 

local e a norma padrão: 77,9% dos informantes macaenses e 88,8% dos 

informantes portugueses concordavam que havia divergências entre as duas 

variantes. Em uma segunda etapa, a pesquisadora procurou verificar as 

diferenças específicas entre as duas variantes apontadas pelos dois grupos, 

conforme demonstrado no quadro abaixo:  

 

Termo de comparação Macaenses Portugueses 

1. Pronúncia diferente 74,6% 91,7% 

2. Palavras diferentes 39,2% 39% 

3. Menos palavras 44,2% 52,7% 

4. Gramática diferente 24,9% 37,3% 

5. Mistura de palavras 
chinesas 

70,7% 48,5% 

6.Erros de gramática 59,1% 71,6% 

7. Bonito 21,5% 14,8% 

8. Feio 11% 20,8% 

 

Tab. 1. Caracterização da variedade portuguesa típica de Macau por comparação com a norma 
padrão de Portugal. In: BAXTER, A. O português de Macau. In: CARVALHO, A.M. Português 
em contacto. Madri: Iberoamericana, 2009. p. 294. 

 

Essas duas etapas que compõem a pesquisa de Correia reforçam a existência 

de um plurilinguismo na região de Macau. Além da existência do cantonês e do 

português padrão como línguas oficiais, em Macau, temos essa variedade dita 

local, independente da valoração social que lhe é dada (feio, bonito, adequado, 
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inadequado, etc.). E mais uma vez, colabora para uma concepção heterogênea 

de Lusofonia, que não se restringe somente à existência do imaginário único de 

Portugal, e que abrange as particularidades de todas as demais culturas que se 

utilizam do português para sua comunicação, independentemente de uma 

forma padrão ou variante. 

 

Antes de prosseguirmos com nossa explanação sobre o português de Macau, é 

interessante apontar que a terceira etapa da pesquisa realizada por Correia, 

que verifica o comportamento linguístico dos macaenses, remete a um fato já 

mencionado anteriormente neste trabalho: a diminuição na frequência do uso 

da Língua Portuguesa pelos indivíduos que residem em Macau. Vejamos: 

 

1. Só português 2,8% 

2. Muito português e pouco chinês 8,8% 

3. Português e chinês igualmente 20,4% 

4. Só chinês 2,8% 

5. Muito chinês e pouco português 53,6% 

6. Outra combinação de línguas 

(principalmente o inglês) 

8,3% 

 

Tab. 2. Línguas utilizadas pelos macaenses na comunicação intracomunitária. In: BAXTER, A. 
O português de Macau. In: CARVALHO, A.M. Português em contacto. Madri: Iberoamericana, 
2009. p. 295. 

 

Sobre a terceira etapa desta pesquisa e a situação do português no contexto 

de Macau, afirma Baxter: 

Estes resultados demonstram que o português está sob 
ameaça por parte do cantonês dentro da própria comunidade 
macaense. O uso da cantonês é dominante por uma maioria 
(factores 4 + 5 = 58,4%). Aliás, o cantonês e o português estão 
em contacto num total de 82,8% de interacções 
intracomunitárias (factores 2 + 3 + 5). (Baxter, 2009, p. 295).      

 

Na última parte do seu artigo Baxter (2009) procura explorar aspectos 

relacionados à estrutura linguística do português de Macau, especificamente 
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alguns aspectos fonológicos e morfossintáticos. Embora o objeto do nosso 

trabalho não seja descrever a variação que ocorre com a língua portuguesa 

presente em Macau, e sim investigar a concepção de Lusofonia ali 

empreendida, iremos expor alguns apontamentos de Baxter sobre a descrição 

estrutural deste português de Macau.  

Começando pelos aspectos fonológicos do português macaense, assim explica 

Baxter: 

Na fonologia, há uma ampla gama de variantes não-padrão 
que coexistem com a variante do português padrão. Incluem: 
[č], por exemplo [�taču] tacho, onde [č] está em variação com 
[š] padrão; vogal + [ŋ], por exemplo [teŋ] tem, onde [eŋ] estás 
em variação com [ẽ]; vogais [e] e [ọ] em variação com os 
ditongos [ej] e [ow] respectivamente, por exemplo [�pẹtu] peito, 
[�pọku] pouco; -rr- representado por [r], por exemplo [káru] 
carro, onde onde [r] alveolar simples está em variação com as 
variantes padrão [R] uvular e [rr] alveolar múltiple; /r/ em 
posição final de sílaba representado por Ø em variação com as 
formas padrão [r] e [R], por exemplo [fa�la] falar, [pọke] 
porque. Este último fenómeno pode estar mais ligado à posição 
final da palavra. (Baxter, 2009, p. 296) 

 

Ainda considerando o ponto de vista fonológico, Baxter elabora um quadro 

comparativo no qual, ao estabelecer um contraste entre o português não-

padrão, o patuá (CPM), o crioulo português de Málaca (CPMal) e o cantonês, 

revela algumas semelhanças entre estas línguas. Vejamos: 
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Apesar de não estarmos inseridos na área de Fonética e Fonologia, arriscamo-

nos a afirmar que muitas das características do português de Macau acima 

expostas também se assemelham às do português brasileiro. Se 

considerarmos a forma [�pọku] e a forma [fa�la], verificamos, 

respectivamente, a supressão dos formas [ow] e [r], um fenômeno frequente 

em muitas das variantes do português brasileiro, cujos falantes, na maior parte 

das situações comunicacionais, trocam as formas padrão pouco e falar e as 

substituem por pôco (Ele trabalha pôco) e falá (Eu não gosto de falá muito). 

Todavia, necessita-se de um trabalho mais apurado, realizado por especialistas 

em fonética (acústica e articulatória) para estabelecer padrões de contraste 

entre o português de Macau e o português brasileiro. Considera-se, também, 

que mesmo os estudos realizados para descrever este português ainda são 

muito incipientes. 

 

Deslocando-se para o campo da morfologia e da morfossintaxe, Baxter aponta 

que uma das marcas mais comuns do português em Macau é a ausência do 

morfema de infinitivo /r/. Esse fato pode ser explicado pelo contato existente 

com o cantonês, principalmente na faixa etária dos 15 aos 20 anos. Ainda 

considerando a supressão do /r/ nas formas de infinitivo, Baxter acrescenta: 

 

A queda do /r/ final de palavra é uma forte característica do 
português L2 de falantes do cantonês, tanto em situação de 
aula de português L2, com input padrão, como em situação 
natural de aprendizagem por contacto. O fato da perda do /-r/ 
do infinitivo ser mais frequente nas faixas etárias jovens 
poderia apontar para a influência da fonologia do cantonês, que 
não tem /r/ e não permite a sua única consoante líquida /l/ em 
posição final de sílaba. (Baxter, 2009, p.300) 
 

 

Após discorrer sobre algumas das principais questões fonéticas e fonológicas 

do português de Macau, Baxter ainda explora certos fatores que constituem a 

estrutura morfossintática desta variedade do português padrão. O pesquisador 

aponta que uma das características morfossintáticas mais frequentes é a 

variação na aplicação de regras de concordância de número e gênero no 

sintagma nominal (exemplo 1), entre sujeito e predicado (exemplo 2), e de 

sujeito e verbo (exemplos 3, 4 e 5). De acordo com Baxter, essas 

características do português se assemelham à construção de diversas 
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variadades do português: angolano, moçambicano, sãotomense, brasileiro e 

timorense. 

 

(1) China tinha esses coisa hùng táu ping. 

 

(2) Os gajos estão mais preocupado com a droga. 

 

(3) Até as minhas colega tambing perguntou pofessores. 

 

(4) Os meus pais fazia tudo isso. 

 

(5) Deus me deu essa profissão que eu gosta muito e gosta muito de ajudar 

né? 

 

Retomando as palavras de Baxter, ainda há necessidade de se fazer um 

trabalho mais refinado para esmiuçar as particularidades do português 

macaense, para que, talvez, se possa fazer uma gramática específica do 

português de Macau. No entanto, esta vertente de estudos ainda se encontra 

muito incipiente, assim como todas as que se relacionam à Macau, em seus 

aspectos linguísticos, culturais, literários, etc. 
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4. AMOR E DEDINHOS DE PÉ: EM BUSCA DA IDEIA DE LUSOFONIA. 

 

Após discutirmos importantes questões que circunscrevem o conceito de 

Lusofonia, este último capítulo será dedicado a verificar como podemos 

depreendê-lo por meio da obra Amor e dedinhos de pé, de Henrique de Senna 

Fernandes.  Dessa forma, o capítulo em questão terá como foco analisar e 

descrever elementos discursivos e linguísticos que remetam à concepção de 

Lusofonia abordada por nós no decorrer desta dissertação.  

 

É importante ressaltar que a Lusofonia, no contexto de Macau, caracteriza-se 

pela intensa heterogeneidade cultural que se efetivou na região desde o início 

do processo de colonização. Assim, o presente estudo irá priorizar a forma 

como Senna Fernandes explora o contraste existente entre as culturas 

portuguesa, chinesa e macaense. 

 

Antes de partirmos para a análise da obra, é importante deixar claro qual o 

contexto (histórico, político e social) da obra com a qual estamos trabalhando. 

Apesar de ter sido escrita na década de 80, a obra Amor e dedinhos de pé 

encontra-se ambientada nos primeiros anos do século XX.  Nesta época, 

portanto, Macau ainda possuía o status de colônia portuguesa, fato que só 

reverteria em 1999, quando voltaria para administração chinesa e se tornaria 

República Administrativa Especial de Macau (RAEM). Desta forma podemos 

notar, ao longo da obra, a forte ligação existente entre Macau, principalmente 

na denominada “cidade cristã”, e o seu “colonizador” português. É válido 

ressaltar que, em nenhum momento, damos ênfase à cultura de Portugal como 

sendo dona e senhora da Lusofonia; no entanto, uma vez que Portugal se 

ocupasse da administração de Macau e lá exercesse suas influências 

(políticas, educacionais, religiosas, etc.), a formação e o desenvolvimento da 

cultura macaense encontra-se relacionada com a cultura lusitana.   

 

Contudo, a obra em estudo torna-se ainda mais enriquecedora ao mostrar o 

contraste existente entre a “cidade cristã”, onde predominam os valores de 

Portugal, e a cidade chinesa, habitada predominantemente por chineses que 

mantém valores orientais.    
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4.1. Amor e dedinhos de pé: uma viagem intercultural.  

 

Ao longo de toda dissertação, fizemos constantes referências a conceitos como 

interculturalidade, diálogo intercultural, heterogeneidade cultural, essenciais 

para ampliar as discussões aqui realizadas. Quando falamos em Lusofonia, é 

inevitável na grande variedade de culturas que se encontram em constante 

diálogo dentro deste universo lusófono. Se nos voltarmos para o contexto de 

Macau, focando principalmente nos dados obtidos por meio da obra Amor e 

dedinhos de pé, podemos verificar a existência de três culturas distintas que se 

encontram em permanente interação: a portuguesa, a chinesa e a macaense 

(esta última tendo adquirido contornos específicos com a absorção de 

elementos obtidos por meio interação entre as culturas portuguesa e chinesa).     

 

O termo intercultural, conforme explicam Maingueneau & Charaudeau (2008, p. 

284), “pode qualificar tanto um objeto (a situação ou o encontro cultural) quanto 

tipos de abordagem da comunicação, dos discursos e da interação que 

focalizem a variação cultural”.  Sobre a questão do domínio do intercultural, 

assim se posicionam Maingueneau & Charaudeau (2008, pp. 284-285): 

 

Falar de encontro, situação ou comunicação interculturais 
enfatiza o contato entre indivíduos ou grupos de indivíduos que 
pertencem a culturas diferentes.. Esses encontros não se 
reduzem àqueles entre indivíduos cujas competências 
linguísticas são desiguais [...], mas concernem também 
àqueles em que, apesar de uma relativa igualdade dos 
repertórios linguísticos dos participantes, preservam diferenças 
e variações nas normas comunicativas que eles aplicam. Essas 
situações são extremamente frequentes e elas têm levado a 
reflexões, descrições, propostas de ação em todos os domínios 
da vida social (educação, mundo da empresa, da saúde, da 
mídia) e nos quadros disciplinares variados (etnologia, 
antropologia, linguística, sociologia, psicologia). (Maingueneau 
& Charaudeau, 2004, pp. 284-285)  
    

 

No capítulo destinado a discutir o conceito de Lusofonia deixamos claro que 

este não pode se restringir à presença de Portugal e de sua cultura em suas 

antigas colônias, mas sim na heterogeneidade cultural resultante do contato 

entre a cultura de Portugal e as demais culturas que estiveram sob seu jugo e, 

porque não, do possível diálogo entre as comunidades lusófonas.  
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Para estudarmos com precisão a construção da cultura em Macau, é 

imprescindível levar em consideração o contraste entre as culturas que ali 

coexistiram. No entanto, apesar do intenso diálogo intercultural que caracteriza 

o contexto de Macau, durante muito tempo a imagem de Portugal foi enaltecida 

nesta região. Como veremos em Amor e dedinhos de pé, é como se o período 

de colonização portuguesa representasse uma espécie de “era do ouro” em 

Macau.  Ao estudar a construção da identidade macaense na obra de Senna 

Fernandes, Brookshaw (2000) chega a falar em lealdade a uma pátria distante. 

