
I Colóquio Internacional do LIA 
"500 anos Portugal - China: 

contrastes, mudanças e desafios" 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caderno de Resumos / Abstracts 
 



Antônio Menezes 

O jogo retórico no debate entre Joaquim Guerra e James Legge sobre a tradução dos 
Clássicos Chineses: o recurso da ironia. 

O presente trabalho tem por objetivo examinar o uso da Ironia como recurso retórico nas 
Notas Críticas da tradução dos Clássicos Chineses feita pelo jesuíta português Joaquim 
Guerra (1908-1993). No quadro teórico, o conceito de Ironia é visto na perspectiva da Ratio 
Studiorum e articulado com os conceitos de Agudeza e Discurso Engenhoso. Na análise do 
corpus, verificam-se duas estratégias discursivas baseadas no grau ou intensidade da 
argumentação e no ethos do enunciador-polemista nas quais se observa o uso da Ironia. Nas 
considerações finais, procura-se identificar as vozes e motivações presentes no jogo retórico 
(disputatio) a respeito da tradução dos textos confucianos. 

Palavras-Chave: Retórica – Ironia – Confucionismo – China. 

Beatriz Vicente de Azevedo 

A memória material do intercâmbio China-Portugal na arte sacra paulista: Igreja de N. S. 
Do Rosário do Embu e Capela de Santo Antônio em São Roque 

Os movimentos missionários, principalmente o dos jesuítas, promoveram um intercâmbio 
entre oriente e ocidente. A necessidade de converter e ganhar almas para Cristo fez os 
missionários se espraiarem pelo mundo e assim nasceram as reduções jesuíticas na América. 
Raízes artísticas e culturais distintas convivem, e ocorre uma longa história de fecunda 
contaminação. Do período colonial, na então São Paulo de Piratininga, destacamos duas 
construções jesuíticas: a capela de Santo Antonio em São Roque do final do Século XVII e a 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário no Embu do início do Século XVIII. Na parte externa, 
por exemplo, os telhados nos remetem aos pagodas chineses, na arquitetura interna, mais 
especificamente na pintura dos tetos, a presença oriental se manifesta através da iconografia, 
dos arabescos florais, do vermelho intenso. 

Palavras Chaves: intercâmbio, jesuítas, chinesices, cultura material, arte sacra 

Carlos Morais José 

Camilo Pessanha: Uma Ontologia do Ritmo 

A descoberta das emendas, efectuadas pelo poeta, nos poemas da revista Centauro invoca, 
pelo menos, duas hipóteses de dissemelhante ordem e até paradoxais: a) será 
presumivelmente possível estabelecer uma edição definitiva da sua obra, com o trabalho 
conjunto dos três editores; b) existiu realmente em Pessanha uma incessante pesquisa poética, 
relacionada com a musicalidade, parcialmente desvendada no epíteto que lhe atribuiu Mário 
de Sá Carneiro (o Grande Ritmista) na esteira da celebração musical verlainiana. As leituras 
de Camilo Pessanha, reveladas pela análise dos volumes que constituíam a sua biblioteca 
pessoal, para além da poesia, fornecem igualmente pistas de efabulação sobre a sua relação 
com ideias filosóficas que, no seu tempo, percorriam o espaço intelectual lusófono, 
nomeadamente em Portugal e no Brasil, com Lúcio Pinheiro dos Santos, desvendado na obra 
de Gaston Bachelard, e que encontram refracções nos sistemas de pensamento do Oriente. 

Palavras-chave: Poesia – Música – Obsessão – Dor – Biblioteca - Filosofia – Ontologia – 
Ritmo –Edição 



Chen Tsun Jye 

Arte	  na	  cultura	  chinesa	  

A	  arte	  é	  uma	  importante	  fonte	  de	  alegria	  e	  inspiração	  para	  nossas	  vidas.	  Na	  China,	  a	  arte	  
também	  é	  uma	  síntese	  de	  sua	  história	  e	  de	  sua	  cultura.	  Ao	  longo	  do	  tempo,	  muitas	  obras	  
e	  documentos	  foram	  perdidos	  devido	  às	  guerras	  e	  desastres	  naturais.	  Atualmente,	  existe	  
um	  grande	   esforço	  na	   recuperação	   e	   conservação	  das	   obras	   de	   arte	   antigas.	  O	   estudo	  
dessas	   obras	   permite	   identificar	   as	   características	   culturais	   de	   cada	   período.	   Por	  
exemplo,	  os	  objetos	  de	   jade	  originalmente	  usados	  no	  ambiente	  religioso,	   foram	  depois	  
utilizados	   pelo	  meio	   político	   e	   finalmente	   pela	   população	   em	   geral.	   As	   obras	   revelam	  
ainda	  o	  estilo	  de	  vida	  e	  a	  evolução	  da	  técnica	  de	  diferentes	  períodos	  históricos.	  Outros	  
tipos	   de	   arte	   também	   são	   fontes	   de	   desenvolvimento	   cultural,	   tais	   como,	   obras	   de	  
bronze,	   cerâmica,	   porcelana,	   madeira,	   lacres	   etc.	   O	   estudo	   da	   arte	   chinesa	   pode	  
contribuir	  para	  uma	  compreensão	  mais	  ampla	  da	  cultura	  chinesa.	  

Palavras-‐chave:	  arte	  chinesa	  –	  cultura	  chinesa	  –	  história 

Christopher Larkosh 

Reconfigurações pós-coloniais nas literaturas luso-asiática contemporânea 

É ainda possível falar de literatura luso-asiática contemporânea?  Embora o número de obras 
dos últimos anos seja limitado, este corpus reduzido ainda tem a capacidade de acrescentar 
uma dimensão significativa a uma discussão sobre interculturalidade e diálogo entre Ocidente 
e Oriente. Por exemplo, de sumo interesse é como uma autora já reconhecida como a 
portuguesa Fernanda Dias continua a desenvolver um compromisso literário com a China nos 
anos depois de 1999, não só através de obras literárias recentes como Chá verde (2002) ou O 
sol, a lua e a via do fio de seda (2011), mas também traduções de literatura chinesa para o 
português.  Embora Macau como RAE e outros espaços ex-coloniais possam continuar a ser 
pontos de referencia importantes nesta interação cultural, qualquer olhar pós-colonial terá de 
integrar textos de outros países com uma relação exterior à experiência colonial portuguesa, 
igual que materiais de outras culturas que podem servir como pontes comparativas entre o 
mundo lusófono e a Ásia: dois exemplos são o romance do autor português Rui Zink 
ambientado no Japão, O amante é sempre o último a saber (2011), e a última coleção escrita 
pelo poeta luso-americano Frank X. Gaspar, Late Rapturous (2012), com as suas referências 
recorrentes ao budismo e a intervenção estadunidense na Ásia.   Enfim, só tomando em conta 
estes contatos entre autores lusófonos e da diáspora noutros cantos do continente asiático será 
possível chegar a uma visão mais abrangente do intercâmbio cultural que ultrapassa os 
modelos estabelecidos durante a época anterior colonial. 

Palavras-chave: Literaturas luso-asiáticas – tradução – diáspora – interculturalidade – pós-
colonial. 

Cláudio Daniel 

A recepção da poesia clássica japonesa em Portugal 

Desde o século XVI, o Japão é citado nos Lusíadas de Camões e nas crônicas de Fernão 
Mendes Pinto. Durante a evangelização das ilhas japonesas pelos jesuítas, o padre João 
Rodrigues escreveu comentários sobre a poesia haicai. O intercâmbio cultural entre Japão e 
Portugal foi interrompido durante a Era Tokugawa, sendo retomado no século XIX, na Era 



Meiji, quando Wenceslau de Moraes escreve vários livros sobre a cultura japonesa, fazendo 
as primeiras traduções de haicai para o idioma português. Na segunda metade do século 20, a 
poesia portuguesa de vanguarda será diretamente influenciada pela estética japonesa, como 
verificamos em poetas como Casimiro de Brito, Ana Hatherly e E. M. de Melo e Castro, 
prosseguindo até os dias de hoje. 

Palavras-chave: ideograma – haicai – tanka – visualidade. 

Damares Barbosa 

Literatura de Timor Leste em Língua Portuguesa 

A presente pesquisa tem como escopo analisar a Literatura do Timor Leste, em Língua 
Portuguesa, tendo como base seus principais representantes. Das lendas às narrativas de 
viagem, da poesia dos escritores politicamente engajados aos romances escritos na diáspora, o 
estudo proposto analisa as várias questões que se colocam os textos daqueles que escrevem 
em Timor Leste e sobretudo daqueles que retratam, em suas obras, os usos e costumes do 
povo timorense, bem como situações vivenciadas durante a colonização, descolonização e 
luta armada contra a Indonésia.  O Timor Leste, uma das mais novas nações do mundo, 
vivenciou anos de repressão após o término da colonização portuguesa, quando, de modo 
surpreendente, recebeu o ataque dos indonésios, que dominaram o território timorense 
durante, aproximadamente, vinte e cinco anos. Buscando fazer uma análise mais profunda de 
algumas obras timorenses, em Língua Portuguesa, publicadas até então, enfocamos os 
diversos estudos históricos, antropológicos e literários, já referidos, a fim de consolidar nosso 
trabalho. O estudo de diversos autores timorenses, focalizando suas obras, trará a 
oportunidade de investigar os aspectos desse sistema literário em língua portuguesa, a 
exemplo do que ocorreu em Goa e Macau e, também, nas demais ex-colônias de Portugal, 
situadas na África. 

Palavras-chave: Literatura do Timor	  Leste	  –	  Literatura	  engajada	  –	  Literatura	  pós-‐colonial	  

Daniel Pires 

A prosa poética de Camilo Pessanha 

Pretendo aferir na minha comunicação até que ponto a poesia de Camilo Pessanha se insinua 
na sua prosa, designadamente no prefácio ao livro Esboço Crítico da Civilização Chinesa, de  
Morais Palha, nos seus escritos jurídicos e na sua correspondência. 

Palavras-chave: poesia – prosa – China – direitos humanos – analogia 

Denis	  de	  Castro	  Halis	  

As	   Influências	   Européias	   e	   Chinesa	   na	   Interpretação	   Jurídica	   “Pós-Colonial”	   em	   Macau,	  
China.	  

O artigo aborda o desenvolvimento da realidade jurídica (incluindo o judiciário) de Macau a 
partir de um sistema colonial para um não colonial, sob circunstâncias políticas e 
constitucionais especiais de transição. Como uma região pós-colonial, as características de 
Macau são definidas pela combinação de culturas asiáticas e européias. Duas perguntas serão 
exploradas, no entanto: a) Pode-se verdadeiramente falar que Macau encontra-se em um 
momento pós-colonial, tendo em vista os argumentos de que não teria sido uma colônia?; b) 
Existe um processo de “chinesificação" da realidade jurídica de Macau? Para além de propor 



respostas para essas perguntas, o objetivo do artigo é perceber as peculiaridades da 
interpretação jurídica que vem sendo desenvolvida na região. Após uma apresentação das 
linhas gerais da história, realidade jurídica e de suas características peculiares, o foco do 
artigo recai sobre a análise de jurisprudência selecionada dos tribunais superiores de Macau.  

Palavras-Chave: Interpretação Jurídica; Pós-Colonialismo; Macau, China. 

 

Dilip Loundo 

A Comunidade Brâmane Gauda Sarawat de Goa: Narrativas de Origem, Territórios 
Simbólicos e Rituais, e Dinâmica Pós-Colonial 

A pluralidade cultural que permeia a história do subcontinente indiano compreende uma dupla 
dimensão: (i) é pluralidade que abriga, sincronicamente, uma diversidade de comunidades; 
(ii) é pluralidade que instrumentaliza, no interior de cada uma delas, uma dinâmica diacrônica 
de subversão e recriação continuada de identidades e conteúdos simbólicos. É num contexto, 
portanto, que envolve uma rede complexa de relações negociativas de caráter sincrônico e 
diacrônico, que pretendemos apresentar alguns aspetos característicos da comunidade 
brâmane Gauda Saraswat, que constitui, enquanto subjetividade coletiva, um dos principais 
protagonistas da história de Goa. Eventos de poscolonialidade deflagrados pela dominação 
portuguesa e pela libertação do jugo colonial (1961) serão tratados, criticamente, enquanto 
momentos de articulação dialógica e re-criacional atinentes à matriz civilizatória do 
subcontinente. A comunidade brâmane Gauda Saraswat constitui um desdobramento 
migratório na costa ocidental da comunidade brâmane Saraswat, originária do norte da Índia. 
Nossa apreciação dos desdobramentos em Goa dessa comunidade será feita segundo três 
vetores principais: (i) as narrativas de origem, consagradas na literatura purânica; (ii) os 
elementos identitários de caráter simbólico e ritual (tradições upanixádicas, templos e 
divindades tutelares, e resistência aos processos de conversão religiosa); (iii) e as práticas 
ocupacionais e cotidianas, marcadas por uma vocação comercial e economicamente 
empreendedora. 

Palavras-Chave: Goa – Pós-Colonialidade – Brâmanes – Saraswat – Índia. 

Duarte Braga 

Novas e velhas geografias do ‘Oriente Português’: a poesia de Alberto Osório de Castro 

A cinza dos mirtos (1906) e Flores de Coral (1908) são dois livros de versos do poeta 
português Alberto Osório de Castro (1868 - 1946) que patenteiam uma formação estética 
orientalista bebida nas literaturas finisseculares francesa e inglesa, bem como a mobilização 
desta herança na representação dos enclaves coloniais portugueses na Ásia, como Goa e 
Timor. Por outro lado, a renovação estética na construção literária de uma geografia oriental 
para Portugal surge atravessada pela memória cultural e mítica de um império praticamente 
desaparecido nessas paragens. Defenderei que este encontro acontece numa escala mais vasta, 
caracterizando o moderno orientalismo literário português. Assim, os escritos deste poeta, 
percorrendo o Ultramar como oficial de justiça, vão poder esclarecer certos aspectos do 
fenómeno orientalista português: o convívio entre os fantasmas do império e um certo 
exotismo de coloração local, além do próprio convívio com outros impérios, como o 
britânico, através de encontros amorosos e pelo jogo entre línguas imperiais vizinhas.  

