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 Fernanda Gil Costa defende ao HM que a Universidade de Macau deveria 
assumir um papel mais preponderante na ligação com a sociedade civil, papel 
esse que tem sido protagonizado pelo IPM. A académica conta que chegou a 
propor a criação de um centro de pós-graduação destinado a professores de 
português na China, semelhante ao que existe no IPM, mas o projecto ficou na 
gaveta 

Lança este ano um livro sobre autores contemporâneos de Macau. Fazem falta mais 
estudos por parte do Instituto Politécnico de Macau (IPM) e da Universidade de Macau 
(UM) nesta área? 
Por parte da UM sem dúvida, porque na UM faz-se muito pouco ou nada. E não há 
incentivos nenhuns. 
 
Como explica essa inacção? 
A explicação que encontro é que a UM não tem interesse no fortalecimento da língua 
portuguesa, não investe na interacção entre o departamento de português e a comunidade 
macaense. Assisti a isso várias vezes e participei de alguns episódios. As autoridades da 
UM não entendem que a universidade deve ter esse papel. Aliás, esse papel é reclamado 
pelo IPM constantemente e a UM não faz nada. Isso está muito bem definido na sociedade 
de Macau, pois quando se fala do português é o IPM que toma a iniciativa e aparece como o 
rosto. 
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Há também maior ligação do IPM ao poder político da China. 
Sim, na China e em Portugal também. Não conheço o novo reitor da UM, mas o reitor que 
conheci, Wei Zhao, não tinha como prioridade desenvolver o português, apesar de me ter 
dito pessoalmente várias vezes. É possível dar aulas de português com mais ou menos 
alunos, mas o que falta é uma ligação com outras comunidades académicas e com a 
sociedade civil de Macau, sobretudo com as instituições do espaço público. 
 
Chegou a apresentar projectos específicos que foram negados? 
Não foram negados directamente, mas não me disseram que sim. Houve uma altura que 
tive um projecto e pareceu-me que o reitor gostou muito dele, e que consistia em criar na 
universidade um centro de pós-graduação destinado aos professores de português na 
China. O IPM pegou nisso como pode, pois não me parece que, até hoje, tenha uma acção 
muito visível. Mas isso nunca avançou (na UM) por várias razões. 
 
Como por exemplo? 
Algumas dessas razões são políticas e tem a ver com o facto de os professores chineses não 
poderem estar em Macau mais do que um determinado período por ano, porque precisam 
de vistos especiais e isso não é possível de obter, ou é muito difícil. Cheguei a falar com o 
doutor Sou Chio Fai (director do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior), que se mostrou 
interessado em resolver o problema, mas disse-me que isso tinha de ir ao Ministério da 
Educação Chinês e percebi que era difícil. 
 
Com o reitor Wei Zhao, a UM virou costas a Macau? 
Quando cheguei ele já lá estava, e havia opiniões muito divergentes sobre a acção dele e as 
suas preferências. Comigo foi sempre muito simpático, não tenho razões de queixa dele em 
termos pessoais. Provavelmente não foi por causa dele, mas o que se passa na UM é que há 
níveis, sobretudo do intermédio para cima, em que a informação não passa. Havia um 
projecto, feito com base numa avaliação internacional que foi feita ao mais alto nível, e que 
iria servir para desenvolver o departamento de português, que nunca avançou. Isso 
aconteceu apesar de, no Senado, Wei Zhao ter dito que o projecto era muito interessante e 
que tinha o seu apoio. Mas depois, sabe como é, nunca mais se fala nisso. Ninguém fala, 
ninguém se lembra. 
 
Lamenta o facto de ter sido feito um grande investimento em termos de instalações e, ao 
mesmo tempo, a UM não desempenhar devidamente o seu papel de formação de quadros 
em língua portuguesa? 
Sei que a universidade tem áreas de ponta ao nível da engenharia e informática, mas 
noutras áreas não tem e é bastante deficiente em relação a quadros, a professores de uma 
certa carreira internacional. Mas, como digo, não sei qual foi o plano estratégico da 
universidade. Quando fui para lá (em 2012) disseram-me que queriam desenvolver o 
português. Wei Zhao chegou a dizer-me que os departamentos de português e de inglês, 
logo a seguir ao de chinês, deveriam ser os mais importantes. Depois dividiram a 
faculdade, algo com o qual eu não contava, e isso mudou tudo, incluindo as prioridades. 
 