Segundo Brookshaw: 

 

O sentido de identidade macaense se baseia, então, em duas 
noções aceitas. O primeiro é o de lealdade à pátria [...] A partir 
da ideia de lealdade para com a pátria distante, é apenas um 
pequeno passo para a segunda noção: a de um povo escolhido 
para legitimar a presença imperial. O papel como legitimadores 
da presença de Portugal na região, por conseguinte, parte 
integrante da identidade e é expressa de diversas maneiras. 
(Brookshaw, 2000, p.2).19 
 
 

O primeiro ponto a ser discutido é a alusão feita pelo autor à história de Macau, 

especialmente no que se refere à presença dos portugueses na região. A 

história dos Frontarias, família a qual pertence Francisco, o protagonista do 

romance Amor e dedinhos de pé, muito se assemelha à história da instalação 

dos portugueses em Macau. Como já exposto, a presença dos portugueses em 

Macau, diferentemente do que ocorreu nas demais colônias, foi permitida pelo 

governo chinês para que eles se dedicassem ao comércio e ao combate da 

pirataria. A família de Chico, alcunha de Francisco da Mota Frontaria, ganhara 

tradição e renome justamente por ter se dedicado durante vários anos ao 

combate da pirataria: 

 

Francisco da Mota Frontaria provinha diretamente dos 
Frontarias lorcheiros que tanto tinham se distinguido no tráfico 
de mercadorias pelos diversos portos da China e na luta contra 
os piratas, no último quartel do século XVIII e na primeira 
metade do século XIX.  (Senna Fernandes, 2008, p. 3) 
 
 

                                                            
19 “The Macanese sense of identity is based, then, on two accepted notions. The first is that of 
loyalty to the mother country […] From the idea of loyalty to a distant homeland, it is only a small 
step to the second notion of a people chosen to defend the legitimacy of the imperial presence. 
The role as legitimisers of Portugal’s presence in the region is therefore an integral part of 
Macanese identity, and is expressed in a number of ways.” (Brookshaw, 2000, p.2). 
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As lorchas constituem um tipo de embarcação que caracteriza a presença 

portuguesa nos mares da China. Este tipo de embarcação resulta da fusão das 

técnicas navais portuguesas e chinesas: enquanto o casco tem um traçado 

europeu, o leme e o aparelho vélico possuem traços orientais, o que lhe dá 

mais rapidez e facilidade de manobra. Construídas em madeira de cânfora e 

teca, as lorchas tinham entre dois a três mastros e podiam variar entre as 30 e 

as 50 toneladas. Com uma tripulação mista, serviam, no século XIX, para 

transporte de carga, serviços de vigilância e defesa contra os piratas. Em 

Macau, muitas das lorchas de guerra viram o seu armamento reforçado e 

dedicavam-se apenas a combater a pirataria. A seguir, podemos visualizar o 

desenho de uma lorcha:                      

 
Fig. 9. Representação de uma lorcha. Disponível em: 

http://www.tara.bz/index.asp?page=viewitem&ma=8. 

 

Esta embarcação não só representa o prestígio que a família Frontaria teve em 

Macau durante séculos, mas sobretudo a importância que a nação portuguesa 

exerceu sobre o povo de Macau desde a sua chegada. Foi por meio do mar 

que os portugueses atracaram em terras macaenses e foi aí que eles 

adquiriram seu poderio ao combater a pirataria.  

 

A trajetória da família Frontaria muito se assemelha à história dos portugueses 

em Macau, desde sua chegada até a contemporaneidade. O período que 

compreende as duas guerras mundiais é decisivo e marca o declínio da 

influência de Portugal em Macau e, da mesma forma, a tradição e o prestígio 

da família de Chico também entram em lenta e penosa agonia. A chegada dos 
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ingleses a Macau, que mostraram técnicas navais muito mais eficientes que a 

dos portugueses, e o intenso fluxo de imigrantes chineses e de outras etnias 

que aí encontraram refugio durante a 2ª Guerra Mundial, figuram entre os 

fatores que abalaram a sólida e tradicional estrutura da sociedade macaense. 

Senna Fernandes preocupa-se em detalhar os pormenores da história de 

Macau, sempre tendo como pano de fundo a história da família Frontaria. Eis o 

excerto no qual vemos o contraste existente entre a decadência de Macau e a 

da família Frontaria: 

 

A Guerra do Ópio, a fundação de Hong Kong e o rápido 
desenvolvimento da colônia inglesa foram um golpe fatal tanto 
para a empresa dos lorcheiros dos Frontaria como para os 
outros que se dedicavam à mesma profissão. Os ingleses, 
dotados de melhores meios e de navios mais eficientes [...] 
substituíram o papel dos lorcheiros macaenses, mais lentos e 
menos organizados, que entraram em vertical decadência. 
Outra força mais avassaladora. Macau, até então o único 
entreposto ocidental na costa da China, perdeu para sempre o 
seu lugar proeminente [...]. (Senna Fernandes, 2008, p. 5). 
 

 

Se voltarmos nossa atenção para o fato de que a Língua Portuguesa, hoje, 

ocupa em Macau um espaço mínimo, com cerca de 2% ou 3% da população se 

comunicando nesta língua, podemos supor que uma das razões para isso se 

encontram justamente nesse período da história em que Portugal passa por um 

enfraquecimento político-econômico. Os ingleses acabaram por destituir os 

portugueses da atividade em que mais se destacavam, e a chegada de 

imigrantes das mais diversas regiões acabou por sufocar a cultura existente em 

Macau, fortemente marcada pela influência de Portugal (na obra, podemos 

encontrar a presença da figura do imigrante na personagem Padilla, de 

nacionalidade espanhola, que se caracteriza por sempre utilizar a exclamação 

hombre).  

 
 

Conforme veremos mais adiante, ao analisarmos a construção dos 

personagens Títi Bita e Timóteo para compreender a forma como Senna 

Fernandes constrói a imagem de Portugal em sua obra, já podemos constatar 

que Chico Frontaria não consegue se enquadrar nos moldes idealizados por 

seus tios. Na verdade, ele se encontra no limite entre os valores de sua 

sociedade, notadamente cristãos, e os da “cidade chinesa”, que são contrários 
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aos da “cidade cristã”. A identidade macaense é concebida justamente no 

contraste existente entre as culturas portuguesa, chinesa e macaense (que 

acabou por adquirir contornos específicos, resultantes do contato entre as 

outras duas culturas). Na sessão seguinte, nos ocuparemos em analisar de 

forma mais detalhada o personagem Francisco da Mota Frontaria, protagonista 

da obra Amor e dedinhos de pé, e de que forma ele contribui para 

compreensão da identidade macaense.  

 

Durante a leitura da obra, podemos constatar o refinamento com o qual 

Henrique de Senna Fernandes expõe as particularidades da cultura macaense. 

Amor e dedinhos de pé, apesar de ter sua trama concentrada na história de 

amor entre Chico Frontaria e Vitorina Vidal, torna-se uma referência para 

aqueles que desejam estudar os contrastes da cultura de Macau. Senna 

Fernandes faz isso com maestria: desenvolve belas histórias de amor e, ao 

mesmo tempo, explora as particularidades do contexto social no qual está 

inserido. Vemos, a partir elementos contidos na obra, que elementos culturais 

diversos coexistem neste pequeno espaço que é Macau. 

 

O chá-gordo é um elemento que aparece com frequência em Amor e dedinhos 

de pé e se configura como um típico costume macaense. Trata-se de uma festa 

(geralmente realizada em aniversários, batizados ou casamentos) cuja origem 

está associada ao calendário da religião católica e a momentos como a Páscoa 

ou o Natal. No final da tarde, pessoas se reúnem em grupos familiares e 

amigos para uma refeição e momento de convívio que se prolonga até ao 

jantar. É, portanto um lanche que inclui dezenas de iguarias da gastronomia 

macaense. 
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Fig. 10. Exemplo de iguarias servidas em um chá-gordo. Disponível em: 

http://macauantigo.blogspot.com.br/2012/12/cha-gordo-de-natal-na-casa-de-macau-em.html 

 

Eis o excerto no qual temos o primeiro chá-gordo descrito na obra e no qual 

Chico desempenha uma de suas muitas estroinices: 

 

Esta fama mais se fincou num “chá-gordo”, todo protocolar e 
solene, onde se misturavam, entre os convidados, a gema da 
sociedade macaense, os altos funcionários da administração e 
estrangeiros. A certa altura, a filha prendada da casa a quem 
festejavam a maioridade, tocou pesadamente, por imposição 
do pai, alguns trechos de Chopin. Era uma autêntica “chatice”, 
os convidados a olhar resignadamente uns para os outros. 
Quando terminou, recebendo a mais polida salva de palmas e, 
no momento em que os presentes iam dispersar, Francisco 
apareceu, envolvido numa cortina azul de damasco, a fazer-se 
de odalisca, dançando e contorcendo-se langorosamente. Foi 
uma cena hilariante. (Senna Fernandes, 2008, p. 17) 
 
 

Outro elemento cultural que aparece de forma recorrente na obra e que foi 

trazido pelos portugueses durante o período da colonização é o Carnaval. No 

entanto, é necessário estabelecer uma diferença entre o carnaval pagão, culto 

oficializado na Grécia por volta do século VII a.C., e o carnaval cristão, quando 

a igreja católica passa a oficializar a festividade. O carnaval cristão passa a 

existir quando a Igreja Católica oficializa a festa, em 590 d.C. Antes, a 

instituição condenava a festa por seu caráter pecaminoso. No entanto, ao 

verem a impossibilidade de proibir o Carnaval, a igreja acabou por incorporar 

esta festividade, impondo cerimônias oficiais sérias para conter a libertinagem. 
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Mas esse tipo de festa batia de frente com a principal característica do 

Carnaval: o riso, a brincadeira, etc. Neste sentido, assim se posiciona Silva 

(2011, p. 71):  

 

O Carnaval, como se conhece, é uma “criação” da igreja, uma 
vez que foi esta entidade que regulamentou a data móvel da 
festa. Neste sentido, cabe apontar que Baitello (2010) discute 
que a igreja detinha poder sobre a imagem, que o autor define 
como “Imagem de culto”. Ou seja, faz sentido pensar que o 
carnaval, uma festa profana, fosse controlado pela igreja, 
regulamentadora das imagens na Idade Média, no que diz 
respeito às imagens que poderia provocar. (Silva, 2011, p. 71)  
     

 

Outro costume, vinculado à festividade do Carnaval, eram os chamados 

“assaltos de Carnaval”. Estes “assaltos” consistiam em pequenas 

comemorações que aconteciam antes do início do Carnaval propriamente dito. 

Os foliões “invadiam” as casas de alguns dos moradores de Macau e estes, por 

costume, os recepcionavam e ofereciam uma espécie de lanche. No excerto 

abaixo, temos uma descrição do que seriam estes “assaltos”: 

 
Um mês antes do Entrudo, propriamente dito, “a cidade cristã”, 
tão pacata e tão caracteristicamente diferente da “cidade 
chinesa”, acordava da sua dormência. Os “assaltos” 
começavam, então, hoje numa, amanhã noutra casa, 
surpreendendo o “assaltado”, muitas vezes, já recolhido na 
cama. 
Segundo uma velha tradição, nenhum se recusava a receber, 
embora fossem arrancados do leito, em pleno fevereiro, com 
musicata à porta, as “máscaras”, em risonha impaciência. Com 
a fidalga hospitalidade que era o timbre da época, abriam-se as 
portas, afastava-se o mobiliário da sala ou salas, formava-se o 
espaço improvisado para dançar a quadrilha e bailar a 
contradança. 
Os criados despertos corriam aos merendeiros e às padarias 
para adquirir o que houvesse para uma ceia. [...] 
 