Palavras-chave: Orientalismo Português – Memória Imperial – Renovação estética 



Eliza A Tashiro Perez 

Poesia japonesa e sua linguagem, descritas na Arte da Lingoa de Iapam (1608) e no 
Vocabvlario de Lingoa de Iapam (1603) 

João Rodrigues (1561-1633) foi o autor da primeira gramática da língua japonesa na tradição 
ocidental-europeia, a Arte da Lingoa de Iapam, publicada pela imprensa jesuítica em 1608. O 
missionário apresenta na obra uma descrição suscita da poesia japonesa do período chamado 
Muromachi na historiografia japonesa, do primeiro contato entre o Japão e países da Europa. 
Obra conjunta de missionários europeus e japoneses, o Vocabvlario da Lingoa de Iapam 
(1603) possui diversos termos identificados com a letra P que se referem à poética japonesa. 
Nesta comunicação apresentaremos a poesia japonesa e sua linguagem como foram 
entendidas pelos jesuítas no século XVII, interpretando a descrição da poética japonesa feita 
por Rodrigues e as formas de equivalência com a poética europeia ou, ainda, de definição ou 
redefinição dos termos denominados ‘lingoa da poesia’ pelos missionários. Rodrigues 
apresenta-nos uma breve descrição da poesia chinesa elaborada pelos japoneses e a poesia 
propriamente japonesa, denominada Vta, Cadoo ou Vacano michi, segundo o jesuíta. Sobre a 
‘lingoa da poesia’ no Vocabvlario, pesquisas japonesas apresentam que seja 527 o número de 
termos que foram compilados como palavras-entrada. 

Palavras-chaves: Poesia japonesa – lingoa de Iapam – João Rodrigues – Japão. 

Everton V. Machado 

A representação do homem e da mulher portugueses na literatura em português de Goa – 
Estratégias de auto-afirmação 

Em Goa, o termo indo-português “pacló” (plural “paclé” e feminino “paclina”) designa o 
português. A positividade e a negatividade sugeridas pela sua carga semântica alternam-se, 
naturalmente, consoante o grau de ambivalência presente no contexto das relações sócio-
humanas próprias a uma situação de colonialismo. A literatura local de língua portuguesa 
pode muito bem dar a ver aquilo que Susana Sardo entende por “um mimetismo regrado […] 
instigado pelos portugueses, aceite pelos goeses mas controlados por ambos” (Guerras de 
Jasmim e Mogarim, 2011), sem dizer ainda a capacidade de seus escritores em promover 
aquilo que Boaventura de Sousa Santos, por sua vez, entende, no caso dos colonizados, por 
“um espaço de manobra adicional para tentar a sua auto-representação para além ou fora da 
representação da sua subalternidade” (“Entre Próspero e Caliban”, 2002). Escolhidos para o 
presente trabalho, portugueses e portuguesas em obras de autores como Francisco Luís 
Gomes (1829-1869), José da Silva Coelho (1889-1944), Maria Elsa da Rocha (1924-2007), 
Orlando da Costa (1929-2006) e Vimala Devi (1936), que ainda nos poderiam explicitar 
como na dinâmica social e urdidura intercultural tentam esses escritores “resolver” a questão 
da identidade, eles que têm Portugal, mais do que a Índia, como paradigma. 

Palavras-Chave: Colonialismo – Goa – Identidade – Representação – Subalternidade 

Gustavo Infante 

Macau: do plurilinguísmo da escrita à microscopicidade da terra 

Este estudo pretende ser uma reflexão sobre o aparente contra-senso que é a multiplicidade de 
vozes literárias em Macau face às dimensões reduzidas do território. Embora alguns textos 
literários sejam abordados ou, apenas, aflorados, o meu propósito é olhar para a produção 
literária da RAEM e problematizar sobre se esta multiplicidade de vozes, em chinês, inglês e 



português, se materializa numa mesma melodia no que diz respeito à cidade de Macau como 
local literário, ou se, pelo contrário, se traduz em diferentes aspectos consoante a língua de 
escrita e a sensibilidade da expressão desta. Será apenas a cidade que une Yao Feng, Kit 
Kelen, Fernanda Dias e João Azeredo? Poder-se-á falar das literaturas de Macau como 
“localistas”. Por fim, esta reflexão tentará destrinçar a cidade como mero local de escrita da 
outra cidade, a que é transposta para a ficção. 

Palavras-chave: escritas – localismo – multiplicidade – Plurilinguismo. 

Gustavo Rubim 

Clepsydra – livro, poesia e uma explicação da sobranceria 

“Sobranceria” foi o termo que Paulo Franchetti empregou, em 2009, para descrever certa 
atitude que seria característica da minha edição do livro de poemas de Camilo Pessanha 
(publicada em 2000 com a revista Colóquio-Letras). Rejeitando a ideia de que subtrairia ao 
debate os critérios que subjazem a tal edição, farei nesta comunicação o esforço de explicitar 
as principais opções que tomei, sobretudo no que diz respeito à fixação do texto dos poemas. 
Relembrarei, dos fundamentos teóricos da edição, a importância da ideia de livro e a exigente 
ideia de poesia que Pessanha cultivava e que todos os seus comentadores costumam 
sublinhar. Ambos os princípios me distanciam criticamente da edição macaense de Carlos 
Morais José e Rui Cascais e lembrarei que não se trata senão de princípios que estão 
explícitos nos poucos ensaios críticos que Pessanha escreveu. Defenderei, pois, que se há 
“sobranceria”, ela vem de Camilo Pessanha e poderá até explicar a própria existência de 
alguns dos documentos mais importantes para qualquer ato filológico de edição da Clepsydra. 

Palavras-chave: livro – poesia – filologia – Pessanha – sobranceria. 

Hélder Garmes 

Às margens do macrossistema literário de língua portuguesa 

A presente comunicação pretende revisitar a noção de “macrossistema literário de língua 
portuguesa”, formulado por Benjamin Abdala Junior em seu artigo “Terra morta e outras 
terras: sistemas literários nacionais e o macrossistema literário da língua portuguesa”, 
publicado no ano 2000, na Revista Veredas, de Portugal. Nosso intuito é o de refletir sobre a 
forma como se inserem no referido macrossistema literaturas que hoje se encontram em 
franco recuo, como as literaturas de língua portuguesa relativas a ex-colônias de Portugal, 
como Goa ou Macau. No horizonte de nossa abordagem está a busca de refletir o contexto em 
que tais literaturas periféricas ganham maior sentido e valor. 

Palavras-chaves: macrossistema literário – literaturas de língua portuguesa – literatura goesa 
de língua portuguesa – Goa – Macau  

Ho Yeh Chia 

A Figura da Mulher na Literatura Chinesa 

Através dos estudos da história da literatura chinesa, e através das análises das obras 
selecionadas de diferentes épocas e gêneros, o presente trabalho pretende abordar as variadas 
formas de representação da figura da mulher na China. Serão levantadas as questões como: 
quais são os gêneros que marcam diferentes modelos da figura da mulher? Quais são as obras 
selecionadas, e por que? E, quais são os diferentes modelos da mulher na literatura chinesa? 



Palavras-chave: Literatura – China – Mulher – Chinesa – Romance. 

Horácio Costa 

Peregrinação na Nova Espanha 

Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, cuja primeira edição (póstuma) data de 1614, teve 
sua tradução ao castelhano publicada em 1627, com uma reimpressão em 1645. Los 
infortunios de Alonso Ramírez, de Don Carlos de Sigüenza y Góngora, eminente sábio novo-
hispano, data de 1690 e é considerado o primeiro romance, ou protorromance, mexicano. 
Explorar a presença do relato do português no do novo-hispano é o objeto do presente ensaio.  

Palavras chave: Peregrinação – Los infortunios de Alonso Ramírez – literatura portuguesa na 
América Hispânica colonial – Fernão Mendes Pinto – Don Carlos de Sigüenza y Góngora.  

Isabel Pires de Lima 

Pintar Macau e a Ilha dos Amores: José Rodrigues e Luís de Camões intermedialidades 

José Rodrigues, um dos nomes maiores da cena plástica portuguesa contemporânea, vem 
desenvolvendo, desde os anos sessenta até aos dias de hoje, um diálogo estreito com a 
literatura, em grande parte motivada pela intermediação de Eugénio de Andrade. Porém, José 
Rodrigues tem também dado corpo plástico ao seu encontro com textos da tradição clássica, 
de que se destaca, o diálogo com Camões e a epopeia. Para além de ter ilustrado os 10 cantos 
d’ Os Lusíadas, José Rodrigues tem duas séries de desenhos produzidos em décadas 
diferentes (80 e 90), com o título Ilha dos Amores, inspiradas nos cantos IX e X da epopeia 
camoniana. Estes trabalhos estiveram expostos, em 1992, juntamente com os quadros Macau 
e Camões, na Galeria do Leal Senado de Macau. A comunicação procurará explicitar os 
termos em que se desenvolvem e explicitam estas intermedialidades entre obra de José 
Rodrigues e a obra de Luís de Camões 

Palavras-chave: José Rodrigues – Artes plásticas – Camões – Lusíadas – Macau 

Jiang Yi Wa 

Uma Ilha, Dois Sistemas: Questões Jurídicas na Mudança de Campus da UM para a Ilha 
Montanha 

Na 9.ª secção do Comité Permanente da Décima Primeira Legislatura da Assembleia Popular 
Nacional da República Popular da China, em 27 de Junho de 2009, foi aprovada a Decisão do 
Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China 
relativa à delegação de poderes na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) para o 
Exercício de Jurisdição no novo campus da Universidade de Macau (UM) a instalar na Ilha 
da Montanha. Segundo este documento, o Governo da RAEM adquire, por arrendamento, o 
direito de uso do terreno do novo campus da UM a partir do dia de inauguração do novo 
campus da UM na Ilha da Montanha, sendo delegado o exercício de jurisdição na RAEM e de 
acordo com a legislação da mesma. O prazo de arrendamento é entre o dia da inauguração do 
novo campus e dia 19 de Dezembro de 2049, tendo possibilidade de ser renovado. Tratando-
se duma boa notícia para o desenvolvimento não só da UM, mas também para a própria 
RAEM. No entanto, vários problemas levantam-se, nomeadamente na área jurídica: como 
será a aplicação das leis neste novo campus da UM? Quais leis aplicáveis? São precisamente 
estas questões que vamos tratar no nosso artigo. 



Palavras-chave: Ilha Montanha – uma ilha, dois sistemas – exercício de jurisdição – 
desenvolvimento inter-regional – Lei Básica da RAEM 

Jorge Luzio 

A estética budista na iconografia cristã em marfim de Macau: discurso visual e função da 
imagem 

Observa-se na produção artística em marfim dos espaços coloniais asiáticos do Império 
português contrastes e confluências estéticas de tradições culturais locais inseridos nas 
representações cristãs, a oferecer inúmeras possibilidades de interpretação e análise aos 
estudos históricos, à história da arte e à literatura comparada, haja vista as incontáveis 
coleções de arte colonial ebúrnea e suas recorrentes referências como fontes de pesquisa. O 
presente texto aponta para uma análise formal de exemplares da imaginária portuguesa de 
Macau, localizados no Brasil, concomitante ao debate sobre o discurso visual e a função da 
imagem religiosa sob a perspectiva pós-colonial. 

Palavras-chave: arte – budismo – colonialismo – imagem – marfim. 

Lia Diskin 

... E ainda assim é preciso dialogar. 

Sabemos que muitas civilizações do passado entraram em declínio devido à escassez de 
alimentos provocada por alterações climáticas de ordem natural – notadamente os maias, 
cujas terras erodidas por secas sucessivas acabaram com a oferta de suprimentos que 
garantiam a sobrevivência. Sabemos também que nas últimas décadas informes de caráter 
científico assinalam a extinção de plantas e animais, e que ecossistemas inteiros estão 
ameaçados de modo irreversível. Contudo, este cenário não se deve a fatores naturais, mas a 
um modelo de ser e estar no mundo incompatível com a sustentabilidade da vida, e, portanto, 
de comunidades, culturas e da própria civilização globalizada. Biosfera e noosfera 
empobrecem ao perder a diversidade que sustenta o macroprojeto da Vida. É na diversidade 
que se nutriu e nutre a história cultural da humanidade, cujo propósito final desconhecemos, 
mas cuja trajetória até o dia de hoje não podemos deixar de admirar – arte, ciência, 
espiritualidade, filosofia sempre foram tentativas ousadas de expressar um mistério que cada 
cultura modela provisoriamente e oferece a suas humanas criaturas como promessa de 
eternidade. 

Palavras-chave: diversidade – sustentabilidade – arte –ciência – espiritualidade 

Lynn Mario 

A totalizabilidade fugaz goesa: o conceito de konkani como língua-materna-múltiplo 

Em sua leitura da poesia de Pessoa, o crítico francês Alain Badiou (2005) argumenta que a 
filosofia da heteronomia de Fernando Pessoa não visa o Um ou o Todo transcendente e sim a 
contingência do múltiplo, já que segundo Badiou, o universo real é ao mesmo tempo múltiplo, 
contingente e intotalizável.  Por sua vez, o crítico e psicanalista indiano Ashis Nandy (2007) 
aponta, no imaginário identitário indiano contemporâneo, a dialética da aldeia e da cidade: 
enquanto a primeira representaria o desejo de uma unidade idílica de convivência coletiva 
harmoniosa entre as multiplicidades culturais e religiosas que a constituem, a segunda 
representaria uma realidade mais cruel – o conflito e a competição entre individualidades e 
diferenças; tal conflito, porém, seria sempre tingido pelas diferenças comunitárias múltiplas 



oriundas das aldeias.  Usando isso como pano de fundo, este trabalho aborda a questão da 
multiplicidade ou heteronomia conflitante no conceito de konkani como língua materna em 
Goa, e as implicações para uma possível ‘identidade goesa’. 