Aconteceu a polémica redução do número de turmas dos cursos opcionais de português, 
em meados de 2015. Essa questão foi negada pela directora da faculdade. 
Ela negou, mas isso não é verdade. São factos. Se no ano anterior tinha havido, por 
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exemplo, 27 turmas, e naquele ano iriam abrir 20, estamos perante uma redução. Como é 
que se desmentem factos? Não se pode. Isso era em relação aos alunos da faculdade que 
frequentam o português como língua opcional, e isso é importante. Muitas vezes os alunos 
optam depois por fazer um minor ou por continuar a estudar português de outra maneira. 
Havia um prejuízo colectivo quanto à difusão do português. 
 
À altura foi-lhe explicado porque é que essas turmas iriam ser reduzidas? 
Uma das razões apontadas foi a redução do número daqueles professores, que chegaram a 
ser muitos e que eram necessários para manter estas turmas a funcionar. Não tinham 
contrato com a universidade e eram pagos à hora. Estes professores foram muito reduzidos 
na altura. Hoje não sei quantas turmas há, mas não parece que sejam entre 27 a 30 turmas 
como abriram nessa altura. Espero que a UM esteja a cumprir os objectivos que entende 
serem o seu desígnio maior. Como portuguesa gostaria de ver o departamento crescer o 
mais possível, até porque há muito interesse por parte dos jovens chineses. Verifiquei isso, 
escreviam-me a pedir para abrir turmas. Isso era uma constante. 
  

Novo livro sai dentro de um mês 

“Recuperar Macau – A sobriedade das letras em português na cidade chinesa de Macau” é 
o novo livro de Fernanda Gil Costa. Actualmente no Centro de Estudos Comparatistas da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Fernanda Gil Costa contou ao HM que 
começou a trabalhar de forma mais profunda na obra quando saiu de Macau. 

“Enquanto estive na UM tive acesso e direito a um projecto de investigação, que no caso de 
ser aceite seria financiado. Fui mantendo os contactos mas não consegui escrever nada, 
porque o trabalho que desenvolvia lá e a forma como a universidade encara esse tipo de 
funções não é compatível com a reclusão necessária para escrever uma coisa assim, mais 
longa.” 

O objectivo do livro, segundo a autora, é “tentar contextualizar a situação daquilo que eu 
chamaria de espaço público da língua portuguesa em Macau”. Este espaço “é muito 
escasso, mas, apesar de tudo, tem uma grande vitalidade”. 

Fernanda Gil Costa dedica capítulos à obra de vários autores, tal como Carlos Morais José 
e Fernanda Dias, dois autores que, para si, mais espelham o retrato de autor de língua 
portuguesa com uma carreira consagrada no período pós 1999. 

Há também a análise a “escritores de transição entre o português e o chinês, e do chinês 
traduzidos em português, como é o caso de Yao Jingming e o Joe Tang, que tem 
essencialmente duas obras bastante interessantes”. Uma das obras de Joe Tang que 
Fernanda Gil Costa destaca é “O Assassino”, traduzida para português por Ana Cristina 
Alves, e que interessa à académica porque enfabula “uma figura histórica controversa, que 
é o Governador de Macau do século XIX”. 
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Quanto a Yao Jingming é “mais poeta no sentido tradicional do termo”, apesar das 
traduções que já fez, de autores portugueses como Camilo Pessanha e Eugénio de Andrade. 

Ainda assim, o livro de Fernanda Gil Costa retrata a mistura de géneros literários da obra 
de Carlos Morais José, incluindo as suas crónicas publicadas nos jornais. “O Carlos, 
quando escreve crónicas, escreve também prosa rítmica, com muitos traços de 
ficcionalidade. Poesia e prosa na obra dele estão completamente misturadas e é um caso 
extremamente interessante de olhar para a literatura de uma maneira que é tudo menos 
tradicional. Não estou a dizer que é o único que faz isso, mas em Macau será mesmo o 
único.”  

Produção literária após transferência 

Fernanda Gil Costa destaca o facto de Fernanda Dias e Carlos Morais José terem 
conseguido cimentar a sua obra após a transferência de soberania. “São duas figuras que 
não iniciaram o seu perfil literário depois de 1999, mas confirmaram-no. As grandes 
publicações de um e de outro situam-se mais no depois do que no antes, isso para mim é 
um facto e é algo que deve ser olhado tentando buscar um sentido. A vontade e o interesse 
de o fazer é uma forma de afirmação da língua e da cultura portuguesa, o que é muito 
interessante.” Para a autora, “o que se publica em português é muito importante por parte 
dos autores que escrevem directamente em português, mas também para o facto de se 
publicarem traduções em português de autores chineses”. “É muito pouco, mas apesar de 
tudo faz-se alguma coisa. O livro trata, além das questões teóricas, do facto de Macau ser 
uma cidade pós-colonial, dessa grande contextualização que se faz ao que aconteceu depois 
do handover”, acrescentou. 
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