(Senna Fernandes, 2008, p. 23)          
 

Outra festividade descrita na obra é a comemoração de uma das datas do 

calendário lunar, um evento tipicamente chinês: 

 

Em frente do templo, organizara-se uma feira ruidosa que ia 
pela noite afora, com muito povoléu a comemorar uma data do 
calendário lunar. Era uma festividade retintamente chinesa, 
com o pagode cheio de fiéis que entravam e saíam, alumiado a 
petróleo e miríades de velas e lampiões. O odor de sândalo 



87 
 

dos pivetes pairava por todo o largo. Vendilhões ambulantes 
enxameavam, ao lado de tendas de sopa de fitas e doutros 
comes, como também adivinhos dentistas, pregadores de 
unguentos milagrosos, contadores de histórias, músicos, 
acrobatas e saltimbancos. (Senna Fernandes, 2008, p. 24) 

 

As festividades do Ano Novo Lunar constituem uma das mais importantes 

comemorações existentes em Macau atualmente. Aqui está a descrição feita 

pelo site do Ministério do Turismo de Macau, na qual se dá ênfase para a 

importância destas festividades: 

 

É a mais importante e colorida festividade chinesa celebrada 
pela quase totalidade da população local, durante a qual as 
lojas, os serviços públicos, fábricas e empresas fecham para 
permitir uma celebração prolongada. Durante dez dias sucede-
se um conjunto variado de festas e de acontecimentos sociais 
e culturais que festejam a entrada num Novo Ano. Há danças 
do Dragão e dos leões pelas ruas do centro da cidade, as 
pessoas visitam-se e organizam festas nos restaurantes e 
hotéis, os templos são visitados por multidões e as principais 
praças de Macau são decoradas com lanternas, flores e 
dísticos auspiciosos. 
É tradicional que quando as pessoas se encontram digam 
"Kung Hei Fat Chói" e se ofereçam "Lai Si" (pequenos 
envelopes vermelhos) contendo dinheiro, que é uma forma 
tradicional e concreta de desejar, a familiares e amigos, boa 
sorte e prosperidade para o novo ano em que se entra. No 
décimo quinto dia da Primeira Lua é a Festividade das 
Lanternas, sendo igualmente o Dia dos Namorados na tradição 
chinesa. Na noite desse dia, apreciam-se as lanternas 
coloridas onde se escrevem as adivinhas como uma forma de 
divertimento. Ao jantar desse dia comem-se os bolinhos de 
arroz glutinoso, que, por razões de homofonia, simbolizam, 
para os chineses, "laço de amizade", "reunião familiar" ou "boa 
sorte”. 
 

(Ministério do Turismo de Macau, 2014) 
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Fig. 11. Dança do dragão realizado durante as comemorações do Ano Novo Lunar em Macau, 

Disponível em: http://sicnoticias.sapo.pt/vida/2013/02/10/dragao-gigante-invadiu-macau-para-

celebracoes-do-ano-novo-lunar 

 

A sueca, jogo de cartas tipicamente português, também aparece no decorrer da 

obra. Trata-se do hobby predileto de Chibo Manso (Marmétrio Pinto), “que, 

além da mulher, tinha a paixão pela sueca” (Senna Fernandes, 2008, p. 26).  

Participam apenas quatro jogadores divididos em duas duplas que se sentam 

em posições alternadas na mesa. Utiliza-se um baralho comum de 52 cartas 

retirando-se os curingas e todos os 8, 9 e 10 de todos os naipes, ficando o 

baralho com 40 cartas. O objetivo é ganhar as rodadas fazendo o maior 

número de pontos possíveis; nem sempre a dupla que ganha mais rodadas 

vence o jogo, por isto é importante ganhar as rodadas onde são disputados 

mais pontos. 
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Fig. 12. Jogadores em uma partida de sueca. Disponível em: 

http://jogostasca.blogspot.com.br/2005/12/regras-sueca.html  

 

Outro momento em que podemos fazer uma espécie de viagem intercultural 

ocorre durante um jantar da casa de Gonçalo Botelho, padrinho de Vitorina 

Vidal e grande amigo do seu pai, Hipólito. Para alegrar a festa, Gonçalo 

contratou duas pe-pai-chais, Y Leng e Siu Mei. Como podemos observar em 

um diálogo entre Gonçalo Botelho e Hipólito, quando este pergunta ao seu 

amigo se essas mulheres eram prostitutas, as pe-pai-chais possuem uma 

primorosa educação artística e doméstica que as destacam entre outro 

mulheres: 

 

— Uma mulher-de-vida ... é ao que o padrinho quer se referir. 
— Uma coisa melhor ... uma cortesão, uma “pe-pai-chai”. Uma 
coisa mimosa, lima, asseadinha e que saiba fazer um trabalho 
escorreito, por gosto, para o teu repouso e acalmia de nervos. 
Este é o remédio que te sugiro pra já. Depois, irás ao cura 
confessar teu pecado, se achares que é pecado. 

 
(Senna Fernandes, 2008, p. 107) 

 

As pe-pai-chais, de origem chinesa, eram  vendidas ainda adolescentes por 

suas famílias que, vivendo em extrema pobreza, não tinha condições de dar-

lhes um bom futuro. Em Macau elas podiam ser encontradas na Rua 

Felicidade, onde entretiam os clientes de bares e restaurantes com música e 

serviços sexuais. Ainda que possuíssem uma origem humilde, as pe-pai-chais 

eram submetidas a treinamentos que as tornavam moças refinadas e fortalecia 

a possibilidade de se casarem com homens ricos que pudessem sustenta-las. 
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As pei-pa-chais eram chamadas dessa forma, pois costumavam tocar o “pei 

pa” (pipa, em português).  

 

 

 

Fig. 13. Cortesã tocando o “pei pa” (pipa). Disponível em: 

http://espanol.cri.cn/1906/2011/12/01/1s232548.htm. 

 

Com estes exemplos, pudemos ver, ainda que de forma panorâmica, como a 

interculturalidade está marcada no contexto de Macau. A seguir trataremos 

especificamente da construção do personagem Francisco da Mota Frontaria e 

como este representa a construção da identidade macaense. 

 

4.2. Francisco da Mota Frontaria: a construção da identidade macaense 

em Amor e dedinhos de pé.  

 

Conforme exposto, toda a tradição da família Frontaria está atrelada à 

influência de Portugal em Macau, principalmente no que diz respeito às 

atividades marítimas ali desenvolvidas. Pudemos observar, também, que os 

últimos membros desta família, da qual restam somente cinzas de um passado 

glorioso, Timóteo e Títi Bita, tentam, a todo custo, fazer com que seu sobrinho 

Francisco Frontaria mantenha a tradição dos Frontaria. 

 

No entanto, observaremos que, ao contrário dos valores promulgados por seus 

familiares e das regras ditadas pela sociedade que o circunda, Chico torna-se 

totalmente alheio a esses ditames e se converte em um verdadeiro bon-vivant. 
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Para o rapaz, a vida está longe dos livros e do trabalho e encontra seu refúgio, 

principalmente,  nos alegres assaltos de Carnaval. Portanto, a figura de Chico 

acaba por estabelecer um contraste muito claro com a chamada “cidade cristã”, 

ressaltando, de certa forma, os valores morais e católicos pertencentes a esse 

grupo. Chico encontra-se, justamente, no limiar entre estas as realidades da 

“cidade cristã” e da “cidade chinesa” que, por mais que contenham 

características distintas, estão em constante diálogo. Por fim, veremos que 

para que Chico possa ser aceito por seu grupo é inevitável se adequar aos 

padrões estabelecidos pela comunidade na qual está inserido.     

 

Para entendermos melhor de que maneira Chico Frontaria torna-se peça 

fundamental para a compreensão da identidade macaense, característica por 

demonstrar a tensão entre culturas que estão em permanente contato, 

refletiremos sobre a trajetória de Chico. Antes, todavia, faremos uma breve 

discussão sobre o conceito de carnavalização, amplamente discutidos por 

Bakhtin e o Círculo e tentaremos vislumbrar a razão pela qual acreditamos 

importante a inclusão destes dois conceitos para trabalhar com maior 

propriedade com este personagem de Henrique de Senna Fernandes.     

 

Levando novamente em consideração as reflexões expostas na sessão 

anterior, afirmamos que o carnaval dito cristão, é um dos elementos 

característicos da cultura lusitana que foi incorporado à cultura de Macau. No 

entanto, ao estabelecermos uma relação entre a trajetória de Chico e a 

carnavalização desenvolvida por Bakhtin, cujas raízes encontram no 

paganismo, acabamos por enfatizar o contraste existente entre Chico e a 

“cidade cristã”. O carnaval com o qual Chico se identifica aproxima-se mais da 

concepção do carnaval pagão, visto que rompe com os ditames da igreja 

católica, que acabou moldando o carnaval segundo suas regras, e causa 

escândalo em sua sociedade.  

 

Com o intuito de explorar o papel da carnavalização no desenvolvimento do 

protagonista da obra, exploraremos com maior profundidade o conceito de 

carnavalização, amplamente discutidos por Bakhtin em Problemas da poética 

de Dostoiévski, de 1963. Nesse trabalho, Bakhtin explorou, ainda, a 
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contribuição das obras de Fiódor Dostoiévski para os estudos linguísticos e 

literários.  

 

A partir das discussões sobre os gêneros e sua archaica, tema prepondarente 

no capítulo Peculiaridades do gênero, do enredo e da composição das obras 

de Dostoiévski, contido em Problemas da poética de Dostoiévski, Bakhtin 

afirma que a estrutura composicional de todo e qualquer gênero está 

diretamente vinculada a sua archaica, ou seja, a sua tradição. Para expandir as 

discussões acerca da archaica dos gêneros, vale destacar as palavras de 

Bakhtin: 

 

O gênero sempre conserva os elementos imorredouros de sua 
archaica. É verdade que nele essa archaica só se conserva 
graças a sua permanente renovação, vale dizer, graças à 
atualização. O gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é 
novo e velho ao mesmo tempo. O gênero renasce e se renova 
em cada nova etapa do desenvolvimento da literatura e em 
cada obra individual de um dado gênero. Nisto consiste a vida 
do gênero. Por isso não é morta nem a archaica que se 
conserva no gênero; ela é eternamente viva, ou seja, é uma 
archaica com capacidade de renovar-se. O gênero vive do 
presente mas sempre recorda o seu passado, o seu começo. É 
o representante da memória criativa no processo de 
desenvolvimento literário. É precisamente por isto que tem a 
capacidade de assegurar a unidade e a continuidade desse 
desenvolvimento. (Bakhtin, 2010, p. 106) 

    

 

Levando em consideração as afirmações de Bakhtin, é impossível estudar as 

obras de Dostoiévski sem antes nos determos em sua archaica, ou seja, na 

tradição que ainda permanece viva no corpo destas obras e as sustenta. Com 

o intuito de explorar a fundo a tradição que envolve as obras de Dostoiévski, 

Bakhtin volta o seu olhar para o período compreendido entre a Antiguidade 

Clássica e o Helenismo e passa a estudar os gêneros pertencentes ao campo 

da literatura que obteve uma produção prolífica durante esse período: os 

gêneros pertencentes ao campo do sério-cômico. Na realidade, os gêneros 

contidos neste campo do sério-cômico estabeleciam um claro contraste com 

gêneros sérios como a epopeia, a tragédia, a história, a retórica clássica, que 

tiveram grande impacto durante maior parte da Antiguidade. Estes, por sua 

vez, “estão conjugados por uma profunda relação com o folclore carnavalesco” 

(Bakhtin, 2010, p. 107). Seguindo este princípio, Bakhtin (2010, p. 107) afirma 
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que “aqueles gêneros que guardam até mesmo a relação mais distante com a 

tradição do sério-cômico conservam, mesmo em nossos dias, o fermento 

carnavalesco que os distingue acentuadamente entre outros gêneros”. A 

literatura carnavalizada, por sua vez, é aquela que, de forma direta ou não, 

sofreu influência do folclore carnavalesco. 