Palavras-chave: Identidade – língua-materna – conflito – konkani – complexidade  

Márcio Muniz 

A Turquia e os turcos no teatro do séc. XVI português 

Dentre as muitas procedências imaginárias de heróis e heroínas, cavaleiros e damas, príncipes 
e princesas estrangeiros que povoam as narrativas medievais e renascentistas, a Turquia é um 
dos mais frequentes. No séc. XVI, com o Império Turco-Otomano às portas da Europa, 
constituindo uma ameaça muito concreta, a Turquia e os turcos tornam-se presenças 
recorrentes em toda a literatura. No caso específico do teatro português no séc. XVI, há uma 
série grande de textos dramáticos que recorre a este imaginário. Neste texto, pretendo analisar 
e discutir a presença da Turquia e dos turcos num conjunto de textos dramáticos anônimos do 
séc. XVI português. 

Palavras-chaves: Dramaturgia – Imaginário – Literatura – Quinhentista – Personagens – 
Turquia – Turcos. 

Maria Célia Lima-Hernandez 

Para uma estação de difusão LIA-USP 

As relações políticas entre Brasil e China desenham um novo cenário de reflexões acadêmico-
científicas, assim como pedem uma agenda de discussões em sintonia com os interesses e 
ações que se compartilham nesse novo cenário. Acompanhar ações bilaterais num 
observatório que priorize as desigualdades de ações dentro dos Brics (especialmente Brasil-
China) e da CPLP é a proposta que apresentamos, com foco na construção de um espaço de 
difusão das ações integradoras, via instituição de uma estação de acompanhamento no bojo do 
LIA. 

Palavras-chave: relações Brasil-China – difusão CPLP-BRICs-USP – integração de ações. 

Maria Elvira Brito 

Benilde Justo Lacorte Caniato: uma história que ainda se faz 

A Profª. Drª. Benilde Justo Caniato teve sua vida e carreira acadêmica fundamentadas nos 
princípios mais nobres da ética e cidadania. Como professora da área de pós-graduação de 
Filologia e Língua Portuguesa e de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa 
da FFLCH, a Profa. Benilde proporcionou a muitos orientados, dentre os quais eu me incluo, 
o desenvolvimento de pesquisas e sonhos, fortalecidos pela segurança que a sua orientação a 
todos trouxe. Vítima de doença prolongada, Benilde não deixou de exercer suas atividades 
acadêmicas, mesmo quando aposentada: continuou orientado, participando de congressos 
nacionais e internacionais, ministrando aulas. Com uma vida dedicada à ajuda ao próximo, a 
começar pela dedicação aos filhos e alunos, a professora tem agora o seu acervo bibliográfico 
disponibilizado aos alunos, professores e comunidade piauiense em geral, pois o Núcleo de 
Estudos Portugueses da Universidade Federal do Piauí teve a honra de receber o acervo 
bibliográfico pessoal da saudosa professora, em generosa doação feita por sua filha Taís 
Caniato, em janeiro de 2009. Dentre as obras constantes do acervo, estão grandes títulos da 



literatura portuguesa, brasileira, africana de língua portuguesa, além de estudos sobre a língua 
e cultura portuguesa, por ela desenvolvidos em Macau. Certamente, esse gesto de doação 
demonstra que o trabalho de Benilde não se encerrou no dia 29 de fevereiro de 2008, com a 
sua morte, pois sua busca pelo conhecimento certamente incentivará aqueles que têm e terão 
seus livros em suas mãos! 

Palavras chave: Benilde Caniato – professora – pesquisadora – orientadora. 

Maria Lúcia Lee 

Um jeito especial de corpo 

Na busca de harmonia as medicinas do Oriente e Ocidente desenvolveram concepções 
diferentes do ser humano. A medicina tradicional chinesa representando o Oriente, se 
aprofundou no conhecimento das funções e relações dos elementos, sabe da energia sutil que 
flui pelo corpo através de caminhos chamados de meridianos e desenvolveu métodos para 
prevenir as doenças. A medicina tradicional do Ocidente por sua vez desenvolveu um 
conhecimento detalhado de anatomia, ressalta a estética e as proporções do corpo e sua 
principal preocupação é combater as doenças. Estas duas culturas tradicionais, em oposição, 
pareciam condenados a não se entenderem. Rudyard Kipling (1865-1936) poeta inglês 
escreveu um dia: “Oriente é Oriente e Ocidente é Ocidente, os dois nunca se encontrarão”. No 
entanto o mundo mudou e atualmente no terceiro milênio, tanto a cultura do oriente como o 
do ocidente, ampliaram o seu jeito de ver a vida, e iniciam, neste milênio, uma comunhão de 
espíritos na esfera do humano. Nasce uma nova cultura: a do ser humano. As artes corporais 
chinesas podem ser uma ponte entre Oriente e Ocidente. Os seus movimentos sustentam-se 
sobre uma concepção abrangente da vida humana em sua totalidade. Por isso a realização 
destes movimentos, independente das diferenças culturais e raciais, permitem a percepção do 
corpo natural, e que por ser natural é muito especial. 

Palavras-chave: Oriente – Ocidente – artes corporais – ser humano – corpo 

Mariana Amabile Boscariol 

Da fundação da missão jesuíta no Japão aos primeiros passos (1549-1570): Gaspar Vilela e 
o uso e aprendizagem do idioma japonês 

Compreendendo a missão japonesa, fundada em 1549, em uma posição de destaque em 
relação às outras que então estavam em atividade no século XVI, não apenas no Oriente, 
como China e Índia, mas também nos outros continentes, quanto à adaptação cultural e, 
principalmente, ao contato com a língua local, privilegiaremos as primeiras décadas desde 
sua fundação a partir da figura de Gaspar Vilela. Esse padre é representativo do primeiro 
momento da missionação na região, completamente distinto dos demais e que tinha como 
principais características: a presença de apenas poucos missionários, grande parte isolados 
em diferentes territórios, sem o suporte ou apoio senão o de suas próprias forças, e a falta de 
conhecimento da cultura, da língua, das regras de convívio social etc., ao lidar com uma 
sociedade completamente distinta da sua. Para tanto, nos centramos na análise de seus 
pensamentos e observações a partir das inúmeras cartas contidas na edição facsimilar 
publicada em 1997, por José Manuel Garcia, nas Cartas que os Padres da Companhia de 
Iesus Escreverão dos Reynos de Iapão e China aos da mesma Companhia da Índia e Europa 
des do anno de 1549 até o de 1580, originalmente compilada em 1598. Concluímos que o 
trabalho desenvolvido nessa fase da missão em geral, e por Vilela em particular, por ter sido 
o pioneiro no estabelecimento de uma missão no centro do país, onde estava a capital e um 



dos primeiros a colocar em prática a metodologia de acomodação à cultura local, foi decisivo 
para a posterior oficialização desse tipo de método para a catequização no Japão e para a 
confecção de materiais sobre essa população e sua língua. Com o acúmulo de conhecimento e 
informações das atitudes que esses missionários tomaram e sobre eventuais insucessos, e por 
se encontrarem em um pequeno número, sem sofrer uma fiscalização rígida, puderam ser 
desenvolvidas atividades com mais liberdade para eventuais experimentações. 

Palavras-chave: Missão jesuíta – Japão – Gaspar Vilela – língua japonesa 

Mário Sproviero 

Alguns Tópicos e Problemas de tradução da Língua Chinesa. 

Consideramos, de forma resumida, alguns pontos básicos da tradução do chinês para o 
português: de problemas teóricos a práticos; apresentamos alguns tradutores chineses 
famosos; mencionamos a práxis milenar chinesa com seus centros especializados de tradução; 
damos alguns exemplos práticos de nossa própria atividade de tradutor; e concluímos com a 
tradução de um poema clássico chinês. 

Palavras-Chave: Tradução – teoria e prática de tradução – tradutores chineses – centros de 
tradução chineses – exemplos de tradução – um poema chinês. 

Meng Yi Bing 

Migrantes chinesas no Brasil 

Devido à globalização e ao desenvolvimento da sociedade, o mundo está se tornando cada vez 
menor. Países, como o Brasil e a China, a despeito de ficarem em lados opostos do planeta, 
têm intercambiando um grande fluxo de migrantes. É importante notar que os papéis 
assumidos por homens e mulheres na divisão de trabalho na China acabam por sofrer impacto 
dessa nova ordem mundial de imigração, bem como os papeis desempenhados pelas 
imigrantes chinesas neste novo espaço brasileiro de atuação. Os trabalhos efetuados pelas 
imigrantes chinesas não são iguais aos dos homens chineses. 

Palavras-chave: imigração chinesa – divisão de trabalho – imigrantes chinesas 

Mônica Simas 

No	  Centenário	  de	  Deolinda	  da	  Conceição:	  narrar	  o	  impossível.	  

Em	   1956,	   Deolinda	   da	   Conceição,	   nascida	   em	   Macau,	   em	   2013,	   de	   nacionalidade	  
portuguesa,	  publicava	  o	  seu	  primeiro	  e	  único	   livro	  Cheong-San	  –	  A	  Cabaia,	   com	  contos	  
que	  dão	  expressão	  à	  traumática	  ocupação	   japonesa	  na	  China.	  Se	   levarmos	  em	  conta	  as	  
dificuldades	   de	   se	   escrever	   a	  memória	   recente	   da	   China,	   tal	   como	   aponta	   a	   escritora	  
chinesa	   Xinran	   em	   seus	   livros,	   especialmente,	   em	   Testemunhos	   da	   China;	   se	  
observarmos	  como	  o	  fim	  da	  Segunda	  Guerra	  Mundial	  na	  Europa,	  só	  nos	  últimos	  20	  anos,	  
despertou	   o	   que	   Svetan	  Todorov	   chama	  de	   "ascensão	  do	  homem	  público",	   e	   ainda,	   se	  
percebermos	  as	  transformações	  que	  ocorreram	  quanto	  ao	  papel	  das	  mulheres	  de	  lá	  pra	  
cá,	   podemos	   identificar	   o	   quão	   ímpar	   e	   pioneiro	   terá	   sido	   a	   publicação	   deste	   livro	   de	  
Deolinda	  da	  Conceição.	  Fazer	  uma	  análise	  desses	  textos,	  evidenciando	  os	  vínculos	  entre	  
estética,	  moralidade	  e	  história,	  é	  o	  objetivo	  mais	  geral	  desta	  comunicação.	  



Palavras-chave: Literatura de Macau – Orientalismo – Portugal e o Oriente – poesia 
contemporânea – Literatura e Mulher. 

Paula Saito 

Mediação cultural nos dicionários de 1595 e 1603 da missão jesuítica no Japão 

No Japão, os jesuítas não demoraram a perceber a necessidade de se criar uma terminologia 
particular, livre de confusão com a utilizada pelas diversas seitas shintoistas e budistas que 
compunham a matriz religiosa japonesa, a fim de que a cristandade local viesse a se tornar 
uma unidade tão sólida que impedissem mal-entendidos e interpretações indesejadas. Através 
da busca e análise de termos teológico-filosóficos nos dois dicionários publicados pelos 
jesuítas em sua missão no Japão, o Dictionarium Latino Lusitanicum, ac Iaponicum (1595), e 
o Vocabvlario da Lingoa de Iapam (1603), pretende-se, com este trabalho, entender as 
adaptações terminológicas e soluções encontradas frente ao problema da alteridade japonesa. 
Por serem obras de cunho não religioso, os dois dicionários se configuram como 
documentação privilegiada para se entender também a visão que os missionários tinham da 
cultura japonesa, assim como as adaptações e alterações terminológicas operadas pelos 
jesuítas entre o Dictionarium e o Vocabvlario, uma vez que a diferença entre os dois é de 
quase 10 anos. Assim, ao se observar os problemas linguísticos, surge a possibilidade de 
vislumbrar não só aspectos da religiosidade japonesa em si, sob a ótica dos jesuítas, mas de 
todo o processo de mediação cultural que se realizou durante a presença dos missionários no 
Japão. 

Palavras-chave: Japão – dicionário – terminologia – religiosidade  

Paulo Franchetti 

Editar Camilo Pessanha 

Nesta comunicação tratarei de apresentar uma história breve das edições dos poemas 
coligidos de Camilo Pessanha, com destaque para o momento em que me decidi a reunir os 
documentos disponíveis e, a partir deles, oferecer ao leitor não o livro de Pessanha, isto é, um 
conjunto tal como ele o teria organizado, se o tivesse querido ou podido, nem uma leitura 
minha, pautada por linhas temáticas ou formais, mas um repositório de textos, ordenado (já 
que a edição era em papel e, por isso, necessariamente exigia a eleição de um texto base e a 
disposição sequenciada) pela data do primeiro registro de existência de um poema, e 
acompanhado do registro das várias campanhas de escrita, apresentando uma descrição 
esquemática dos gestos textuais, como forma de facilitar o acesso do leitor interessado na 
leitura dos autógrafos e na história de cada verso. Talvez, se sobrar tempo, trate ainda da 
recepção que teve, em Portugal, esse esforço de humildade perante o material tão fluido que 
tendemos a chamar inadvertidamente de o livro de versos ou a obra de Camilo Pessanha. 

Palavras-chave: Clepsidra – Camilo Pessanha – edição crítica 

Piero Ceccucci 

Um testemunho de inéditas modalidades de inculturação ante litteram. A acão missionária 
dos Jesuitas na China da Dinastia Ming nas Cartas do Padre Matteo Ricci. 