 

Antes de prosseguir com os estudos que envolvem o problema da 

carnavalização, Bakhtin promove uma análise do carnaval e da cosmovisão 

carnavalesca. Para tanto, Bakhtin procura abordar algumas das peculiaridades 

que envolvem os gêneros do campo sério-cômico, resultantes da influência 

transformadora da cosmovisão carnavalesca. Em linhas gerais, recorrendo à 

explanação realizada por Bakhtin, podemos designar três peculiaridades 

essenciais destes gêneros pertencentes ao sério-cômico: 

 

 A primeira peculiaridade de todos os gêneros do sério-cômico é 
o novo tratamento que eles dão à realidade. A atualidade viva, 
inclusive o dia-a-dia [...] é o ponto de partida da interpretação, 
apreciação e formalização da realidade. (Bakhtin, 2010, p. 107-
108) 

 
 A segunda peculiaridade é inseparável da primeira: os gêneros 

do sério-cômico não se baseiam na lenda nem se consagra 
através dela. Baseiam-se conscientemente na experiência [...] 
e na fantasia livre; na maioria dos casos seu tratamento da 
lenda é profundamente crítico, sendo, às vezes, cínico-
desmascarador. (Bakhtin, 2010, p. 108) 
 

 A terceira peculiaridade são a pluralidade de estilos e a 
variedade de vozes de todos esses gêneros. [...] Caracterizam-
se pela politonalidade da narração, pela fusão do sublime e do 
vulgar, do sério e do cômico [...]. (Bakhtin, 2010, p. 108) 

 
 

Para a formação das variedades da linha carnavalesca do romance, que 

Bakhtin designa como variedade dialógica, o teórico russo torna determinantes 

dois gêneros do campo sério-cômico: o diálogo socrático e a sátira menipéia.  

 

Para definirmos o diálogo socrático, que teve como expoentes Platão e 

Xenofonte, recorremos à seguintes palavras de Alvarez e Lopondo: 
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Segundo Bakhtin, a consciência da natureza dialógica da 
verdade recupera aspectos do diálogo socrático, o qual se 
funda na “maiêutica” e visa à refutação das verdades 
dogmáticas. Para o ilustre pesquisador russo, o diálogo 
socrático nega o monologismo oficial, que apresenta um 
discurso autoritário, opressor, que, ingenuamente, aceita 
apenas os seus princípios como verdadeiros. (Alvarez e 
Lopondo, 2007, p.34). 
 
 
 

Dessa forma, o diálogo socrático, também denominado como maiêutica, 

propõe que a construção do conhecimento só deve ser feita por meio do 

diálogo entre homens, ou seja, pela confrontação de diferentes palavras e 

opiniões. Para Sócrates, que denominava a si mesmo como “parteira” do 

método maiêutico, considerava que um único homem não pode ser detentor de 

todo o conhecimento; este nasce entre os homens por meio de uma relação 

dialógica. A síncrise, entendida como a confrontação de diferentes pontos de 

vista, e a anácrise, técnica que se utiliza da palavra para fazer com que um 

indivíduo externe seus pensamentos, são as principais técnicas utilizadas pelo 

diálogo socrático. 

 

A sátira menipéia, caracterizada como um gênero dialógico com raízes que 

remontam diretamente ao folclore carnavalesco, exerceu uma grande influência 

na literatura cristã antiga e na literatura bizantina, e continuou a desenvolver-se 

nas épocas posteriores. Nela há inserção de elementos cômicos e fantásticos e 

discussões em torno de pensamentos filosóficos já existentes. De acordo com 

Alvarez: 

 

Vista por Bakhtin como o gênero das “últimas questões”, em 
que se experimentam as mais variadas posições filosóficas, a 
sátira menipéia, em Varrão, apresenta fortes ligações com o 
cômico, reduzindo-se em Beócio, até ser expressão do “riso 
invisível ao mundo”, segundo Gogol. É o riso que “não soa”, 
que “deixa a sua marca na estrutura da imagem e da palavra, é 
percebido nela”. Tal modalidade de riso relaciona-se com a 
ironia sublinear, compreendida como formulação de conteúdo 
marcada pela projeção do ponto de vista do enunciador, isto é, 
ela aparece debaixo das linhas, incrustada no enunciado, 
ocultando uma avaliação sutil do enunciador sobre o objeto de 
derrisão. Cria-se, nessa instância, uma fissura entre o dito e o 
que se pretende dizer. No espaço intervalar entre o enunciado 
e a enunciação, habita o riso irônico. (Alvarez, 2010, p. 21) 
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A carnavalização, enquanto elemento transgressor, tende a colocar lado a lado 

elementos opostos: o sagrado com o profano, o sábio com o tolo, o elevado 

com o baixo, etc. O fio condutor de Amor e dedinhos de pé é, justamente, o 

contraste existente entre dois elementos que estão em constante choque: 

Chico Frontaria, com suas atitudes burlescas e excêntricas, e a cidade cristã, 

conservador e moralista. A figura de Chico, ao representar o contraste entre a 

cidade cristã e a cidade chinesa, acaba se tornando o elo entre as duas. Uma 

vez que a cidade chinesa era vista com maus olhos pela cidade cristã, a 

leviandade de Chico fez com que ele terminasse se transferindo de forma 

definitiva para cidade chinesa, lugar onde viveu os piores dias de sua vida.  

 

A trajetória de Chico se assemelha muito à principal ação carnavalesca: a 

coroação bufa e o posterior destronamento do rei do carnaval. Como já 

afirmamos, ainda que a festividade do Carnaval estaja presente na obra, o 

verdadeiro rei do Carnaval sempre foi Chico Frontaria. Com uma fortuna 

considerável herdada de sua Títi Bita, ocupava seu tempo ocioso realizando 

inúmeros assaltos de carnaval (pequenas festas que antecediam o Carnaval): 

os foliões invadiam alguma casa e ali realizavam um “pequeno carnaval”. Para 

Chico, esses assaltos se arrastavam de forma indefinida e adquiriam contornos 

ainda mais “pesados” do que o costume.  

 

No entanto, à coroação de Chico segue-se o seu destronamento. Todos os 

atos impensados de Chico têm consequências catastróficas: Chico acaba 

perdendo sua fortuna, perdendo o respeito de todos os que vivem na cidade 

cristã e se vendo obrigado a se refugiar na cidade chinesa. No entanto, esta 

reviravolta na vida de Chico torna-se o prelúdio para sua redenção. As 

dificuldades pelas quais passa na cidade chinesa e, posteriormente, a doença 

que adquire e que lhe deforma os pés, faz com que, pouco a pouco, passe a se 

regenerar.  

 

Como já pudemos ver, desde pequeno Chico já se mostrava avesso aos 

estudos. Sempre era motivo de dor de cabeça para seus tios, Timóteo e 

Beatriz, que batalhavam para que seu sobrinho triunfasse e pudesse elevar o 
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status da família Frontaria. Como dizia seu tio Timóteo, “possuía o cérebro 

bronco da mãe e era preguiçoso”.   

 

Se já possuía desvios de caráter na infância, a obtenção da maioridade só fez 

com que suas atitudes se tornassem cada vez piores. A morte de sua tia 

também teve pouco impacto nas atitudes de Chico. Cercado de amigos que se 

interessavam somente por seu dinheiro, se dispunha a aceitar suas apostas 

somente para sustentar seu orgulho. Apostas por vezes inusitadas que 

levavam Chico a se colocar em situações cômicas e, ao mesmo tempo, 

desastrosas. Essas situações, a que chamaremos de “assaltos de carnaval”, 

irão caracterizar a vida boemia de Chico.   

  

O primeiro “assalto de carnaval” ocorre durante uma feira organizada para 

festejar uma data do calendário lunar. Durante uma exibição de contorcionistas, 

Chico teve a ideia de “brincar” com um grupo de chineses que também assistia 

à apresentação. Para levar adiante sua proposta de “brincar” com os chineses, 

vindos da “terra-china” para apreciar as belezas da cidade cristã, Chico juntou 

as tranças dos três chineses a amarrou-as em um nó único. Ao fim da exibição, 

“ecoou o alarido dos homens das tranças presas que puxavam, barafustavam e 

soltavam palavrões” (Senna Fernandes, 2008, p. 25). A situação foi motivo de 

risos monumentais no grupo de Chico. 

 

O segundo “assalto de carnaval”, ainda mais ousado que o primeiro, envolvia a 

conquista de Ermelinda Soeiro, “que tinha fama de promíscua e dera várias 

cabeçadas”. A mulher era casada com Marmétrio Pinto, apelidado de Chibo 

Manso pelos demais, pois era traído constantemente por Ermelinda. No 

entanto, Ermelinda nunca o traía com homens da terra, ou seja, envolvia-se 

somente com estrangeiros. A ideia de Chico era a de que, ao conquistá-la, 

fosse o primeiro macaense a estar na cama de Ermelinda.   

 

Para levar adiante o seu plano, Chico aproximou-se de Chibo Manso, tornando-

se companheiro em suas partidas de “sueca”, uma espécie de jogo de cartas 

de origem portuguesa em que Chibo Manso era exímio jogador. Tornando-se 

amigos, Chico convidou Chibo Manso para um jantar em sua casa e, a partir 

daí, começou a cortejar Ermelinda. Depois de muito insistir, Chico conseguiu 
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ter sua primeira relação sexual com Ermelinda durante um jantar na casa de 

Chibo Manso. Ele deixa Chibo Manso, já embriagado, se entretendo com seus 

outros amigos e, com a desculpa de que precisa ir ao banheiro, se desloca 

para a cozinha e lá consegue seduzir Ermelinda. Interessante notar a 

impressão de Chico sobre a casa e de sua nova “admiradora”: 

 

A casa de Chibo Manso era pobre e desmazelada e 
desmazelada. [...] o desleixo chocou Chico, mas era evidente 
que não estava ali para admirar a ordem das mobílias nem a 
limpeza dos cantos e do chão.  
Em contraste com a pobreza e o desmazelo da casa, a dona 
apresentava-se apetitosa, braços meio nus, um decote no peito 
que deslumbrantemente fazia adivinhar a mimosa opulência 
dos seios, a cintura apertada, a realçar as ancas da potranca 
no cio. (Senna Fernandes, 2008, p. 28) 
 

 

Por meio desta breve descrição, podemos inferir que tanto Chibo como sua 

esposa também não se enquadram nos padrões sociais definidos: Chibo, além 

de ser traído constantemente pela mulher, vive em meio à bagunça e à sujeira; 

e Ermelinda é descrita como uma “potranca no cio”, um mero objeto sexual que 

desliza nas mãos de vários homens. Nota-se que Chico sempre se envolve 

com pessoas que demonstram estar alheias aos valores de sua cidade ou 

simplesmente não se encaixam em seus padrões. Mesmo Vitorina Vidal, uma 

das grandes responsáveis pela redenção de Chico, sofre preconceitos por ser 

feia e zarolha, sendo apelidada pelo próprio Chico de Varapau-de-Osso.   

 

Voltando ao caso de Chibo Manso e Ermelinda Soeiro, passemos à narração 

da primeira relação sexual de Chico e Ermelinda: 

 

Entraram furtivamente no quarto, trancaram-se e ele encostou-
a à porta. Estava quase rebentar e começou a amá-la em pé. A 
porta sacolejou. Ela gemeu, enrolou-lhe as pernas nos rins, 
mas teve ainda, no seu delírio, a suficiente presença de espírito 
para lhe apontar a cama. Foram assim mesmo, colados, e o 
leito rangeu com o peso dos corpos. Havia qualquer coisa de 
muito obsceno mas tremendamente excitante naquelas pernas 
ao léu, calçadas de botinas e meias pretas. Amaram-se com 
furor, com rapidez, sequiosos e perdidos em sua audácia. 
Cinco minutos, com um berro sufocado, tudo terminara. 
Levantaram-se num ápice, ambos úmidos nas faces e no resto 
do corpo pelo esforço. Então, ele respirou em cheio a 
exsudação dela, um odor acre e penetrante de sovaco. Sentia-
o impregnado na pele. Saiu para a casa de banho, para se 
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recompor de dissipar o cheiro comprometedor. (Senna 
Fernandes, 2008, p. 30)  
 
 

A partir da descrição feita por Senna Fernandes, pudemos sentir a luxúria em 

seu mais alto grau. Acabamos de ver, em seus mínimos detalhes, uma relação 

sexual vulgar, que muito se aproxima do selvagem. Em vez de nos poupar 

destes detalhes, Senna Fernandes trata de nos inserir, quase de forma brutal, 

no tipo de vida escolhida por Chico. E, ao final, tudo o que resta é o odor azedo 

e penetrante do sovaco de Ermelinda. 

 

O relacionamento de Chico e Ermelinda não durou mais que dois encontros, 

afinal não suportaria viver para o resto da vida com a “fragrância” de Ermelinda 

impregnando seu corpo.  Por fim, “Chico ganhou a aposta e se livrou da 

“porca”, como dizia” (Senna Fernandes, 2008, p. 32). 

 

O terceiro e ultimo “assalto de carnaval”, responsável pela desmoralização de 

Chico perante os habitantes da cidade cristã, envolvia o Sr. Saturnino. A família 

de Saturnino foi apelidada de “gente do Acento Grave”, pois tanto ele como 

suas filhas, além de terem a boca com dentes enormes, possuíam o andar em 

diagonal, com as costas inclinadas para trás e os quadris pra frente. É 

interessante notar que todos os que não são “adequados”, possuem algum 

apelido: Chibo Manso, gente do Acento Grave, Varapau-de-Osso e o próprio 

Chico que, após ter os seus pés deformados pela doença, passa a ser 

chamado de Chico-Pé-Fede.   

 

Sempre que avistava algum pretendente para suas filhas, Saturnino oferecia-

lhes um cálice de vinho do Porto. No entanto, mesmo com os esforços do pai, 

Felicidade, Pulcritude e Esperança permaneciam solteiras. O objetivo de Chico, 

desta vez, era fazer com que Saturnino jamais voltasse a oferecer o vinho do 

Porto. Para tanto Chico, começou a se envolver com Pulcritude, que segundo 

ele, era a menos feia das três filhas de Saturnino: 

 

Reparou que ela tinha um tique nos olhos que aumentava de 
intensidade quanto mais enervada ficava. E tinha um costume 
que o apavorava. Refrescava os dentes enormes com a língua, 
para mantê-los molhados e brilhantes. De qualquer maneira, 
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das três era fisicamente a melhor, “sem ser grande coisa”. 
(Senna Fernandes, 2008, p. 34) 
 

 

Cortejou Pulcritude por algum tempo e, sem muito esforço, conseguiu 

conquistar seu “sogro” e provar do tão afamado vinho do Porto.  Manipulou-o 

de tal forma que praticamente se tornou um novo membro da família do Acento 

Grave. Em todas as festas e eventos, sempre aparecia junto de Pulcritude, 

demonstrando um relacionamento sério. Até que, finalmente, marcou a data do 

“chá-gordo”, uma espécie de cerimônia que antecede o casamento. O mais 

interessante é que esta cerimônia foi marcada por Chico numa data próxima ao 

Carnaval.   

 

No tão esperado dia do “chá-gordo”, estando todos os convidados na casa do 

Sr. Saturnino, a tensão tomou conta de todos por conta do atraso de Chico.  

Com o correr dos ponteiros do relógio, “já se ouviam murmurações, cada vez 

mais crescentes. Pairava no ambiente uma sensação de mal-estar. O filho, que 

viera de propósito de Xangai, apresentava um rosto carrancudo” (Senna 

Fernandes, 2008, p. 37). Eis que chega Chico, trazendo uma enorme surpresa: 

 

Passava outra meia hora quando, no fundo da rua, rebentou o 
estardalhaço dum gonzo chinês e pífaros, acompanhado de 
explosões de panchões. Chico apareceu, numa cadeirinha 
aberta, forrada de azul e cabaia comprida vermelha, as cores 
dos Frontarias. Era um quadro carnavalesco! [...] Em frente da 
porta, entre palmas, a cadeirinha estacou. Chico pôs-se em pé, 
casaco azul e calças vermelhas. O chapéu de palha trazia uma 
berrante tarja vermelha que descia até as costas. Não era a 
figura dum noivo solene. Era uma caricatura, um folião, 
envergando uma indumentária de entrudo. (Senna Fernandes, 
2008, p.37) 
 

 

Essa última travessura de Chico lhe trouxe consequências nada agradáveis. 

Além de levar uma surra do irmão de Pulcritude, que o deixou muito ferido, 

acabou ficando desmoralizado perante a sociedade.  Até mesmo seus amigos, 

que estavam sempre ao seu lado durante os “assaltos de carnaval”, 

reprovaram a atitude de Chico e se afastaram dele. A partir daí começa o 

declínio de Chico, o início de seu destronamento como rei dos foliões. O ponto 

culminante deste processo é a perda da fortuna e da casa deixados por sua tia, 
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ficando Chico na mais completa miséria. Não tendo alternativas, se vê obrigado 

a se transferir para a cidade chinesa e a ter um padrão de vida muito abaixo do 

que estava acostumado.  

A miséria acaba por tomar conta de Chico e, mesmo realizando pequenos 

trabalhos pela cidade chinesa, acaba por se “vender” para uma senhora 

chinesa chamada A-Tai, tornando-se uma espécie de escravo sexual. A 

primeira descrição de A-Tai demonstra que se trata de uma mulher rude e 

grosseira, de modos quase animalescos:  

A A-Tai – assim se chamava a mulherona – não exibia 
nenhuma feminilidade, tão características das mulheres de sua 
raça. Conhecera, desde o berço, muitos trabalhos e maus-
tratos. Fizera-se por si, era agora independente, autoritária e 
mandona. Modos grosseiros, desbocava palavrões com 
frequência, levava sempre de vencida o adversário. Era temida 
no casarão, no beco e mesmo no bairro. [...] Ela era um animal 
vibrante e suarento na cama, mas nenhuma meiga 
companheira. (Senna Fernandes, 2008, p.43) 

 

Até mesmo o ambiente em que estava vivendo mostrava-se um lugar terrível: 

 

Era uma existência de pesadelo, num cubículo que se tornou 
rapidamente infecto e sujo, onde havia um eterno cheiro de 
esterco. Os percevejos mordiam e as ratazanas corriam, em 
louco à vontade, num chiado sem fim. No verão, nuvens de 
mosquito atacavam sem piedade penetrando por entre os 
buracos da caia, acastanhada pelo tempo e pelo pó no meio 
dum calor sufocante. No inverno, um frio de gelar, o vento a 
soprar, através das frinchas e gretas dum edifício a desfazer-
se. E sempre a humidade, a escorrer pelas paredes, pois o sol 
entrando baçamente pelo beco só permitia um ar de sua graça. 
Ele era o único inquilino não-chinês. Sabendo que amásia o 
maltratava, sofria vexames, sobretudo da criançada, que 
apesar dos verdíssimos anos pode ser a mais cruel das idades. 
(Senna Fernandes, 2008, p. 44) 

 

As péssimas condições de vida levaram Chico a adquirir uma grave doença 

que começou a infeccionar os dedos dos pés, até ficarem deformados quase 

por completo. O mau cheiro de seus pés fez com que ele perdesse seu 

emprego e que fosse expulso de sua casa por A-Tai. A última pessoa a quem 

recorreu foi o padre Serafim, que o havia excomungado pouco antes de deixar 

a cidade cristã. A reação do padre não foi de consolo, mas sim de repreensão: 
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�  Furúnculos ... borbulhas? Isto é, mas é porquice! Isto é a 
coisa mais repelente que ainda vi! Isto é podridão ... isto é a 
paga da tua vida promíscua e crivada de vícios! Vai já lavar 
essa coisa horrenda ... vergonhosa! Que cheiro! Onde se viu 
uma coisa destas. Oh, em que cano te meteste ... meu filho. 
Que pecados tens no corpo, para assim castigar o Senhor! Não 
coces ... Proíbo-te que coces. Vai-te lavar, desgraçado! (Senna 
Fernandes, 2008, p. 70)  

 

Ainda que fosse transferido para o hospital da cidade e ter a doença 

controlada, ela voltou pouco tempo depois, de forma ainda mais agressiva. Ate 

que, certo dia, quase desmaiando de tanta dor, foi recolhido por Vitorina Vidal 

que, compadecida com o estado de Chico, se propôs a ajudá-lo. Apesar de ser 

uma moça culta e inteligente, sofria preconceitos da sociedade macaense por 

ser filha de um estrangeiro (Padilla, o espanhol) e ser feia e zarolha. Já 

passava dos trinta anos de idade e ainda permanecia solteira.   

 

                                              

Fig, 14. Vitorina Vidal no filme Amor e dedinhos de pé (1992), dirigido por Luís Filipe Rocha. 

Disponível em: http://macauantigo.blogspot.com.br/2009/05/amor-e-dedinhos-de-pe-o-filme-

1991.html 

 

Com o auxílio da medicina natural oriental, cujo ensinamento fora passado por 

seu pai antes de morrer, Vitorina começou a curar a enfermidade de Chico. 

Após um longo período de rexuperação, Chico e Vitorina se apaixonam. Após 

estar definitivamente curado de sua doença, Chico casa-se com Vitorina em 

uma cerimônia religiosa. É por meio de um ritual da Igreja Católica que Chico 

alcança sua redenção. E é dessa forma que estes dois personagens, antes 
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discriminados pela cidade crista, passaram a ser aceitos novamente pela 

sociedade. Para encerrar este tópico destacamos as palavras de Simas: 

Tão diferentes entre si, os dois personagens, Vitorina e Chico, 
unem-se como personagens marginais comunidade. A 
afinidade desses personagens com características de vida de 
fora do quadro convencional da comunidade gera, 
primeiramente, uma relação de antagonismo com a cidade 
cristã. No entanto, na quarta parte do livro, os personagens são 
recolados na vida cotidiana de Macau a partir de diferentes 
posições que assumem, em um processo de reabilitação dos 
códigos da sociedade. Com o casamento, ficam definitivamente 
religados à comunidade, transformando a relação de 
antagonismo com a cidade em uma relação de 
complementaridade. Os destinos dos personagens estão 
ligados aos esquemas de diferenciação e discriminação 
internos, pelos quais as famílias tradicionais estabelecem seu 
modo de viver. (Simas, 2004, p. 176) 

 

A partir do momento em que Chico encontra-se no limiar entre as culturas 

portuguesa e chinesa, podemos visualizar com maior clareza o 

entrecruzamento entre estas culturas, realizado ao longo de toda obra.  

  

4.3. A questão da plurilinguismo em Amor e dedinhos de pé. 

O conceito de plurilinguismo, desenvolvido por Bakhtin em O discurso no 

romance, parte da obra Questões de literatura e de estética, terá destaque 

nesta seção, pois nos utilizaremos desta categoria bakhtiniana para analisar o 

plurilinguismo presente na obra Amor e dedinhos de pé, de Henrique de Senna 

Fernandes, sempre tendo como foco a construção do conceito de Lusofonia.    

 

Em um primeiro momento, tentaremos delinear o pensamento arquitetado por 

Bakhtin em O discurso no romance, dando ênfase para o conceito de 

plurilinguismo. Após a elaboração deste panorama, partiremos para análise do 

corpus, destacando os principais momentos em que a questão do 

plurilinguismo aparece na obra Amor e dedinhos de pé, sempre fazendo um 

paralelo com o conceito de Lusofonia aqui abordado. 