Com o presente trabalho pretende-se investigar sobre o sentido e o valor moral, filosófico e 
antropológico da inculturalidade – segundo a recente definição do Papa Bento XVI – 
exemplarmente posta em ato, ante litteram, pelo Pe. Matteo Ricci na sua ação missionária no 



Celeste Império da Dinastia de Meio e pontualmente representada nas Cartas. Estas, um 
corpus extraordinário de 54 cartas que abarca o período que vai de 1580 a 1609, demonstram  
muito mais claramente das outras obras a sua natural postura e inclinação de respeito e de 
amor pelos Chins, nos quais vê, antes de mais nada, pessoas de igual dignidade humana. 
Assim, decide de “se tornar inteiramente china” num claro processo de inculturação, 
renunciando a todos os signos esternos da sua identidade de europeu (língua, costumes, 
comida, formas relações de socialidade, etc), que ele acha não essenciais para a sua ação 
missionária. 

Palavras chave: Cartas – Matteo Ricci – inculturação – missão – China. 

Roberval Silva 

O discurso didático como espaço de encontros e desencontros entre culturas e línguas dos 
países de língua portuguesa em Macau 

O discurso da sala de aula é construído por interações (microcosmo) que espelham e criam 
valores, ideais, preconceitos, mitos, estereótipos, padrões… os quais motivam e permeiam as 
relações sociais (macrocosmo). Nesse sentido, quando se pretende entender processos de 
globalização e relações interculturais de forma a construirmos competência multicultural 
(e/ou vice-versa) a partir da sala de aula de Português como língua não materna (PLNM), é 
preciso debruçar-se sobre a sociedade. Entretanto, em processo dialético, para buscar entender 
a sociedade, é necessário olhar para as microinterações específicas nas quais sujeitos 
específicos, em momentos e espaços específicos vão (re)significando as relações sociais.  Em 
um momento em que a língua portuguesa ganha cada vez mais espaço e torna-se arena de 
interações de diversa ordem, parece interessando refletir sobre de que maneira, na sala de 
aula, esse novo status está sendo trabalhado.  Dessa forma, como objeto de análise, elencamos 
os discursos didáticos presentes nos materiais pedagógicos de PLNM utilizados na RAEM 
(Região Administrativa Especial de Macau). Esses discursos, eivados das ideologias, valores, 
crenças das sociedades onde foram gerados, apontam uma série de diferentes lugares para as 
culturas e línguas dos países de língua portuguesa.  Observamos que podem ser o lugar do 
encontro e do desencontro entre sujeitos, línguas e culturas que por questões históricas, 
sociais e econômicas estão em contato em Macau. Especificamente verificaremos algumas 
representações que são criadas para esses países nos materiais didáticos em estudo. Tais 
representações poderão revelar um pouco a perspectiva veiculada em sala de aula no processo 
de construção da imagem para esses países entre jovens aprendizes de português. Para 
empreender essa análise e teorização sobre os discursos didáticos em foco, trabalharemos sob 
a abordagem Sociolinguística Interacional (Teixeira e Silva, 2012, 2011, 2009, 2008; 
Gumperz, 2008, 1982, 1991; Ribeiro e Garcez, 2002; Schiffrin, 1994, 1996; Goffman, 1959, 
1967, 1974), considerando os conceitos de (pós)multiculturalismo (Moreira, 2002; Vertovec, 
2010) e de superdiversidade (Blommaert & Backus, 2011; Vertovec, 2007).    

Palavras-chave: Interculturalidade – superdiversidade – Português como língua não materna – 
discurso didático – Macau – países de língua portuguesa 

Rodrygo Tanaka 

Sobre a organização e o modo de consulta do dicionário RACVYOXV 

A obra RACVYOXV (assim grafado pelos jesuítas e que mantivemos no nosso trabalho) é um 
dicionário de kanji, que aqui denominamos sinogramas, publicado pela Companhia de Jesus 
em Nagasaki no ano de 1598. O principal intuito de sua elaboração foi o de auxiliar os 



missionários que estudavam língua japonesa, sendo o primeiro a apresentar simultaneamente 
a leitura chinesa (chamada de coye pelos jesuítas) e a leitura japonesa (denominados yomi 
pelos missionários) ao lado de cada sinograma. Hoje somente existem seis exemplares e 
alguns fragmentos ao redor do mundo. O foco de estudo recairá sobre o exemplar mais 
recentemente descoberto, em 1985 e que se encontra na Biblioteca de Tenri, Japão. Devido ao 
escasso estudo em línguas europeias e a ausência de pesquisas em português desta obra, 
pretendemos apresentar um primeiro estudo em língua portuguesa, analisando as suas 
características estruturais de macro e micro estrutura e buscando comprovar, assim, o status 
de RACVYOXV como obra lexicográfica, o que levará, doravante, à discussão sobre os 
dicionários de sinogramas nos estudos lexicográficos. Durante a primeira análise verificou-se 
como foi elaborada a organização de cada uma das suas partes de RACVYOXV e os seus 
respectivos modos de consulta. Observou-se também que esta obra revelou o interesse dos 
jesuítas pela língua escrita, sendo um complemento do Vocabulario da Língoa de Iapan 
(1603). Nesta comunicação apresentaremos as duas primeiras partes, denominadas Honpen e 
Irohajishû, onde os sinogramas são organizados pela leitura coye e yomi, respectivamente. 

Palavras-chave: Japão – dicionário – sinograma – lexicografia – RACVYOXV  

Rogério Miguel Puga 

A Carnavalização Hiperbólica da Macau Setecentista num Soneto de Bocage (c.1789)  

O presente estudo contextualiza a produção do soneto “Um governo sem mando, um bispo 
tal” (c.1789) dedicado a Macau pelo escritor português Manuel Maria Barbosa du Bocage 
(1765-1805) e publicado em prol da política e da figura do ouvidor e governador interino 
Lázaro da Silveira Ferreira. Se a vertente carnavalesca da obra bocagiana se encontra presente 
inclusive no seu poema-auto-retrato e é ainda hoje recordada pela tradição oral portuguesa 
através das (supostas) anedotas de Bocage, o texto de que nos ocupamos não é excepção no 
que diz respeito ao topos do mundo às avessas. O estudo do poema através do conceito de 
carnavalização de Mikhail Bakhtin permite-nos estudar estratégias literárias e as relações 
íntimas que se estabelecem gradualmente entre história, literatura e antropologia ao longo do 
tecido do poema que descreve as dimensões políticas, sociais, culturais e religiosas de Macau, 
enclave nas margens do império português, de finais do século XVIII. 

Palavras-chave: Macau – Século XVIII – História – Literatura – Antropologia – Soneto – 
Bocage – Carnavalização – império português 

Sérgio Pereira Antunes 

Wenceslau de Moraes e o serviço exterior português na Ásia 

Após a invasão napoleônica, a independência do Brasil e a guerra civil portuguesa, mediante a 
composição entre os absolutistas e constitucionalistas, um Novo Portugal surgiu no cenário 
europeu e estabeleceu uma importante missão para suas relações exteriores, especialmente 
executada pela sua Marinha. Wenceslau de Moraes como um oficial da Marinha Portuguesa 
tomou parte dessa missão e nos apresentou, em agradáveis escritos, como o Novo Portugal 
redescobriu a Ásia. As obras “Traços do Extremo Oriente” e “Paisagens da China e do Japão” 
escritas por Wenceslau de Moraes são importantes relatos sobre o Oriente, em especial, Japão, 
China e Macau. A comunicação tem o objetivo de apresentar as percepções desse escritor, no 
serviço exterior português, com foco especial no modo de vida do Japão, da China e de 
Macau no final do Século XIX.  



Palavras-chave: Wenceslau de Moraes – Macau – Japão – China – relações internacionais 

Simone Caputo 

Cabo-verdianos	  em	  Macau:	  manifestações	  identitárias 

A cultura cabo-verdiana e as vivências cabo-verdianas em Macau: a língua-mundo de uma 
nação global (o crioulo ou língua cabo-verdiana, o português e o cantonês), o senso de 
pertença, as relações de força diáspora/ arquipélago, o patrimônio imaterial preservado no 
espaço de acolhimento (a morna, a coladeira, o batuque, o funaná, a culinária, as festas 
populares tradicionais). 

Palavras-chave: Cultura cabo-verdiana – Processos identitários – Patrimônio imaterial – 
Arquipélago – Diáspora 

Vânia Reis 

A ironia em Requiem por Irina Ostrakoff 

Este trabalho tem como objetivo analisar a ironia como elemento constitutivo do discurso na 
obra "Requiem por Irina Ostrakoff", de Rodrigo Leal de Carvalho, escritor português radicado 
em Macau por mais de quatro décadas. Como se trata da ironia, o narrador constrói, em 
função de suas estratégias para fazer-crer, discurso em que haja um desacordo entre 
enunciado e enunciação. Deste modo, o enunciador diz algo que deve ser compreendido como 
seu contrário. A análise fundamenta-se nas teorias de Grice, Ducrot, Bakthin, Authier-Revuz 
e Perelman & Tyteca. Foi precisamente dentro dos estudos da enunciação que se delimitou o 
campo específico do discurso literário. 

Palavras-chave: Língua Portuguesa – Macau – Ironia – Enunciação – Persuasão – 
Argumentação 
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Urasenke, na Casa de Cultura Japonesa da USP (1988-1996). Atualmente é professor da área 
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Colégio Nuno de Andrade, diretora da SOCIARTE, Sociedade dos Amigos da Arte de São 
Paulo e Diretora Executiva do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Atualmente é membro do 
Conselho de Orientação Artística do Museu de Arte Sacra de São Paulo. 

Carlos Morais José 

Licenciado em Antropologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade 
Nova de Lisboa, em 1988. Jornalista (fundador em Macau do jornal Ponto Final e do Futuro 
de Macau). É actualmente proprietário do jornal diário Hoje Macau e da Livros do Meio, uma 
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Chen Tsun Jye 
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Engenharia Química pela Universidade de São Paulo (1981) . Atualmente é Professor 
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Tem experiência na área de Letras , com ênfase em Línguas Estrangeiras Modernas. Atuando 
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Christopher Larkosh 

Leciona português e culturas lusófonas na Universidade de Massachusetts Dartmouth (EUA). 
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participou de seminário sobre cidadania transnacional na Universidade de Trier na Alemanha 
e regularmente leciona em universidades das Américas, Europa e Ásia, incluindo Qatar, Índia, 
Taiwan, Macau, Coreia do Sul, Singapura e República Popular da China. Atualmente co-edita 
dois volumes, um sobre interculturalidades Teuto-brasileiras com os colegas Anke Finger e 
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outro intitulado Writing Spaces a ser lançado em Taiwan no próximo ano. Está também 
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Cláudio Daniel 

Cláudio Alexandre de Barros Teixeira é mestre em Literatura Portuguesa pela Universidade 
de São Paulo e doutorando na mesma instituição. Curador de Literatura e Poesia no Centro 
Cultural São Paulo, editor da Zunái, Revista de Poesia e Debates e colunista da CULT. 
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2010) e Cores para cegos (Lumme Editor, 2012). Participou de diversas antologias de poesia 
brasileira contemporânea no Brasil e no exterior, entre elas Pindorama — 30 Poetas de 
Brasil, organizada e traduzida por Reynaldo Jiménez (revista Tsé Tsé n. 7/8, Argentina, 
2001); New Brasilian and American Poetry organizada por Flávia Rocha e Edwin Torres 
(revista Rattapallax, no 9, Estados Unidos, 2003); Cetrería, Once Poetas de Brasil, 
organizada e traduzida por Ricardo Alberto Pérez (Casa de Letras, Cuba, 2003); Antologia 
comentada da poesia brasileira do século XXI, organizada por Manuel da Costa Pinto. 
(Publifolha, São Paulo, 2006) e Novos Olhos sobre a Poesia: Brazilian Poetry Journals of the 
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Damares Barbosa 

Possui	  graduação	  em	  Letras	  pela	  Universidade	  de	  São	  Paulo	  (2002),	  Mestrado	  em	  Letras	  
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Literaturas	  de	  Língua	  Portuguesa,	  na	  mesma	  instituição	  de	  ensino,	  sobre	  a	  Literatura	  de	  
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Daniel Pires 

Licenciado em Filologia Germânica pela Universidade Clássica de Lisboa (1975), Doutoramento 
em cultura portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa, com a tese: “A Transgressão em Bocage” 
(2005). Co-fundador do Centro de Estudos Bocageanos (1999). Presidente desta associação de 
utilidade pública, sem fins lucrativos (1999-2012); Membro da comissão científica e da comissão 
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Dilip Loundo 

Filósofo e Sociólogo. Professor Adjunto do Departamento de Pós-Graduação em Ciência da 
Religião da UFJF. Bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ e em Ciências Econômicas pela 
UERJ. Mestre em Filosofia da Ciência e da Técnica pela UFRJ e Doutor em Filosofia Indiana 



pela Universidade de Mumbai (Índia). Pós-Doutorado em Filosofia Indiana pela UFRJ. Pós-
graduado lato sensu em Sânscrito pela Universidade de Mumbai (Índia). Ex-professor de 
Filosofia na UFRJ e ex-ocupante da Cátedra do Itamaraty de Estudos Indo-Brasileiros na 
Universidade de Goa (Índia). Atua na área de Filosofia e Religião da Índia e Literatura 
Sânscrita. Outras áreas de interesse: (i) Tópicos Comparativos Brasil-Índia; (ii) Pensamento e 
Literatura Brasileira. 

Duarte Nuno Drumond Braga 

É doutorando em Estudos Comparatistas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
investigador do Centro de Estudos Comparatistas da mesma faculdade e bolsista da FCT. 
Tem trabalhado sobre representações do Oriente e na literatura de língua portuguesa (Portugal 
e Goa), bem como sobre literatura portuguesa finissecular e poesia portuguesa 
contemporânea. O seu projecto de Doutorado analisa a forma como a poesia portuguesa dos 
séculos XIX e XX tratou a questão do Oriente. Organizou com Paulo Borges o volume de 
ensaios Buda e o Budismo no Ocidente e na Cultura Portuguesa (2007); com Everton V. 
Machado o colóquio ACT 27 – Goa Portuguesa e Pós-colonial (2012). Actuou como docente 
na licenciatura em Artes e Culturas Comparadas da FLUL e no Curso de especialização em 
Filosofia e Estudos Orientais da mesma faculdade.  

Eliza A. Tashiro Perez 

é docente de Língua e Literatura Japonesa no Curso de Letras e do Programa de Pós-
Graduação em Língua e Literatura Japonesa da USP. Desenvolve pesquisas na área de 
Linguística Japonesa e na de Historiografia da Linguística Japonesa. Os outros expositores 
são alunos do Programa de Pós-Graduação em Língua e Literatura Japonesa da USP os quais 
oriento. 

Everton V. Machado 

Pesquisador de pós-doutorado e docente do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa. Doutorou-se em Literatura Comparada pela Sorbonne 
(Université de Paris IV), numa co-tutela com a Universidade de São Paulo. Lecionou 
literatura e cultura brasileiras na Université Lumière Lyon 2. Autor de uma edição crítica em 
francês do primeiro romance indiano de língua portuguesa (Francisco Luís Gomes, Les 
Brahmanes, trad. L. de Claranges-Lucotte, Paris, Classiques Garnier, 2012) e co-autor de 
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara – 1809-1879 (Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, 
2009). Tem no prelo pela Húmus (Portugal) o volume de ensaios Goa Portuguesa e Pós-
Colonial: Literatura, Cultura e Sociedade, que co-edita com Duarte D. Braga. 

Gustavo Infante 
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Shaogong. Desde 2007, é assistente de língua na Universidade de Bristol, instituição onde 
concluirá o seu doutoramento. A propósito do seu tema de doutoramento e das literaturas de 
Macau, tem apresentado comunicações em conferências e publicado vários artigos. É membro 
do grupo de pesquisa sobre literaturas de Macau, coordenado por Ana Paula Laborinho. 
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projeto de pesquisa intitulado “Literatura e Etnografias: discurso da ‘nação’ no século XIX”. 
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especialmente nas áreas de literatura portuguesa, estudos comparados de literaturas de língua 
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Promotora de inúmeros colóquios e congressos nacionais e internacionais. Deputada à 
Assembleia da República (1999-2005/2008-2009). Ministra da Cultura (2005-2008). Grande 
Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. 

Jiang Yi Wa 
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Portuguesa da Universidade Federal da Bahia - UFBA, desde outubro de 2008. Foi, entre 
2004 e 2008, Professor Adjunto de Literatura Portuguesa da Universidade Estadual de Feira 
de Santana - UEFS -, onde seguiu atuando no Programa de Pós-Graduação em Literatura e 
Diversidade Cultural, ministrando disciplinas e orientando dissertações de Mestrado até 2012. 
É também Professor Colaborador no Curso de Especialização em Literatura e Linguística da 
Universidade do Estado da Bahia - UNEB - Campus Euclides da Cunha. Tem experiência na 
área de Letras, com ênfase na Literatura Portuguesa. Pesquisa e publica nas áreas da 
Literatura Medieval e Renascentista Portuguesa, com estudos sobre a Lírica Trovadoresca 
Galego-Portuguesa, Prosa Didática da Casa de Avis, Teatro Português do século XVI, em 
particular a obra do dramaturgo Gil Vicente, investigando suas fontes medievais e suas 
relações com outros dramaturgos da língua portuguesa. Sua pesquisa “Presença do Teatro 
Ibérico na Dramaturgia do Nordeste” recebeu auxílio do Edital Universal/2006 do CNPq. A 
partir de 2007, faz parte do Banco de Avaliadores de Curso Superior (Graduação), do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), órgão ligado ao INEP-MEC. 

Maria Célia Lima-Hernandez 

Maria Célia Lima-Hernandes é professora da Universidade de São Paulo e pesquisadora 
CNPq com o projeto sobre a situação sociolinguística da língua portuguesa em Macau. 
Investiga a mudança linguística e seus fatores motivadores, dentre os quais aspectos 
cognitivos e ambientais (socioculturais e pragmáticos). Orienta trabalhos de iniciação 
científica, mestrado e doutorado sobre esse tema junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Filologia e Língua Portuguesa. 

Maria Elvira Brito 



Possui	  graduação	  em	  Letras	  pela	  Universidade	  Estadual	  do	  Sudoeste	  da	  Bahia	   (1989),	  
mestrado	   em	   Estudos	   Comparados	   de	   Literaturas	   de	   Língua	   Portuguesa	   pela	  
Universidade	  de	  São	  Paulo	  (1999)	  e	  doutorado	  em	  Estudos	  Comparados	  de	  Literaturas	  
de	  Língua	  Portuguesa	  pela	  Universidade	  de	  São	  Paulo	  (2003).	  Atualmente	  é	  Professora	  
Adjunta	  do	  Curso	  de	  Letras,	  Professora	  do	  Mestrado	  em	  Estudos	  Literários	  em	  Letras	  e	  
Coordenadora	   do	   Núcleo	   de	   Estudos	   Portugueses	   na	   Universidade	   Federal	   do	   Piauí	  
(UFPI).	   Pós-‐doutoranda	   em	   Literaturas	   Estrangeiras	   Modernas	   pela	   Universidade	   de	  
Coimbra,	  Portugal.	  

Maria Lúcia Lee 

Possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo (1972). Atualmente é Professora 
Assistente da Universidade Estadual de Campinas. 

Mariana Amabile Boscariol 

Graduada em História pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista 
e mestranda no Programa desde 13/07/2010, onde desenvolve pesquisa sobre o 
posicionamento dos jesuítas sobre a relação da língua e a atividade missionária no Japão. É 
bolsista Fapesp. 

Mario Sproviero 

Possui graduação em Matemática pela Universidade de São Paulo (1965), graduação em 
Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira (1969) e doutorado em 
Filosofia pela Universidade de São Paulo (1984). Professor titular da Universidade de São 
Paulo. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em línguas clássicas. Atuando 
principalmente nos seguintes temas: Laozi, filosofia chinesa antiga. 

Meng Yi Bing 

Bi Meng Yin nasceu em Wenzhou na China em 1989. Licenciou-se em Estudos Portugueses 
em 2011, na Faculdade das Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Macau. Em 2010, 
fez um semestre de intercâmbio na Universidade de Caxias do Sul e um semestre na 
Universidade de São Paulo. Foi a primeira aluna do Departamento de Português da 
Universidade de Macau que fez intercâmbio no Brasil. Desde fevereiro de 2012, cursa 
mestrado em Filologia e Língua Portuguesa na FFLCH da USP. É pesquisadora da situação 
linguística e sociocultural da população de imigrantes chineses na cidade de São Paulo. 
Domina as línguas chinesa, portuguesa e inglesa. Tem CELPE-BRAS (Certificado de 
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros) com resultado de Avançado e 
Certificado de TOEFL com nota 90. 

Mônica Simas 

Fez Graduação em Administração de Empresas na UFRJ e em Letras na PUC-RJ. Nesta 
última, concluiu o seu Mestrado em 1996 e o seu Doutorado em 2001, ambos em Estudos 
Literários Portugueses. Durante o Doutorado, fez estágio em Portugal, durante 18 meses, com 
bolsa CAPES PDEE. Foi professora de Literatura Portuguesa na PUC-RJ, entre 2001 e 2003. 
Atualmente, é professora de Literatura Portuguesa na Universidade de São Paulo (USP), vice-
coordenadora de Pós-Graduação do Programa de Literatura Portuguesa, coordenadora 
juntamente com a professora Ho Yeh Chia do LIA (Laboratório de Interlocuções com a Ásia), 
instância interdepartamental DLCV -DLO e líder do Grupo (Pt. Oriente) Portugal e o Oriente: 



literaturas, línguas e culturas, certificado no CNPq. Coordena dois projetos de pesquisa no 
Programa de Pós-Graduação: "Clássicos chineses na poesia portuguesa contemporânea" e 
"Literatura Portuguesa e o Contemporâneo: paisagens, vazios e afetos." Da sua produção 
bibliográfica, destacam-se a tese de doutorado, que foi re-escrita e publicada, em 2007, com o 
título Margens do Destino: Macau e a literatura em língua portuguesa, pela editora YENDIS; 
Dor e Desejo (2010), organizado com as professoras Paola Poma e Marlise Vaz Bridi, pela 
editora Paulistânia; inúmeros capítulos de livro sobre a literatura diaspórica de Macau, entre 
eles "Identidade e memória no espaço literário de língua portuguesa em Macau", no livro 
Oriente, engenho e arte, org. por Hélder Garmes, além de publicações sobre a poesia 
portuguesa contemporânea. Em 2008, recebeu o prêmio "Talentos 2007", do Ministério de 
Negócios Estrangeiros de Portugal, pelo ensino, divulgação e crítica das literaturas lusófonas, 
com destaque para a Literatura de Macau. 

Paula Saito 

Graduada em História pela FFLCH-USP e ingressou no Programa em 07/02/2011 e realiza 
pesquisa sobre o uso/adaptação de termos e conceitos cristãos em dois dicionários produzidos  
pelos jesuítas, nos séculos XVI e XVII, para sua missão de conversão dos japoneses. É 
bolsista Capes. 

Paulo Franchetti 

Paulo Franchetti é professor titular do Departamento de Teoria Literária do Instituto de 
Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pesquisador nível 
1B do CNPq. É mestre em Teoria Literária pela Unicamp (1981), doutor em Letras pela 
Universidade de São Paulo (1992) e Livre-Docente pela Unicamp (1999). Desde 2004 é 
Professor Titular. Atua na área de Letras, com ênfase em Teoria Literária, Literatura 
Brasileira dos séculos XIX e XX e Literatura Portuguesa do século XIX. Seus trabalhos 
principais versam sobre Poesia Concreta, Camilo Pessanha (de cuja poesia fez a edição 
crítica) e Machado de Assis. De maio de 2002 a abril de 2013, dirigiu a Editora da Unicamp, 
presidindo seu Conselho Editorial. 

Piero Ceccucci 

Professor Associado, da cadeira de Língua e Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras e 
Filosofia da Università degli Studi di Firenze e Professor Associado responsavel pelo ensino 
de Língua Portuguesa da Università Commerciale “Luigi Bocconi”, de Milão. Membro dos 
grupos de pesquisa CLEPUL da Universidade de Lisboa, do ISEP e do IEMO da 
Universidade Nova de Lisboa. Participou de vários eventos acadêmicos e organização de 
congressos, além de ter várias publicações em livros e revistas científicas. 

Roberval Teixeira e Silva 

Professor Auxiliar e Pesquisador do Centro de Estudos Luso-Asiáticos do Departamento de 
Português da Universidade de Macau. Tem Doutorado em Língua e Linguística e Mestrado 
em Sociolinguística Interacional, ambos pelo Departamento de Letras da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. É o atual Presidente da Associação Internacional de 
Linguística do Português (AILP), na gestão 2011-2013. Estabeleceu o Exame do CELPE-Bras 
no Posto Universidade de Macau. Planejou e Coordenou o “Projecto de Avaliação Específica 
do Ensino de Português Como Língua Não-Materna nas Escolas Luso-Chinesas de Macau” 
entre 2006 e 2011. Seus interesses de pesquisa assentam-se na abordagem sociointeracional 
do discurso, através da qual desenvolve estudos em construção discursiva de identidades (de 



gênero, étnicas) e em interações interculturais em contexto espontâneo e institucional. Tem se 
dedicado ultimamente a questões de políticas linguísticas, a estudos identitários e a 
investigações relativas ao processo de ensino-aprendizagem e à descrição do português como 
língua não-materna, especialmente voltadas para a formação de professores de crianças e 
jovens. 
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Formou-se em Letras (Habilitação Japonês e Português) na Faculdade de Ciências e Letras da 
Universidade Estadual Paulista e é aluno do Programa desde 13/07/2010. Realiza pesquisa 
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Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e investigador convidado 
do Departamento de História da Universidade de Macau. Editor do European Journal of 
Macao Studies e subject editor da revista Romance Studies (Maney Publishing, Universidade 
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2013). 

Sérgio Pereira Antunes 

Pesquisador e palestrante. Graduando em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo e em Direito e Letras pela Universidade de São Paulo. Mestre em Integração da 
América Latina, Doutor em História Econômica e Pós-doutorado em Direito Constitucional 
Comparado, pela Universidade de São Paulo. Cumpre programa de pós-doutoramento no 
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Abstracts: 

Antonio Menezes 

The rhetoric game in the debate between Joaquim Guerra and James Legge in respect to the 
translation of the Chinese classics: the ironic approach 

This paper aims at identifying the use of Irony as Rethoric resources found in Critical Notes 
from the translation of Chinese classics made by the Portuguese Jesuit Joaquin Guerra (1908-
1993). In the theoretical framework, the concept of Irony is understood according to the Ratio 
Studiorum and articulated with the concepts of Agudeza (Wit) and Discurso Engenhoso 
(Ingenious Discourse). When analyzing the corpus, there are two discursive strategies based 
on the degree or intensity of the arguments and on the ethos of the announcer-polemicist, 
where the use of Irony can be observed. At the final considerations, we seek to identify the 
voices and motivations involved in the rethoric game (disputatio) about the translation of the 
Confucian texts. 

Key words: Rethoric – Irony – Confucionism – China. 

Beatriz Vicente de Azevedo 

Material memory of exchange China-Portugal in São Paulo sacred art: Chapel of San 
Antonio, Church of Our Lady of the Rosary 

The missionary movements, especially the Jesuits, promoted an exchange between East and 
West. The need to convert and win souls for Christ did the missionaries spread throughout the 
world and so was born the Jesuit missions in America. Distinct cultural and artistic roots 
coexist, and there is a long history of fruitful contamination. In São Paulo colonial period, we 
highlight two Jesuit constructions: the chapel of San Antonio in San Roque the end of the 
seventeenth century and the Church of Our Lady of the Rosary in Embu the early eighteenth 
century. On the outside, for example, are the rooftops like the Chinese pagodas, in the internal 
architecture, specifically in ceilings painting, oriental presence manifests itself through the 
iconography, the floral arabesques, the intense red. 