 

Em linhas gerais, o objetivo principal de Bakhtin ao escrever O discurso no 

romance era apontar o déficit existente nas propostas de análise da estilística 

de sua época e apresentar o romance como uma inovação nos estudos 
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literários. Para Bakhtin, a estilística clássica propunha um estudo sobre a prosa 

romanesca que se encaixava nos moldes de análise da poesia. Dessa forma, 

os pesquisadores que seguiam esta proposta acabavam por se dedicar 

somente ao estudo dos aspectos composicionais de uma obra e no estilo de 

um determinado autor, gerando uma visão reducionista da obra e excluindo, 

dentre outras coisas, os fatores de ordem social que ela contempla. Portanto, 

segundo palavras de Bakhtin (2010, p. 71), os estudiosos tendiam a verificar 

“de preferência tão somente as harmônicas individuais e orientadoras do estilo, 

ignorando-se o seu tom social básico”. Segundo o teórico russo, o romance 

surge como uma grande virada literária, um tipo de gênero que contem um 

discurso que abrange vozes dos mais diversos estratos e tipos sociais. Sobre 

essa questão assim se posiciona Bakhtin: 

 

Todas as tentativas de análises estilísticas concretas da prosa 
romanesca ou se extraviavam nas descrições linguísticas da 
linguagem do romancista ou então limitavam-se a destacar 
elementos estilísticos isolados que se situavam (ou apenas 
pareciam estar situados) nas categorias estilísticas. (Bakhtin, 
2010, p. 73) 

 

Seguindo este raciocínio, temos a seguinte reflexão de Bakhtin: 

 

Eis por que a estilística, desprovida de uma autêntica 
abordagem filosófica e sociológica para seus problemas, afoga-
se em pormenores de estilo, sem sentir os grandes destinos 
anônimos do discurso literário, por trás dos desvios individuais 
ou das tendências. Na maioria dos casos a estilística 
apresenta-se como uma “arte caseira” que ignora a vida social 
do discurso fora do atelier do artista, nas vastidões das praças, 
ruas, cidades e aldeias, grupos sociais, gerações e épocas. A 
estilística ocupa-se não com a palavra, com o seu corte 
histológico, com a palavra linguística e abstrata a serviço da 
maestria do artista. (Bakhtin, 2010, p. 71) 
 

 

Bakhtin (2010) afirma que o romance possui todos os elementos capazes de 

transgredir a estilística tradicional, que desconhece a combinação de 

linguagens e de estilos que fazem parte do gênero romanesco e do seu 

discurso. Para ele, “o romance é uma diversidade social de linguagens 

organizadas artisticamente, às vezes de línguas e de vozes sociais” (Bakhtin, 

2010, p. 72).  
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A unidade estilística na qual os estudiosos almejavam inserir o conjunto 

romanesco é passível de decompor em vários elementos, enumerados a 

seguir: 

 

1. A narrativa direta e literária do autor (em todas as suas 
variedades multiformes); 
2. A estilização de diversas formas da narrativa tradicional oral 
(skaz); 
3. Estilizações de diversas formas da narrativa (escrita) 
semiliterária tradicional (cartas , diários, etc.); 
4. Diversas formas literárias, mas que estão fora do discurso 
literário do autor: escritos morais, filosóficos, científicos, 
declamação retórica, descrições etnográficas, informações 
protocolares, etc.; 
5. Os discursos dos personagens estilisticamente 
individualizados. 

(Bakhtin, 2010, p. 74)      
  

 

Um dos muitos elementos que podem ser verificados ao se analisar um 

romance é, justamente, o plurilinguismo. Quando utilizamos esse termo, 

podemos pensá-lo sob duas perspectivas: como a diversidade de línguas 

contempladas por determinado contexto ou a diversidade de vozes sociais que 

dele emanam. Para Bakhtin, é inconcebível pensar que um romance possua 

uma visão unilateral, destinada a contemplar somente uma visão de mundo. O 

romance é povoado por diversas vozes (caracterizadas por representar 

diferentes tendências linguísticas e posicionamentos sociais variados) que 

convergem, por sua vez, com as vozes do narrador e do autor. Esta visão 

difere totalmente dos estudos empreendidos até então, conforme aponta 

Bakhtin: 

 

A filosofia da linguagem, a linguística e a estilística postulam 
uma relação simples e espontânea do locutor em relação à 
“sua própria” linguagem, única e singular, e uma realização 
simples dessa linguagem na enunciação monológica do 
indivíduo. Elas conhecem apenas dois pólos da vida do 
discurso entre os quais se situam todos os seus fenômenos 
linguísticos e estilísticos que lhe são acessíveis, o sistema da 
linguagem única e o indivíduo que fala nesta linguagem 
(Bakhtin, 2010, p. 80)   
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Contrapondo esta perspectiva, Bakhtin propõe um estudo mais abrangente, 

tendo o plurilinguismo como um de seus pontos principais. Sobre a questão do 

plurilinguismo, assim se posiciona Bakhtin: 

 

Mas as forças centrípetas da vida linguística, encarnadas numa 
língua “comum”, atuam no meio do plurilinguismo real. Em 
cada momento da sua formação a linguagem diferencia-se não 
apenas em dialetos linguísticos, no sentido exato da palavra 
(formalmente por indícios linguísticos, basicamente por 
fonéticos), mas, o que é essencial, em línguas sócio-
ideológicas: sócio-grupais, “profissionais”, “de gêneros”, de 
gerações, etc. A própria língua literária, sob este ponto de vista, 
constitui somente uma das língua do plurilinguismo e ela 
mesma por sua vez estratifica-se em linguagens (de gêneros, 
de tendências, etc.). (Bakhtin, 2010, p. 82) 
 

  

Ainda na esteira de Bakhtin, é importante deixar claro que, ao trabalharmos 

com a questão do plurilinguismo, 

 

O romancista pode também não dar ao seu herói um discurso 
direto, pode limitar apenas a descrever suas ações, mas nesta 
representação do autor, se ela for fundamental e adequada, 
inevitavelmente ressoará junto com o discurso do autor 
também o discurso de outrem, o discurso do próprio 
personagem. (Bakhtin, 2010, p. 137) 

 

De acordo com nossa perspectiva, a ideia de plurilinguismo, viajando para além 

das fronteiras de uma obra literária, também pode ser considerada uma das 

marcas identitárias de maior peso da Lusofonia. Se fizermos uma viagem 

imaginária pelo mundo lusófono, constataremos a presença de inúmeras 

variedades do português (português brasileiro, português moçambicano, 

português macaense, português timorense, etc.). Além dessa variedade do 

português que podem ser encontradas nas diferentes comunidades lusófonas, 

não se pode esquecer que cada uma delas reflete uma realidade diferente. As 

vozes sociais que emanam desse universo lusófono, esse plurilinguismo 

latente, deixam clara a heterogeneidade que o constitui; um universo onde 

culturas distintas dialogam e se enriquecem entre si, sendo todas “donas e 

senhoras” da língua portuguesa. 

 

Como já dissemos anteriormente, nos deteremos mais profundamente na 

questão do plurilinguismo ao analisarmos a obra Amor e dedinhos de pé, 



106 
 

quando poderemos ver de forma clara como se constrói esse plurilinguismo 

estudado por Bakhtin, sempre tendo em vista as discussões acerca do conceito 

de Lusofonia. 

 

Como já afirmamos, em Amor e dedinhos de pé podemos notar a força que a 

cultura portuguesa exerce sobre os cidadãos de Macau. Destacamos, para 

tanto, tios de Chico Frontaria, Timóteo e Beatriz (Títi Bita) figuram, a nosso ver, 

como as duas faces de Portugal.  A todo o momento, os discursos desses dois 

personagens nos deixa evidente a presença da cultura portuguesa em Macau. 

Chico, por sua vez, pode ser considerado como a representação da cultura 

macaense, o símbolo do contraste existente entre a cultura portuguesa e a 

cultura chinesa. Deter-nos-emos de forma mais ampla na análise da figura de 

Chico Frontaria na obra na sessão seguinte deste capítulo. Por hora, 

procuraremos desenvolver de forma mais precisa a importância dos 

personagens Timóteo e Títi Bita para compor a imagem de Portugal.   

 

A figura de Títi Bita, cristã devota e católica fervorosa, faz referência ao poder 

que a igreja católica, trazida por Portugal, exerceu sobre a pequena cidade de 

Macau durante vários séculos. Nada agradava mais à velha senhora do que 

ver o seu pequeno “querubim” (como chamava seu sobrinho) “papaguear, sem 

falha, os Atos de Fé e de Contrição, os Dez Mandamentos e os Sete Pecados 

Mortais”. Para a beata, “aquilo revelava uma genuína vocação para padre”: 

 

Como a música de tantos encômios, a Títi Bita debulhava-se 
em lágrimas. Valera a pena tantos sacrifícios, o amor 
desvelado que doutra forma seria um valdevinos. Concordava 
até que fosse padre e já o imaginava no cordão dos 
seminaristas, a acompanhar as procissões e a gargantear o 
latinório. (Senna Fernandes, 2008, p. 10) 
 
 

Com o passar do tempo, ao ver que o seu menino deixava de ser um 

“querubim”, tornando-se um adulto inconsequente, Tití Bita acreditava que o 

casamento seria a única salvação de seu sobrinho. Mais uma vez temos a 

religião católica falando mais alto.  Segundo o Código de Direito Canônico, o 

matrimônio "pacto pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o 

consórcio íntimo de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos 

cônjuges e à procriação e educação da prole, entre batizados foi elevado por 
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Cristo nosso Senhor à dignidade de sacramento. Pelo que, entre batizados não 

pode haver contrato matrimonial válido que não seja, pelo mesmo facto, 

sacramento". Dessa forma, o casamento seria a chave para que Chico se 

enquadrasse em sua sociedade:  

 

A preocupação da velha senhora era casar o sobrinho. Não lhe 
parecia haver outro caminho. O casamento, a possibilidade 
dum lar assentá-lo-iam numa vida equilibrada, como tantos 
outros. Tivera as suas rapaziadas e já bastava. Tinha de haver 
um ponto final para tudo. Sonhava, por outro lado, ver crianças 
em redor, sentindo-se avó. (Senna Fernandes, 2008, p. 15) 
 

 

A presença da “fé cristã” encontra-se cristalizada na maioria dos personagens 

que compõem a obra, aqueles indivíduos que compõem a chamada “cidade 

cristã”. No entanto, é em Títi Bita que encontramos a representação mais 

significativa do catolicismo em Amor e dedinhos de pé. Tendo em conta que 

Chico Frontaria representa, na obra, o contraste entre as culturas portuguesa e 

chinesa, e é a sua tia Bita, enquanto católica dedicada, a encarregada de lhe 

transmitir os valores e a moral cristão, podemos considerá-la a representação 

da fé cristão que teve um amplo espaço na cultura de Macau.   

 

Se em um dos lados da moeda temos a doçura da beata Títi Bita, do outro 

temos o pulso firme do Timóteo.  O tio de Chico, totalmente imerso no passado 

de glórias que um dia tivera a família Frontaria, não consegue aceitar a 

decadência que envolve a sua família e acaba por ser consumido por um 

sentimento de nostalgia, que o leva para um passado suntuoso que jamais 

voltará:  

 

Não gostava que chamassem lorcheiros os Frontaria, mas sim, 
capitães de lorcha, o que, no seu entender, não era a mesma 
coisa. Nos jantares que dava, já sem a suntuosidade dos 
antepassados, pois os réditos dum honestíssimo funcionário da 
Repartição da Fazenda não o permitiam, e com convidados 
que não eram da nata social da terra, comia-se com os pratos 
da “casa-grande”, salvos do desbarato geral, ostentando o leão 
azul. E o mesmo leão azul ostentava-o no anel, no meio duma 
pedra vermelha. Sempre que podia, lá estava Timóteo a 
perorar as glórias da família, os feitos contra Cam Pou Sai e 
demais pirataria. Desde novo frisava que era da “aristocracia” 
[...]. (Senna Fernandes, 2008, p. 7) 
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Podemos verificar, no excerto apresentado, o contraste existente entre o 

prestígio e a desvalorização dos  Frontarias. “Honestíssimo”, para Timóteo este 

adjetivo estava longe de lhe significar alguma coisa. Para o funcionário público, 

a única coisa que ainda fazia o sangue correr em suas veias era ostentar o 

“leão azul”, brasão de sua família, exaltar as honras de sua família e esculpir 

um Chico Frontaria capaz de reviver “a suntuosidade dos antepassados”.   