Key words: exchange, Jesuits, chinoiserie, material culture, religious art 

Carlos Morais José 

Camilo Pessanha: an ontology of rhythm 

The discovery of poetry amendments, made by the poet in Centauro Review, address at least 
two hypothesis which are unlike order and even paradoxical: a) preparing a final edition of 
the poet’s work with the mutual job of three publishers is probably possible; b) in Pessanha’s 
work, there is a continuing poetic research, related to musicality, as it was presented by Mario 
de Sá Carneiro (the great rhythm maker) under verlainean musical celebration. Lectures on 
Camilo Pessanha – reviewed by analysis of his personal library besides poetry – provide 
likely clues of fabling on its relation with philosophic ideas that, on that time, were present in 
the intellectual Lusophone space, especially in Portugal and Brazil, with Lúcio Pinheiro dos 
Santos, revealed at Gaston Bachelard’s work, and that sound back in the East thinking 
systems. 

Key words: Poetry – Music – Obsession – Pain – Library – Philosophy – Ontology – Rhythm 
- Publishing 



Chen Tsun Jye 

Art	  in	  Chinese	  culture	  

The	  art	  is	  an	  important	  source	  of	  pleasure	  and	  inspiration	  for	  our	  lives.	  In	  China,	  art	  is	  
also	  a	  synthesis	  of	  history	  and	  culture.	  Through	  the	   time,	  many	  documents	  and	  works	  
have	  been	   lost	   in	   consequence	  of	  wars	   and	  natural	   disasters.	  Now-‐a-‐days,	   there	   are	   a	  
strong	  effort	   in	  respect	  of	   recuperation	  and	  conservation	  of	  ancient	  masterpieces.	  The	  
study	  of	  such	  works	   identifies	   the	  cultural	  characteristics	  of	  each	  period.	  For	   instance,	  
the	  jade	  objects	  –	  used	  originally	  in	  religious	  scenarios	  –	  were	  used	  by	  politic	  mean	  and,	  
finally,	  by	  general	  population.	  The	  works	  still	  present	  the	  way	  of	   life	  and	  the	  technical	  
evolution	  of	  particular	  historical	  periods.	  Other	  kinds	  of	  art	  are	  also	  source	  of	  cultural	  
development,	   such	   as:	  works	  made	   of	   bronze,	   pottery,	   porcelain,	  wood,	  wax,	   etc.	   The	  
study	  of	  Chinese	  art	  may	  contribute	  to	  a	  broad	  understanding	  of	  Chinese	  culture.	  

Key	  words:	  Chinese	  art	  –	  Chinese	  culture	  –	  history 

Christopher Larkosh 

Postcolonial Reconfigurations in Comtemporary Luso-Asian Literatures 

Is it still possible to speak of contemporary Luso-Asian literature?  Although the number of 
works in recent years may be limited, this reduced corpus still has the capacity to add a 
significant dimension to discussions of interculturality and East-West dialogue. For example, 
of special interest is how an established author such as Fernanda Dias continues to develop 
her literary commitment to China in the post-handover years, not only in recent literary works 
such as Chá verde (2002) ou O sol, a lua e a via do fio de seda (2011), but also through 
translations of Chinese literary texts into Portuguese.  Although the Macau SAR and other ex-
colonial spaces can continue to serve as important points of reference in this set of 
postcolonial interactions, any postcolonial viewpoint will have to integrate texts with a 
external relationship to the Portuguese colonial experience, as well as materials from other 
cultures that can serve as comparative bridges between the Lusophone world and Asia: two 
examples are the novel by Rui Zink set in Japan, O amante é sempre o último a saber (2011), 
and the latest collection by the Portuguese-American poet Frank X. Gaspar, Late Rapturous 
(2012), with its recurrent references to Buddhism and US intervention in Asia. Ultimately, 
only by taking these contacts between Lusophone and Luso-diasporic writers and other 
corners of the continent will it be possible to arrive at a more comprehensive view of cultural 
exchanges that transcends the models of the previous colonial era. 

Key words: Luso-Asian literatures – translation – diaspora – postcolonial interculturality. 

Cláudio Daniel 

Receipt of classical Japanese poetry in Portugal 

Since the sixteenth century, Japan is quoted in the Lusiads of Camoes and in the chronicles of 
Fernão Mendes Pinto. During the evangelization of the Japanese islands by the Jesuits, Father 
John Rodrigues wrote commentaries on haiku poetry. The cultural exchange between Japan 
and Portugal was interrupted during the Tokugawa Era, taken in the nineteenth century, the 
Meiji Era, when Wenceslau de Moraes writes several books on Japanese culture, making the 
first translations of haiku into Portuguese. In the second half of the 20th century, the 
Portuguese avant-garde poetry will be directly influenced by Japanese aesthetics, as verified 



in poets like Casimiro de Brito, Ana Hatherly and E. M. de Melo e Castro, continuing until 
the present day. 

Key words: ideogram – haiku – tanka – visuality. 

Damares Barbosa 

East Timor literature in Portuguese language 

This research focuses in analyzing the Timorese Literature in Portuguese Language, 
considering its main authors. Including legends, travel stories and poetry of the politically 
active authors to the novels written abroad, the following study looks at the various issues 
raised in the texts of those writing in Timor-Leste and mainly those who portray, in their 
works, the traditions of the Timorese people as well as the different events occurred during 
the colonization and the armed struggle against Indonesia. Timor-Leste, one of the youngest 
nations in the world, faced years of repression after the end of the Portuguese colonization 
after being suddenly attacked by the Indonesian who dominated the Timorese territory for 
approximately 25 years. Aiming at profoundly researching some Timorese works, in 
Portuguese Language, published until then, we look at the several historical, anthropological 
and literary studies mentioned previously to reinforce our work. The study of the different 
Timorese authors and of their works will provide the opportunity to explore its aspects in 
Portuguese Language, similar to what happened in Goa, Macau and also in the former 
colonies of Portugal in Africa.  

Key words: Literature of East Timor – Engaged Literature – Post-colonial Literature 

Daniel Pires 

Camilo Pessanha’s poetical prose 

I will try to work out up to what extent Camilo Pessanha’s poetry is present in his prose, 
mainly in his preface to Esboço Crítico da Civilização Chinesa, by Morais Palha, in his 
juridical texts and in his letters. 

Key words: Poetry – prose – China – human rights – analogy 

David Brookshaw 

War, conflict and identity in the writing of Macau 

The two world wars of the twentieth century produced huge social, political and cultural 
changes in the countries affected by them, and provided material and themes for the 
generation of writers who emerged in their wake. In English literature, the Second World 
War, has continued to fascinate authors, even as it has receded into history. Similarly, the 
colonial war which Portugal waged in its African colonies during the 1960s and early 1970s, 
brought with it a generation of writers who began to reflect on their country's changing role in 
the world once the conflict was over. For Macau, the War of the Pacific (1941-45), 
represented a watershed, for while the territory remained the only part of the East Asian 
mainland not formally occupied by the Japanese, it was nevertheless on the war's front line. 
Macau's population more than doubled with the influx of refugees from the surrounding area, 
including Hong Kong and Shanghai, and this would usher in profound social changes that 
would contribute to a more modern, or modernizing, even postcolonial image of Macau 
during the 1950s and 60s. This paper will focus on the fiction of two of the most prolific 



writers in Macau during the last decade of Portuguese rule: Henrique de Senna Fernandes  
and Rodrigo Leal de Carvalho, both of whom have fiction set partially or wholly during the 
war period. It will also consider the short stories of Deolinda da Conceição, many of which 
deal with the realities of war and its effects on the civilian population of China and Macau. 
But above all, this paper will consider the War as an integral part of the memory of a 
generation of Macanese, and a period that was therefore fundamental to the identity of Macau 
in the post-war period. 

Key words: Macau history – Macau writing – Literature of war – Ethnicity – Identity 
construction – post-coloniality 

Denis de Castro Hall 

The	  European	  and	  Chinese	  Influences	  on	  the	  “Post-Colonial”	  Legal	  Interpretation	  in	  Macau,	  
China.	  

The paper discusses the development of the legal reality (including the judiciary) of Macau 

from a colonial to a non-colonial system, under special political and constitutional 

circumstances of transition. As a post-colonial region, the characteristics of Macau are 

defined by a combination of Asian and European cultures. The paper addresses two questions: 

a) Can we talk about a post-colonial reality in Macau, in spite of the arguments that it would 

not have been a colony?; b) Is there an ongoing “chinesefication” of the legal reality of 

Macau? Besides proposing answers to these questions, the aim of the paper is to present the 

peculiarities of the legal interpretation that has been developed in the region. After a 

presentation of Macau’s general history, its legal reality, and its peculiar characteristics, the 

focus of the paper is the analysis of a selection of the case-law of the higher courts of Macau. 

Keywords: Legal Interpretation; Post-Colonialism; Macau, China. 

Dilip Luondo 

The Gaud Saraswat Brahmins of Goa: Narratives of Origin, Symbolic and Ritual Spaces and 
Postcolonial Dynamics   

The cultural diversity that characterizes the Indian subcontinent comprises two basic 
dimensions: (i) it’s a diversity that shelters, synchronously, a plurality of communities; (ii) it’s 
a diversity that puts in march, in each of them, a dynamics of subversion and recreation of 
identities and symbolic aspects. It’s, therefore, in a context involving a complex network 
synchronic and diachronic negotiative relationships, that we intend to present some of the 
main features of the Gauda Saraswat brahmin community, a major collective protagonist of 
Goan history. Postcolonial events triggered by the Portuguese rule and events that followed 
Goa’s liberation (1961), will be dealt with critically as moments of dialogical and re-creative 
articulation, well-grounded in the subcontinent’s civilizational matrix. The Gauda Saraswat 
brahmin community constitutes a migratory development, in the west coast, of the larger 
Saraswat brahmin community, whose origins are traced to northern India. Our assessment of 
the Goan variant will be made along three main lines: (i) narratives of origin, such as those 



recorded in Puranic literature; (ii) marks of identity as reflected in ritual and symbolic aspects 
(upanishadic traditions, temples and ruling deities, and resistance to religious conversion); 
(iii) occupational and day-to-day practices, marked by commercial leanings and economic 
entrepreneurship. 

Key words: Goa – Postcoloniality – Brahmins – Saraswat – India 

Duarte Braga 

New and old geographies of the ‘Portuguese Orient’: the poetry of Alberto Osório de Castro 

A cinza dos mirtos (1906) and Flores de Coral (1908) are two books by the Portuguese poet 
Alberto Osório de Castro (1868 - 1946), showing the author’s Orientalist aesthetic 
background – inspired by British and French late nineteenth-century writing – and its 
application to literary representation of Portuguese colonial enclaves in the East, such as Goa 
and Timor. On the other hand, aesthetic renewal in the literary construction of a modern 
Portuguese oriental geography is fused with the cultural and mythical memory of an empire 
that virtually eclipsed in the East. This paper will argue that this encounter is also happening 
on a broader scale, characterizing modern Portuguese literary Orientalism. It will try to 
analyse the nature of Portuguese Orientalism through the writings of a poet, who travelled 
through the Ultramar as a colonial officer of justice, mixing the ghosts of empire with local 
colour exoticism and also indirectly commenting on British colonialism through love 
encounters and playing with confining imperial languages.  

Key words: Portuguese Orientalism – Imperial Memory – Aesthetic renewal 

Eliza A. Tashiro Perez 

Japanese poetry and its language described in the Arte da Lingoa de Iapam (1608) and in the 
Vocabvlario de Lingoa de Iapam (1603) 

João Rodrigues (1561-1633) was the author of the first Japanese language grammar in the 
western-euro tradition, the Arte da Lingoa de Iapam, published by the Jesuitical press in 
1608. In that work, the missionary presents a brief description of Japanese poetry in the 
Muromachi, a period from the Japanese historiography, resulting from the first contact 
between Japan and European countries. A joint work of European and Japanese missionaries, 
the Vocabvlario da Lingoa de Iapam (1603), has several terms identified with the letter P that 
refers to the Japanese poetry. In this paper, we present the Japanese poetry and its language, 
in the way they were understood by the Jesuits in the 17th Century. We interpret the Japanese 
poetry description written by Rodrigues and the equivalent forms to the European poetry, and 
also the definition or redefinition of terms called ‘lingoa da poesia’ (‘poetry language’) by the 
missionaries. Rodrigues presents us a brief description of the Chinese poetry made by the 
Japanese, and the Japanese poetry itself, and then called Vta, Cadoo or Vacano michi, 
according to the Jesuit. About the ‘lingoa da poesia’ in the Vocabvlario, Japanese researches 
present 527 terms that were compiled as entry words.  

Key words: Japanese poetry – lingoa de Iapam – João Rodrigues – Japan. 

Everton V. Machado 

The Representation of the Portuguese Man and Woman in the Goan Literature written in 
Portuguese - Strategies for self-affirmation 



In Goa, the Indo-Portuguese term “pacló” (plural “paclé” and female “paclina”) designates 
the Portuguese. The positivity and negativity suggested by its semantic load obviously vary 
depending on the degree of ambivalence within the context of social human relationships in a 
colonial situation. The local literature in Portuguese language can easily illustrate what 
Susana Sardo calls “a ruled mimicry [...] instigated by the Portuguese, accepted by the Goans 
but controlled by both” (Guerras de Jasmim e Mogarim, 2011). Not to mention the ability of 
its writers to promote what Boaventura de Sousa Santos, in his turn, describes in the case of 
the colonized as “enough leeway to attempt their self-representation beyond or outside the 
representations of their subalternity” (“Between Prospero and Caliban”, 2002). This study 
focuses on the Portuguese men and women as portrayed in the works of authors such as 
Francisco Luís Gomes (1829-1869), José Coelho da Silva (1889-1944), Maria Elsa da Rocha 
(1924-2007), Orlando da Costa (1929-2006) and Vimala Devi (1936). Those representations 
may help explain how these writers try to “solve” the question of identity within the social 
dynamics and intercultural warp, especially them who take Portugal as paradigm rather than 
India. 

Key words: Colonialism – Goa – Identity – Representation – Subalternity 

Gustavo Infante 

Macau: from the plurilingualism in its writing to the microscopic scale of its land  

In this short study, I intend to reflect on the apparent contradiction that one can observe in the 
multiplicity of literary voices in different languages that Macau has, given the minute size of 
its territory. Although I will briefly analyze some texts, my main purpose is to look at the 
literary corpus of Macau and discuss how similar or different these voices are, as far as the 
depiction of the city is concerned. Is it just the city that brings together Yao Feng, Kit Kelen, 
Fernanda Dias, and João Azeredo? Could one say that the literatures of Macau are “localist”? 
Finally, I will attempt to look at the fictional Macau as opposed to the geographically real 
one. 

Key words: writing(s) – localism – multiplicity – plurilinguism. 

Gustavo Rubim 

Clepsydra – book, poetry and an account of haughtiness 

“Haughtiness” was the word used by Paulo Franchetti in 2009 to describe the attitude he 
thought specific of my own edition of Camilo Pessanha’s book of poems Clepsydra 
(published in 2000 as a supplement to Colóquio-Letras review). Rejecting the idea that I 
would not want to debate the criteria of that edition, I’ll try to spell out my main editorial 
options, namely in the matters concerning the text of Pessanha’s poems. I’ll recall the 
theoretical basis of my edition, specially the prominence of the idea of book and also the 
demanding idea of poetry valued by Camilo Pessanha and usually acknowledged by all those 
who study and investigate his work. Those two guiding principles set me at some critical 
distance from the Macau edition of Clepsydra authored by Carlos Morais José and Rui 
Cascais (published in 2004). I will show that such principles are already present in the few 
critical essays written by Pessanha himself. Therefore, I’ll sustain that, if there is any 
“haughtiness”, it is from Pessanha that it proceeds and in the end it might even account for the 
existence of some of the most important documents for any attempt of philological edition of 
Clepsydra. 



Key words: book – poetry – philology – Pessanha – haughtiness. 

Helder Garmes 

On the margins of the Portuguese-language literary macrosystem 

This paper revisits the notion of the "Portuguese-language literary macrosystem", which 
Benjamin Abdala Junior formulated in "Terra morta e outras terras: sistemas literários 
nacionais e macrossistema literário de língua portuguesa”, an article published in 2000 in the 
Revista Veredas of Portugal. My goal is to reflect upon the ways in which waning literatures, 
such as those in Portuguese from the former Portuguese territories in Asia like Macau and 
Goa, for exemple, are incorporated into this literary macrosystem. My approach is guided by 
a wider research question: in which contexts do such peripheral literatures gain greater 
meaning and value? 

Key words: literary macrosystem – Portuguese-language literatures – Portuguese-language 
Goan literature – Goa – Macau 

Ho Yeh Chia 

Image of woman in the Chinese Literature 

Through the study of the history of Chinese literature, and through the analysis of selected 
works from different eras and genres, this paper aims to address the various forms of 
representation of the female figure in China. Questions will be raised as: what are the genres 
that characterize different models of women's figure? What are the works selected, and why? 
And what are the different models of women in Chinese literature? 

Key words: Literature – China – Woman – Chinese – Novel. 

Horácio Costa 

Peregrinação in the New Spain 

Fernão Mendes Pinto’s Peregrinação (pothumous first edition 1614), was translated into 
Spanish in 1627 (1645, second print). New Spain’s foremost intellectual Don Carlos de 
Sigüenza y Góngora’s Los infortunios de Alonso Ramirez (1690), is considered Mexico’s first 
novel. Exploring the imprint of the Portuguese author’s work on the Mexican’s one is the aim 
of the present essay. 

Key words: Peregrinação – Los infortúnios de Alonso Ramírez – Portuguese literature in 
colonial Spanish America – Fernão Mendes Pinto – Don Carlos de Sigüenza y Góngora.  

Isabel Pires de Lima 

Painting Macau and the Isle of Love: José Rodrigues and Luís de Camões intermediations" 

Since the sixties to the present day, Jose Rodrigues – one of the biggest names in 
contemporary Portuguese plastic scenario – has been developing a close dialogue with the 
literature, largely motivated by the intermediation of Eugenio de Andrade. However, José 
Rodrigues has also given plastic body meeting texts of the classical tradition that focus 
dialogue with Camões and his epic. Apart from having illustrated the 10 Books of The 
Lusiads, José Rodrigues has produced two series of drawings in different decades (1980 and 
1990), under title “Island of Love”, based on the Books IX and X of the Camões’ epic. In 



1992, besides “Macau” and “Camões” paintings, such series of drawings were exposed in 
1992 at Leal Senado Gallery in Macau. This communication aims to explain the terms in 
which the intermediations are developed and explained in both José Rodrigues’ work and 
Luís de Camões’ work. 

Key words: José Rodrigues – Plastic Art – Camões – Lusíadas – Macau 

Jiang Yi Wa 

One island, two systems: legal aspects in respect to the new campus of the University of 
Macau in Hengqin island 

On 27 June 2009, in the 9.ª section of the Standing Committee of the 11.ª National People´s 
Congress of People´s Republic of China (PRC) was approved the Decision of the Standing 
Committee of the National People´s Congress of PRC on the delegation for the Macao 
Special Administrative Region (MSAR) for the Exercise of Jurisdiction in the new campus of 
the University of Macau (UM) to be installed at the Hengqin Island. According to the 
document, the MSAR government acquires, by lease, the right of the new UM campus in the 
Hengqin Island and is authorized to exercise jurisdiction over the new campus after it is built. 
The lease term is between the opening day of the new campus and the 19th of December of 
2049, with possibility of renewal. This is just a great news not only for the UM, mas also for 
the MSAR. However, several problems should be asked, especially in the legal field: how will 
be the application of the laws? Which laws will be applicable? Precisely will be these issues 
discussed in our article. 

Key words: Hengqin Island – an Island, two systems – the exercise of jurisdiction – inter-
regional development – the Basic Law of the MSAR 

Jorge Luzio 

Buddhist esthetic in Christian iconography in ivory of Macau: discourse visual analysis and  
image function 

It is observed in the artistic production of ivory in colonial spaces Asian Portuguese Empire 
esthetic contrasts and confluences of local cultural traditions embedded in christians 
representations, offering endless possibilities for interpretation and analysis to historical 
studies, to history of art and comparative literature, there view countless collections of 
colonial art ivory and its recurring references as research sources. This paper points to a 
formal analysis of ivory carvings of imaginary Portuguese Macao, located in Brazil, 
concomitant with the debate on the discourse and visual function of religious image in the 
post-colonial perspective. 

Key words: art – Buddhism – colonialism – image – ivory. 

Lia Diskin 

...And dialoguing is still necessary. 

We know that ancient civilizations start to decline caused by the food scarcity resulted by 
climatic alteration of natural order – namely the Maias, which land suffered erosion by 
successive periods of dry climate, have terminated the offer of supplies that could grant their 
survival. We also know that, in the last decades, scientific news indicates the fauna and flora 
extinction and that complete ecologic systems are irreversibly damaged. Such scenario is not 



created by natural factors, but it is created by a form of living in the world which does not 
match a sustainability of live, as well as the communities, cultures and globalized civilization. 
Biosphere and noosphere are weak when they lost the diversity that sustains the macro-project 
of Life. The diversity has empowered and empowers the cultural history of the mankind, 
which purpose we do not know, but its track until now is quite appreciated by us – the arts, 
science, spirituality, philosophy has been ever the audacious tentative in order to express a 
mystery that each culture builds under a temporary way and offers to the human creatures as a 
promise of eternity.  

Key words: diversity – sustentability – arts –science – spirituality 

Lynn Mario 

The complex totalizability of Goa: konkani and the multiple-mother-tongue concept.  

In his reading of the poetry of Fernando Pessoa, the French critic Alain Badiou (2005) 
postulates that the philosophy of heteronomy of the Portuguese poet envisions the 
contingency of the multiple instead of a singular transcendent oneness. According to Badiou, 
the real universe is simultaneously multiple, contingent and untotalizable.  For the Indian 
critic and psychoanalyst, Ashis Nandy (2007) , the contemporary Indian imaginary is marked 
by the village/city dialectic : whilst the village represents the desire for the idyllic unity of 
harmonious collective co-existence between the cultural and religious multiplicities that 
constitute it, the city represents a more cruel reality – the conflict and competition between 
multiple individualities and differences; this conflict, however, is always coloured by the 
multiple communitarian differences which originate in the village.  Using Badiou’s and 
Nandy’s concepts as a basis, this paper discusses the issue of multiplicity or conflicting 
heteronomy in the concept of konkani as mother tongue in Goa and the implications of this 
for a possible “Goan identity”. 

Key words: Identity – mother-tongue – conflict – Konkani – complexity 

Márcio Muniz 

Turkey and the Turks in the Portuguese theater of the sixteenth century 

Among the many imaginaries origins of heroes and heroines, knights and ladies, princes and 
princesses foreigners that populate the medieval and renaissance narratives, Turkey is one of 
the most frequent. In the sixteenth century, with Turkish-Ottoman Empire at the gates of 
Europe, constituting a very real threat, Turkey and the Turks become recurring presences 
throughout the literature. In the specific case of the Portuguese Theater in the sixteenth 
century, there are a number of great dramatic texts that uses this imagery. In this paper, I 
analyze and discuss the presence of Turkey and Turks in a set of dramatic texts portugueses 
anonymous of the sixteenth century. 

Key words: Drama – Imaginary – Literature sixteenth century – Characters – Turkey – Turks. 

Maria Lúcia Lee 

A special way of the body 

In the way to reach harmony, Western and Eastern medicines have developed different 
conceptions in respect to the human being. The traditional Chinese medicine, representing the 
East, has gone deeply in the knowledge of functions and relations of the elements; knows the 



delicate energy that flows in the body through ways called meridians and has developed 
methodology to prevent diseases. The traditional Western medicine, in its turn, has developed 
a detailed knowledge in anatomy, which focus the esthetic and the proportions of the body 
and defeating diseases is its main concern. These two traditional cultures seams condemned to 
a lack of understanding. The British poet Rudyard Kipling (1865-1936) has written one day: 
“East is East, and West is West, and never the twain shall meet”. Notwithstanding, the world 
has changed and now-a-days, in the third millennium, the Eastern culture as well as the 
Western one have amplified their way to see the life and, in this millennium, has started a 
spiritual conjunction in the human sphere. A new culture has born: the culture of the human 
being. The Chinese body arts can be a bridge between East and West. Their movements are 
based on a broad conception of the entire human life. Cause of that, the performance of such 
movement, in spite of cultural and racial differences, permits the perception of the natural 
body, which is quite special because it is natural. 

key words: West – East – body arts – human being – body 

Maria Célia Lima-Hernandez 

For a broadcast station LIA-USP. 

Political relations between Brazil and China draw a new set of academic and scientific 
reflections, as well as it ask for priorities of discussions in tune with the interests and actions 
that are shared in this new scenario. To follow bilateral actions and to obtain information 
about inequalities within the Brics (Brazil-especially China) and the CPLP is the proposal that 
we presented. This proposal focuses the building of a diffusion space of integrative actions, 
that we name here LIA's monitoring station. 

Key words: Brazil-China relations – CPLP-BRICs-USP diffusion – integrative actions. 

Maria Elvira Brito 

A story that goes on 

The Professor. Dr. Benilde Justo Caniato had her life and academic career based on the 
noblest principles of ethics and citizenship. As a teacher in the post-graduate area of 
Portuguese Philology and Comparative Studies in Literatures of the Portuguese Language of 
the FFLCH, Prof. Benilde brought to many of her students, among whom I include myself, 
research development and dreams, strengthened by the security that her orientation brought to 
everyone. Victim of a long illness, Benilde did not cease to exercise her academic activities, 
even when retired: continued orienting, participating in national and international 
conferences, teaching classes. With a life dedicated to helping others, starting with the 
dedication to her children and pupils, now the professor has her collection available to 
students, teachers and the community of Piauí in general, because the Center for Portuguese 
Studies at the Federal University of Piauí had the honor to receive the personal bibliography 
of this wistful teacher in generous donation made by her daughter Taís Caniato in January 
2009. Among the works listed in the collection are great titles of Portuguese, Brazilian and 
African Portuguese-speaking literature, in addition to studies on the Portuguese language and 
culture, which she developed in Macau. Certainly, this gesture of donation shows that the 
work of Benilde did not end on February 29, 2008, with her death, as her quest for knowledge 
will certainly encourage those who have and will have her books in their hands! 

Key words: Benilde Caniato – professor – Researcher – Thesis Coordinator. 