 

Ao contrário de Títi Bita, que vislumbrava um proeminente futuro religioso para 

seu sobrinho, Timóteo via em Chico a possibilidade de resgatar o passado de 

prosperidades e honrarias da família cujos membros se destacaram de forma 

prodigiosa no combate à pirataria. Para o tio, a função de Chico estava longe 

do sacerdócio, o sobrinho era a última esperança para recuperar o prestígio da 

família Frontaria. Para tanto, deveria arranjar um bom casamento e gerar 

descendentes: 

O tio Timóteo é que não estava de acordo com os ajustes. 
Tinha outras ambições em relação ao sobrinho. Opôs-se 
terminantemente que fosse para o Seminário. 
� Ele tem outra função. É de continuar a raça dos Frontarias. 
Este é o seu dever. Nem que eu tenha de ficar a noite inteira 
junto a cama nupcial.  
(Senna Fernandes, 2008, p. 10) 

 

Para que seu sobrinho cumprisse todas as suas expectativas, Timóteo se 

empenhou para que ele tivesse uma educação de qualidade. Matriculou-o em 

uma das escolas mais conceituadas de Macau, a de D. Natividade Antunes, 

“severa professora de várias gerações, que cobria de tabefes e reguadas quem 

não aprendesse corretamente as lições”. Chico, no entanto, era preguiçoso e 

pouco se dedicava em seus estudos. É interessante notar que o menino, ainda  

com pouca idade, já se mostrava totalmente avesso à carreira do mar que tanto 

prestígio deu à sua família e que solidificou a importância de Portugal no 

cenário de Macau, prevendo que Chico teria pouquíssimas chances de reviver 

as conquistas de seus antepassados. Além da decadência que circundava a 

profissão dos capitães de lorcha, o simples contato com o mar deixava Chico 

enjoado: 

 

Mesmo que planeassem para o moço a carreira do mar, ele 
opor-se-ia aos gritos. Uma pequena viagem à Ilha de Taipa 
esverdeava-lhe logo as faces. Então o trajeto para Hong Kong 
assumia foros de tragédia. Vomitava, gemia, os olhos 
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lacrimosos, num estado de terror paralisante. O tio Timóteo 
enfurecia-se. (Senna Fernandes, 2008, p. 11).  
 
 

Embora os personagens Títi Bita e Timóteo sejam as que mais se destacam 

quando se fala na presença da cultura portuguesa em Macau, podemos notar 

que isto é recorrente em outros momentos da obra. Com relação a importância 

da língua portuguesa no contexto de Macau naquela época, citamos um 

excerto em que, ao destacar a trajetória de Gonçalo Botelho, padrinho de 

Vitorina Vidal, podemos notar a importância de se aprender português como 

devia ser aprendido, o português europeu: 

 

Nascido em Macau, filho dum alto funcionário do Consulado de 
Portugal em Xangai, que se deixara depois ficar na grande 
metrópole comercial da costa da China, regressara aos doze 
anos para estudar no Colégio do Seminário de S. José, para 
aprender português como devia ser aprendido. (Senna 
Fernandes, 2008, p. 98) 
 

 

O trecho parece refletir a voz da sociedade, que valorizava o uso do português 

europeu. O uso do patuá, crioulo formado com base na língua portuguesa, 

acabava por se se restringir ao ambiente familiar. Contudo, ainda que de 

maneira sutil, o próprio português dito europeu tendia a se ajustar ao contexto 

de Macau, onde convivem até hoje o português, o chinês e o patuá, e adquiria 

contornos próprios, dando origem ao português de Macau.  

 

O apego aos valores ocidentais também se refletia no estranhamento com 

relação a alguns aspectos da cultura chinesa, ainda que eles fizessem parte do 

cotidiano de Macau. Durante uma de suas visitas a Gonçalo Botelho, Hipólito 

Vidal, pai de Vitorina, mostrou certo desapreço a apresentação musical de 

duas pe-pai-chais: “Hipólito nunca apreciara aqueles instrumentos e tipo de 

música, genuinamente do povo chinês, embora fosse nato e criado em Macau. 

Não o compreendia, pois os seus ouvidos tinham sido educados na música 

ocidental” (Senna Fernandes, 2008, p. 116). 
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Interessante notar, nesta mesma situação, que Hipólito se impressiona com a 

fluência de Gonçalo Botelho na língua chinesa, visto que esta normalmente era 

utilizada somente com os criados, quase todos de origem chinesa: “Gonçalo 

Botelho falava um bom chinês. Hipólito invejou-o por ser tão fluente na língua. 

Ele falava pouco, com um vocabulário periclitante, porque em casa dos Vidais 

o chinês era apenas com os criados” (Senna Fernandes, 2008, p. 111). Ainda 

que houvesse certo menosprezo com relação à língua chinesa, a sua presença 

tornou-se inevitável e ela acabava por conviver com o português.  

 

O contraste entre a “cidade cristã” e a cidade chinesa torna-se mais intenso 

quando o protagonista Chico Frontaria, imerso em completa miséria, muda-se 

para uma pensão na cidade chinesa. No excerto podemos notar que a voz de 

Chico ressoa por entre a fala do narrador, mostrando, ainda que nosso 

protagonista estivesse tentando se conformar com a sua atual situação, certo 

desdém ao conviver com chineses: 

 

Durante algum tempo, fez-se uma pausa na sua infelicidade. 
Ao menos tinha onde dormir e algum dinheiro para as 
necessidades mais primárias. Na miséria em que estava, nem 
sofria que vivesse entre chineses, num casarão com muitas 
famílias e uma cloaca imunda para os despejos. (Senna 
Fernandes, 2008, p.42)  

 

Durante a permanência de Chico na cidade chinesa, podemos pontuar diversos 

momentos em que o contraste entre a “cidade cristã” e a cidade chinesa se faz 

evidente. E na maioria das vezes a cidade chinesa é tida como inferior à 

“cristã”. No trecho a seguir podemos ver a nostalgia com que Chico se recorda 

de sua vida junto a Títi Bita, mostrando como sua vida ao lado de A-Tai, na 

cidade chinesa, tornara-se miserável: 

Vezes sem conta, durante as noites de insônia, apertado entre 
a parede e o corpo volumoso da amante, a resfolegar um sono 
pesado, entontecido pelos odores dos dois corpos e do esterco 
do chão, com a chiada das ratazanas a acompanhar, recordava 
o passado, da vida feliz com a tia, a cama de frescos lençóis, o 
lavado perfume de benjoim e incenso, a boa mesa de ricos 
pitéus. Oh, como lhe faltava um desses banhos em que a pele 
a pele se cora com a fervura da água e a gente se sente 
completamente renovado! 
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Vinham-lhe à memória todas as moças que a tia sugeria casar-
se e também aquelas a quem fizera mal com suas 
brincadeiras, os seus dichotes e sua boemia irresponsável. Até 
a Pulcritude lhe parecia bonita, ao deparar com o rosto 
grosseiro de A-Tai, a boca entreaberta, onde luziam os dentes 
de ouro.  

(Senna Fernandes, 2008, p. 44)  
 

Interessante apontar que esse mesmo “estranhamento” ocorre por parte dos 

chineses. Muitos dos habitantes da cidade chinesa se referem a Chico como 

sendo o “europeu”, por possuir descendência portuguesa e possuir traços 

físicos que o aproximam de um estereótipo ocidental. A sua semelhança com 

um “europeu”, como afirmam os chineses, acaba por excluir o fato de que 

Chico nasceu e cresceu em Macau. Em certo momento da obra, ao ouvir Dr. 

Tovar falando sobre a situação política de Portugal, Chico mostrava não 

entender nada do assunto e ainda acrescenta: “[...] Seu mundo era Macau e os 

ecos de Portugal apareciam diluídos pela distância e pela demora” (Senna 

Fernandes, 2008, p. 249).  

 

O primeiro a se referir a Chico como sendo o “europeu” é Lam Sang, o 

vendedor de vinhos com quem Chico negocia a “venda” de uma moça virgem 

que pudesse reacender a sua virilidade. Vejamos:      

Aquele dia de domingo, havia sol e àquela hora matinal, 
respirava-se uma brisa lavada. Galgaram as várzeas e os 
terrenos de San Kio e de Sá Kong, venceram as hortas, entre 
o rio e a colina de Mong-há e, depois duma boa caminhada, 
desembocavam na Ilha Verde. Chico não suava tanto com o 
calor que ia apertando, mas principalmente pelo risco de que o 
homem não gostasse da pequena. Este olhava para todos os 
lados, já desconfiado, se o amigo “europeu” não lhe estava a 
pregar uma grossa partida. (Senna Fernandes, 2008, p. 53) 
 

 
As inquilinas que viviam na mesma pensão de Chico e A-Tai também se 

referiam ao descendente dos Frontarias com este mesmo termo e ainda 

deixavam claro que só o aturavam por respeito a A-Tai: 

 

Como não pudesse permanecer em casa, pôs algumas 
inquilinas de vigilância. Chico não gozava de simpatia 
nenhuma ali dentro. Não gostavam do “europeu”, mas como 
era pertença da mulherona, tinham-se resignado a aturá-lo. 
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Aquele foi o ensejo para um ajuste de contas. (Senna 
Fernandes, 2008, p. 61) 
 
  

Ao ser expulso de casa por A-Tai, a amante deixou bem claro que Chico não 

pertencia a sua “raça” e utilizou este argumento para desqualifica-lo não ter 

que arcar com a responsabilidade de ampará-lo:    

No cubículo sufocante, o odor dos seus pés e do unguento 
tornaram-se insuportáveis. A amásia manifestou abertamente a 
sua repulsa. Juntara-se a ele para ter um companheiro, mas 
esse homem inútil, duma raça que não era a sua, classificara-
se há muito, como um fardo pesado. (Senna Fernandes, 2008, 
p. 67) 
 
 
 

Outro personagem que acabou recebendo esta mesma “definição” em 

determinado momento da obra é Vitorina Vidal. Quando hospedada na casa de 

campo de seu padrinho Gonçalo Botelho, os empregados estranharam a 

presença de uma “européia” em uma casa frequentada somente por pei-pa-

chais: 

Deixou-a só, foi ao quarto e trajou-se a primor. O canto do 
cisne dum homem requintado. Ao sair, abriu o cofre e tirou dele 
uma pequena caixa de mogno. Os seus sapatos de polimento 
rangeram pelo corredor afora, ouviu os movimentos de Vitorina 
no outro quarto e desceu. Mandou acender mais candelabros 
para alumiar a sala, escolheu serviço de jantar, os talheres e os 
cálices de cristal. Os criados, não habituados com aquele tipo 
de mulher em casa, uma “européia”, estavam aturdidos, mas 
obedeciam, sem palavra. (Senna Fernandes, 2008, p. 177) 
 
 
 
 

Ainda na esteira do plurilinguismo, é importante falar sobre a questão da língua 

em Amor e dedinhos de pé. Como já expusemos no decorrer desta 

dissertação, estudar a questão da Língua Portuguesa em Macau ainda se 

configura como um grande desafio. Tanto no Brasil como em Macau, ainda há 

poucos estudos sobre o tema. Isto pode ser explicado pela transferência de 

Macau para administração chinesa, em 1999, o que minimizou o uso da Língua 

Portuguesa. Mesmo o cantonês perde um pouco de seu espaço por conta do 

Inglês, utilizado na maioria das relações comerciais e administrativas.  
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O patuá, por sua vez, é utilizado somente pelas pessoas de mais idade e em 

contextos familiares.   Ao voltarmos nosso olhar para obra Amor e dedinhos de 

pé, verificaremos que o próprio autor prefere reduzir o uso do patuá entre os 

personagens. Portanto, torna-se muito difícil realizar qualquer tipo de análise 

(fonética, morfológica, sintática) acerca deste dialeto. A justificativa para reduzir 

o uso do patuá é dada pelo autor logo no prefácio de sua obra: 

 

Para ser mais conforme o ambiente, eu devia, em certos 
diálogos, redigi-los em patuá, isto é, no dialeto local, hoje em 
vias de total desaparecimento. Não o fiz, porque escrevendo 
sobretudo para o leitor lusófono em geral, não familiarizado 
com o dialeto, a sua leitura tornar-se-ia difícil e exaustiva para 
a compreensão, além de dispersar e fatigar o interesse sobre a 
trama. E é bem certo que o patuá – uma maravilha linguística – 
é mais doce e sugestivo ouvido do que lido, dada a 
impossibilidade de traduzir, em linguagem escrita, todas as 
suas nuances e inflexões de sotaque, pronúncia e entonação, 
de tão surpreendentes efeitos. (Senna Fernandes, 2008) 
 

 

Eis as poucas frases redigidas em patuá: Nunca lavá olodeco, Qui boniteza! , 

Nunca-sa ... eu-ça querubim, Tu cá – tu lá, Qui fede, Sem mama nem cu, Aqui 

d’el-rei. Há também os seguintes versos extraídos de uma canção popular 

macaense: Catrina, minha Catrina/ Catrina meu da travessa/ Nunca bom fica 

triste/ Vôs logo ficará condessa.   