Mariana Amabile Boscariol 

From the foundation of the Jesuitical mission in Japan to the first steps (1549-1570): Gaspar 
Vilela and the use and learning of the Japanese language  

Considering the Japanese mission, founded in 1549, in an advantageous position related to 
others in activity at that time in the 16th Century, not only in the East, as in China and India, 
but also in other continents, we emphasize the first decades since its foundation, using Gaspar 
Vilela’s image, related to the cultural adaption and, specially, the contact with the local 
language. This priest is a representative of the first moment of the mission’s movement in the 
region, completely different from the others, and whose main characteristics are: the presence 
of only a few missionaries, in great part isolated in different territories, without the support or 
help other than their own strength, the lack of cultural knowledge, language, rules for social 
life etc., when leading with a society completely different from themselves. We centered the 
analysis of his thoughts and notes from the several letters included in the facsimile edition 
published in 1997, by José Manuel Garcia, in the Cartas que os Padres da Companhia de 
Iesus Escreverão dos Reynos de Iapão e China aos da mesma Companhia da Índia e Europa 
des do anno de 1549 até o de 1580, originally compiled in 1598. We conclude that the work 
developed in this mission’s phase in general, and by Vilela in particular, due to his pioneering 
in the setting of a mission in the center of the country where the capital was, and the first to 
practice the methodology of accommodation to the local culture, was decisive to the final 
announce for this kind of method to the catechization in Japan and for the elaboration of 
materials about this population and its language. Because their vast knowledge and their 
attitudes, including some unsuccessful ones, and also because they were in a small number, 
without a rigid control, they could develop activities with more freedom and perform some 
experiments. 

Key words: Jesuit Mission – Japan – Gaspar Vilela – Japanese language 

Mário Sproviero 

Chinese language translation: some topics and problems. 

We briefly consider a few basic points of the translation from Chinese to Portuguese: from 
theoretical to practical problems; we present some famous Chinese translators; we mention 
the ancient Chinese praxis with its specialized translation centres; we provide some practical 
examples of our own activity as translators; and we conclude with the translation of a 
classical Chinese poem. 

Keywords: Translation – translation theory and practice – Chinese translators – Chinese 
translation centres – examples of translation – a Chinese poem. 

Meng Yi Bing 

Female Chinese immigrants in Brazil 

Due to globalization and the development of society, the world is becoming smaller and 
smaller. The countries, such as China and Brazil, in spite of being on the opposite sides of the 
planet, are exchange many migrants. It is important to note that the roles played by men and 
women in the division of labor in China are eventually suffered by the impact of the new 
world order of the immigration and the roles played by Chinese immigrants in the Brazilian 
new space. The works done by the female Chinese women and men are not equal to those 
Chinese men. 



Key words: Chinese immigration – division of labor – female Chinese immigrants 

Mônica Simas 

In	  the	  Centenarian	  of	  Deolinda	  da	  Conceição:	  to	  tell	  the	  impossible.	  

In	  1956,	  Deolinda	  of	  the	  Conceição,	  born	  in	  Macao,	  in	  2013,	  being	  Portuguese,	  published	  
her	  first	  unique	  Cheong-‐San	  book	  -‐	  the	  Cabaia,	  with	  stories	  that	  give	  expression	  to	  the	  
traumatic	  Japanese	  occupation	  of	  China.	  If	  we	  take	  in	  account	  the	  difficulties	  of	  writing	  
the	   recent	   memory	   of	   China,	   as	   pointed	   by	   the	   Chinese	   writer	   Xinran	   in	   her	   books,	  
especially,	  in	  Witnesses	  of	  China;	  if	  we	  observe	  how	  just	  in	  last	  20	  years	  the,	  the	  end	  of	  
World	   War	   II	   in	   the	   Europe,	   brought	   what	   Svetan	   Todorov	   called	   “ascension	   of	   the	  
public	  personality”,	  and	  beyond,	  if	  we	  perceive	  the	  transformations	  that	  had	  occurred	  so	  
deep	  in	  relation	  to	  the	  paper	  of	  the	  women	  from	  that	  time	  to	  now,	  we	  can	  identify	  how	  
unique	  and	  pioneering	  it	  will	  have	  been	  the	  publication	  of	  this	  book	  written	  by	  Deolinda	  
of	   the	   Conceição.	   To	   analyse	   these	   texts,	   that	   evidences	   the	   bonds	   between	   aesthetic,	  
morality	  and	  history,	  is	  the	  most	  general	  aim	  of	  this	  paper.	  

Key-words: Macao's Literature – Orientalism – Portugal and Orient – Contemporary Poetry – 
Literature and Women. 

Paula Saito 

Cultural mediation of the Jesuitical mission in Japan in the dictionaries of 1595 and 1603  

In Japan, the Jesuits did not take long to realize the need to create a particular terminology, 
different from the ones used by the several Shintoist and Buddhist sects that compound the 
Japanese religious matrix, in order to allow the local Christians to become a solid unit that 
prevent misunderstandings or unwished interpretation. Through the search and analysis of 
theological-philosophical terms in the two dictionaries published by the Jesuits in their 
missions in Japan, the Dictionarium Latino Lusitanicum, ac Iaponicum (1595), and the 
Vocabvlario da Lingoa de Iapam (1603), in this paper we try to understand the terminological 
adaptations and solutions found facing the problem of the Japanese alterity. Because their 
non-religious concept, the two dictionaries are privileged documents to understand the 
missionaries’ vision of the Japanese culture, as well as the terminological adaptations and 
changes made by the Jesuits between the Dictionarium and the Vocabvlario, since the 
difference between them is of almost 10 years. Therefore, when observing the linguistic 
problems, we see not only the Japanese religious aspects, according to the Jesuitical view, but 
the whole process of cultural mediation performed during the presence of the missionaries in 
Japan. 

Key words: Japan – dictionary – terminology – religiosity 

Paulo Franchetti 

Publishing Camilo Pessanha 

In this communication I present a short history of the editions of Camilo Pessanha's collected 
poems, calling attention to the moment in which I decided to gather the available documents 
and from them offer the reader, not Pessanha’s book, that is, a collection as he supposedly 
would have organized it, nor my own reading guided by thematic or formal principles, but a 
repository of texts ordered (since the edition was in paper, thus necessarily requiring the 
decision as to the master text and the sequenced disposition) by the date of the first record of 



the existence of a poem, and following from the record of the several writing phases, 
presenting a schematic description of textual gestures, as a way of facilitating the reader´s 
access to the autographs and to the history of each line. If the remaining time allows it, I shall 
deal with the reception in Portugal of such humble effort vis-à-vis so fluid a material, which 
we inadvertently tend to call the book of verses or Camilo Pessanha's oeuvre as a whole. 

Key words: Clepsidra – Camilo Pessanha – critical edition 

Piero Ceccucci 

A proof of original ante litteram methods of enculturation. The missionary action of the 
Jesuits during the China of the Ming Dinasty, in the Cartas of Father Matteo Ricci 

The aim of the following paper is to investigate on the meaning and on the moral, 
philosophical and anthropological significance of the term enculturation, according to the 
recent definition explained by Pope Bento XVI. This concept has been ante litteram realized 
by Father Matteo Ricci during his missionary action in the China of the Ming period, as it has 
been described in his Cartas. These are an exceptional corpus of 54 letters that embrace the 
period from 1580 to 1609 and they describe, clearer than other works of Ricci, his natural 
approach of respect and feeling to the Chinese people and culture. As a matter of fact, Ricci 
considers them, before than other western Jesuits, people with the same human dignity. So he 
decides “to turn himself completely China”, beginning the process of enculturation above 
mentioned. Moreover, he renounces all the European marks of his western identity (language, 
habits, food, relationships…), which are not considered so necessary for his missionary 
action. 

Key words: Cartas – Matteo Ricci – enculturation – missionary action - China 

Roberval Silva 

The didactic discourses as a site for convergence and divergence for cultures and languages 
of the Portuguese speaking countries. 

The classroom discourse is constructed by interactions (the microcosm) that mirror and create 
values, ideals, prejudices, myths, stereotypes, patterns... which motivate and permeate social 
relations (the macrocosm). In this sense, when one wants to understand the processes of 
globalization and intercultural relations in order to build multicultural competence within the 
classroom of Portuguese as a second language (PLNM), we must look into the society. 
However, in a dialectical process, in order to try to understand the society, we must look at 
specific micro-interactions in which specific interactants at specific times and spaces 
(re)signify the social relations. At a moment when the Portuguese language is gaining more 
space and becomes the arena for different kinds of interactions, it seems interesting to reflect 
on how, in the classroom, this new status is being worked on. Thus, as an object of analysis, 
we chose the didactic discourses present in different pedagogical resources - such as manuals 
for example - for teaching PLNM  in Macau SAR (Special Administrative Region of Macau). 
These discourses, riddled of ideologies, values, beliefs from the societies where they were 
generated, indicate a set of different places occupied by the cultures and languages from 
Portuguese-speaking countries. We can observe that the different Portuguese languages can 
be convergent and divergent places for interactants, languages and cultures that are in contact 
in Macau because of historical, social and economic reasons. Specifically we shall find some 
representations that are created to these countries in the didactic discourses studied. Such 
representations may reveal a little the perspective conveyed in the classroom in the process of 



image building for these countries - and their languages - among young learners of 
Portuguese. To undertake this analysis and theorizing about the didactic discourses in focus, 
we work under the approach of Interactional Sociolinguistics (Teixeira e Silva, 2012, 2011, 
2009, 2008; Gumperz, 2008, 1982, 1991; Garcez and Ribeiro, 2002; Schiffrin, 1994 1996, 
Goffman, 1959, 1967, 1974), considering the concepts of (post)multiculturalism (Moreira, 
2002; Vertovec, 2010) and super-diversity (Blommaert & Backus, 2011; Vertovec, 2007). 

Key words: Interculturalism – super-diversity – Portuguese as a second language – didactic 
discourse – Macau – Portuguese-speaking countries 

Rodrygo Tanaka 

On the organization and consultation form of RACVYOXV dictionary 

The work RACVYOXV (written this way by the Jesuits and kept in our paper) is a kanji 
dictionary, called sinograms, published by the Society of Jesus in Nagasaki in 1598. The main 
objective of its elaboration was to help the missionaries studying the Japanese language. It 
was the first one to simultaneously present the Chinese reading (called coye by the Jesuits) 
and the Japanese reading (called yomi by the missionaries) beside the sinograms. Today there 
are only six specimens and some fragments around the world. The focus in this study is on the 
most recent discovered model, in 1985, deposited in the Library of Tenri, Japan. Due to the 
lack of studies in European languages and the lack of research in Portuguese of this work, we 
try to present a first study in Portuguese, analyzing its structural characteristics of macro and 
micro level. Thus, we try to prove the status of the RACVYOXV as a lexicographical work, 
and later to the discussion of the dictionaries of sinograms in the lexicographical studies. 
During the first analysis we verified the elaboration and organization of each part of the 
RACVYOXV and their related form of consultation. We also observed that this work shows the 
Jesuits’ interest on the written language, and it is a complement of the Vocabulario da Língoa 
de Iapan (1603). In this paper, we present the two first parts, called Honpen and Irohajishû, in 
which the sinograms are organized by the coye and yomi reading, respectively. 

Key words: Japan – dictionary – sinogram – lexicography – RACVYOXV 

Rogério Puga 

A Carnavalização Hiperbólica da Macau Setecentista num Soneto de Bocage (c.1789) 

This paper contextualizes the production of the sonnet “Um governo sem mando, um bispo 
tal” (c.1789) dedicated to Macau by the Portuguese writer Manuel Maria Barbosa du Bocage 
(1765-1805) and published to praise the policies and historical figure of the judge and 
governor of Macau Lázaro da Silveira Ferreira. The carnivalesque dimension of Bocage’s 
work is present in his self-portrait-poem, and is still recalled today by the Portuguese and 
Brazilian oral traditions through his (supposed) jokes. The lyrical text we are dealing with is 
no exception, and presents a topsy-turvy enclave and world. The study of the poem through 
Baktin’s concept of carnivalization allows us to study the literary strategies and intimate 
relations that are gradually established between history, literature and anthropology 
throughout the sonnet that describes the political, social, cultural and religious dimensions of 
Macau, an enclave at the edge of the Portuguese empire, in the end of the eighteenth century. 

Key words: Macao – Eighteenth century – History – Literature – Anthropology – sonnet – 
Bocage – Carnivalization – Portuguese empire. 
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Wenceslau de Moraes and the Portuguese foreign service in Asia 

After the Napoleonic Invasion, Brazil Independence, and Portuguese Civil War with the final 
settlement between constitutionalists and absolutists, a brand new Portugal emerged in 
European scenario and drafted important mission for its foreign affairs specially performed by 
Portuguese Navy. Wenceslau de Moraes as Navy official took part on such mission and 
presented us in delighted written how New Portugal rediscovers Asia. The masterpieces 
“Traços do Extremo Oriente” and “Paisagens da China e do Japão” written by Wenceslau de 
Moraes are a comprehensive report on Eastern world, in special Japan, China and Macao. The 
communication aims to present perceptions of that author, in the Portuguese foreign service, 
specially focused to Japan, China and Macao way of life on the final of XIX Century.  

Key words: Wenceslau de Moraes – Macau – China – Japan – Foreign affairs 

Simone Caputo Gomes 

Cape Verdeans in Macau: manifestations of identity 

Cape Verdean culture and living in Macau: the language-world of a global nation (Creole or 
Cape Verdean language, Portuguese and Cantonese), the sense of belonging, Power relations 
diaspora/archipelago, intangible heritage preserved in the hosting community (the “morna”, 
the “coladeira”, the “batuque”, the “funaná”, gastronomy, traditional popular festivals). 

Key words: Cape Verdean Culture – Identity Processes – Intangible Heritage – Archipelago – 
Diaspora 

Vânia Reis 

The irony in Requiem por Irina Ostrakoff 

The objective of this paper is to analyse IRONY as a constituent element of discourse in the 
publication "Requiem por Irina Ostrakoff " written by the author Rodrigo Leal de Carvalho. 
As the subject matter is IRONY, the narrator realizes his "make-believe" strategies to 
construct discourses in which there is a disagreement between uttered and utterance. In other 
words, whatever the articulator says should be understood with an oppositive meaning. The 
analysis is based in theories of Grice, Ducrot, Bakthin, Authier-Revuz e Perelman & Tyteca. 
It was precisely within the studies of utterance that the specific field of literary discourse was 
determined. 

Key words: Portuguese Language – Macao – Irony – Utterance – Persuasion – Argumentation 