 

Ainda que haja dificuldade em realizar uma pesquisa mais aprofundada sobre a 

questão da Língua Portuguesa, foi possível realizar o levantamento de alguns 

elementos linguísticos, tais como a mescla entre nomes característicos da 

língua chinesa e da língua portuguesa e expressões utilizadas somente em 

Macau. Este levantamento reforça a existência de um diálogo existente entre 

as culturas em Macau. 
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Nomes característicos da Língua Portuguesa 
1) D. Alzira das Neves 26) Rua de São Paulo 
2) Rua do Padre Antônio 27) Fortaleza de São Tiago da Barra 
3) Francisco (Chico) da Mota 
Frontaria 

28) Rua do Padre Antônio 

4) Bernardo Frontaria 29) Vitorina Vidal 
5) Nossa Senhora da Penha 30) Hipólito Vidal 
6) Praia do Manduco 31) Cristóval Vidal 
7) Vicente Nicolau de Mesquita 32) Universidade de Coimbra 
8) Álvaro Frontaria 33) Simão Botelho 
9) Leopoldo Frontaria 34) Gonçalo Botelho 
10) Beatriz Frontaria (Títi Bita) 35) Praia da Nossa Senhora da 

Esperança 
11) Timóteo Frontaria 36) São Januário 
12) São Lourenço 37) Paulo Lourenço Vidal 
13) Bairro da Sé 38) Colégio Santa Rosa de Lima 
14) Natividade Antunes 39) Dr. Romano Tovar 
15) Padre Serafim 40) D. Eulália Barreto 
16) Igreja Santo Antônio 41) Eduardo Barreto 
17) Amélia Frontaria 42) Paulino Cunha 
18) Jazigo de São Miguel 43) Cemitério de São Miguel 
19) Hospital São Rafael 44) Carolina Botelho 
20) Silvério de Almeida 45) Glória Botelho 
21) Largo do Pagode do Bazar 46) Igreja de São Lázaro 
22) Ermelinda Soeiro 47) D. Adelina das Neves 
23) João Tomé Zacarias 48) Padre Miguel 
24) Rua Campo 49) Nhum Antônio  
 

Tab. 4. Nomes característicos da Língua Portuguesa.  

  Nomes característicos da Língua Chinesa 
1) A-Seng 14) Mong-há 
2) Cam Pou Sai 15) Seak-Van 
3) Ilha de Tin tin 16) Cheok Chai Um 
4) Foochow 17) Tap-Seak 
5) Tapeçarias e jarrões “Ming” 18) Long Tin Chun 
6) A-Tai 19) Y-Leng 
7) Vinho “Sam-cheng” 20) A-Kuong 
8) Lam Sang 21) Siu-Mei 
9) Pao Sok 22) I-Kó 
10) A-Sao 23) Sam-Kó 
11) Fan-Tim 24) Sui-Lam 
12) San-Kio 25) Fat-Shan 
13) Sá Kong  
 

Tab.5. Nomes característicos da Língua Chinesa.  
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Expressões utilizadas somente em 
Macau 

Significado 

1) Pei-pa-chai Cortesã 
2) Cha-kói Casa de chá 
3) Sai-kó Mensageiro 
4) Fêde Mau cheiro 
5) Eukalilies Instrumento musical, similar a 

cavaquinhos 
6) Motu Próprio 
7) Min-tói Edredom de algodão 
8) Con-lau  Restaurante chinês 
9) Bafa Jogo de cartas comum em Macau até 

meados do século XX 
10) Cholé Verbo do patuá macaense que significa 

agredir, esmurrar, etc. 
11) Surang-surave Bolo macaense 
12) Torrar português Afetar o sotaque português 
13) Tin-kao Jogo semelhante ao dominó 
14) Chá-gordo Festa típica de Macau 
15) Tancar Também conhecido como tancá, é um 

pequeno barco macaense sem quilha, 
geralmente movido por um só remo, 
para pesca ou transporte de 
passageiros, e que serve de casa de 
habitação de uma família inteira, toda 
dedicada às fainas marítimas 

16) Riquixá É um meio de transporte de tração 
humana originado na Ásia 

17) Chilicotes Também chamado de pastéis 
chilicotes, é uma comida típica de 
Macau 

18) Muchi-muchi Doce macaense 

19) Limpa no gajo  Gíria macaense que significa esmurrar, 
sovar 

 

Tab. 6. Expressões utilizadas somente em Macau.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

[...] Encantava-me o conhecimento e a possibilidade de haver 
paraísos na Terra, prometidos, uma vez que o outro, o 
verdadeiro, me estava negado em vida. Foi no ano da minha 
quarta classe que descobri o caminho do retorno dos 
descobrimentos. Macau e a Cidade do Santo Nome de Deus. 
Goa, Damão e Diu, Índia chorada. Moçambique comprido como 
a girafa do parque do Gorongosa. Angola grande dos 
diamantes das Lundas e do petróleo de Cabinda. São Tomé e 
Príncipe do Mário Lopes e do cacau. Guiné e o arquipélago dos 
Bijagós. Cabo Verde e a morna do Mindelo. A Madeira e o 
arquipélago dos Açores. Brasil e o grito do Ipiranga. A 
metrópole e o Entroncamento onde se cruzavam todos os 
comboios do mundo. Às vezes tinha dúvidas sobre a existência 
destas terras, lembrando as suspeitas da minha mãe. Mas o 
encanto fazia-me acreditar em tantas coisas distantes como no 
paraíso perdido pelo Adão e ganho pela morte. Eu deveria 
acreditar também em paraísos terrenos mais próximos e mais 
vivos.  

Luís Cardoso.  
 
 

Este excerto, trazido como epígrafe por Brito e Bastos (2006), foi retirado da 

obra Crónica de uma travessia, do escritor timorense Luís Cardoso. Por meio 

das palavras de Cardoso, conduzidas em um tom quase poético, pudemos 

fazer uma viagem mental pelo mundo da Lusofonia. Ao lê-lo, somos capazes 

de vislumbrar um universo permeado por um entrecruzamento de culturas 

diversas. Ainda que o termo Lusofonia seja criticado por alguns pesquisadores, 

talvez pelo uso do sufixo luso ou por remeter ao período colonial, a essência 

deste conceito não pode ser apagada. Ou seja, jamais poderemos 

desconsiderar que Portugal um dia esteve presente nestes lugares e, uma vez 

controlando estes territórios, acabaram por influenciar, em maior ou menor 

grau, as diversas culturas que hoje compõem a denominada comunidade 

lusófona. Se não fosse assim, nenhuma dessas comunidades se comunicaria 

em português, ainda que de forma mínima, e não compartilhariam certos 

elementos culturais. Nesta perspectiva, vale citar as a palavras de Pureza: 

 

Quer isso dizer que somos irrelevantes uns para os outros? De 
modo algum. Para o bem e para o mal, o laço colonial articulou  
portugueses com outras gentes e essa experiência foi (tem 
sido) suficientemente forte para que não seja ficção dizer que 
nos une efetivamente alguma coisa. Pelo meu lado, sugiro que 
essa coisa é uma diferenciada experiência de Sul e que são 
muitas as virtualidades a explorar a partir daí. Entre duas 
balizas: todas as que séculos de conhecimento mútuo 
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permitirem potenciar, mas só aquelas que se afastarem de 
fantasmas de glória de uma passado mal enterrado. (Pureza, 
2005 apud Faraco, 2012, p.46) 

 

Com o intuito de contribuir com a expansão das discussões acerca do conceito 

de Lusofonia, esta dissertação teve como objetivo verificar como se dá a 

construção da ideia de Lusofonia no contexto de Macau. Para tanto, 

escolhemos como corpus a obra Amor e dedinhos de pé, de Henrique de 

Senna Fernandes. Concentramo-nos, dessa forma, nas seguintes perguntas de 

pesquisa: 1) Em que a obra escolhida contribui para a compreensão do 

conceito de Lusofonia no contexto de Macau? E 2) Sendo o autor Henrique de 

Senna Fernandes macaense, de que maneira apresenta a relação entre 

culturas que interferem na construção desse conceito?  

 

Após discorrermos sobre a história da presença dos portugueses de Macau, 

explorarmos as literaturas de expressão em língua portuguesa ali produzidas e 

delinearmos alguns dos aspectos teóricos que permeiam o conceito de 

Lusofonia, pudemos verificar de que maneira, por meio da obra de Senna 

Fernandes, se nos descortina um mundo onde a Lusofonia se faz presente a 

todo momento. Não só na escolha da língua portuguesa para compor a obra, 

mas também diversidade cultural que caracteriza a Macau de Amor e dedinhos 

de pé, um lugar onde elementos da cultura chinesa e da cultura portuguesa se 

encontram em permanente contato. E também a multiplicidade de vozes que 

emanam deste contexto e que converge para a construção da ideia de 

Lusofonia.  

 

Para que pudéssemos explorar com maior profundidade de que maneira 

vislumbraríamos a Lusofonia por meio da obra Amor e dedinhos de pé, 

lançamos mão de conceitos como interculturalidade, carnavalização e 

plurilinguismo.  

 

O conceito de interculturalidade, entendida como variação cultural, possibilitou 

que investigássemos com maior profundidade o diálogo entre culturas que 

caracteriza a pequena região de Macau. O entrecruzamento entre as culturas 

portuguesa e chinesa se faz presente em toda obra e dá cor à Macau de Chico 

Frontaria e Vitorina Vidal. A coleta de elementos, na obra, que remetessem à 
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interculturalidade nos auxiliou a comprovar a existência desse entrecruzamento 

de culturas. O chá-gordo, as lorchas, o carnaval e seus “assaltos”, o ano novo 

chinês, a sueca e as pe-pai-chais foram estes elementos encontrados na obra 

de Senna Fernandes e, posteriormente, analisados neste trabalho. 

 

A análise da construção da personagem Chico Frontaria foi fundamental para 

que pudéssemos compreender o contraste entre a cidade chinesa e a “cidade 

cristã” e, consequentemente, entre as culturas portuguesa e chinesa. Como 

pudemos verificar Chico encontra-se constantemente no limiar entre a “cidade 

cristã”, na época amplamente influenciada pela cultura portuguesa, e a cidade 

chinesa. O próprio estudo da carnavalização, conceito que remete ao carnaval 

pagão e que se encaixa na análise de Chico Frontaria, contrasta com o 

carnaval dito cristão.  

 

Por fim, a discussão sobre o plurilinguismo tornou-se essencial para que 

entendêssemos a multiplicidade de vozes e línguas que povoam a obra Amor e 

dedinhos de pé. Os personagens e seus discursos acabam por enfatizar a ideia 

de Lusofonia que empreendemos neste trabalho. De um lado, temos os 

habitantes da “cidade cristã” (os macaenses, aqueles que, além de se 

expressarem em língua portuguesa, vivem no seu dia-a-dia esse 

entrecruzamento entre culturas) e a cidade chinesa (aqueles que vivem, 

praticamente, à margem da sociedade de Macau). Interessante notar que o 

apego à cultura de Portugal está longe de um olhar colonial; o próprio Chico, 

em determinado momento, fala que seu lugar é Macau e confessa ser alheio ao 

que acontece em Portugal. As marcas linguísticas coletadas também 

reforçaram o estudo do plurilinguismo. 

 

A obra Amor e dedinhos de pé, de Henrique de Senna Fernandes, além de 

proporcionar um belo passeio imaginário pela exótica Macau, possibilitou a 

compreensão da ideia de Lusofonia no contexto de Macau. O uso da língua 

portuguesa acaba sendo ofuscado por esse interessante diálogo intercultural 

que caracteriza a região de Macau, esse entrecruzamento entre as culturas 

portuguesa, chinesa e macaense. Apesar de algumas críticas válidas feitas ao 

conceito de Lusofonia, não podemos desconsiderar que Portugal esteve 

nessas regiões que um dia foram suas colônias e lá influenciou amplamente 
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suas culturas. Pudemos comprovar isso com esta análise de Amor e dedinhos 

de pé.  Além disso, a questão da Lusofonia em Macau na atualidade, onde o 

português é falado somente por uma pequena parcela da população, nos faz 

ver a necessidade de estabelecer uma comunidade forte e coesa dos países 

de língua portuguesa no contexto da globalização.        
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