
LITERATURA JOÃO OLIVEIRA ESTUDOU O HUMOR NA LITERATURA MACAENSE

Riso como auto-i reflexão
João Oliveira apresentou esta semana, em Lisboa, a palestra "Humor e

Macau", resultado da sua tese de mestrado. O autor estudou a obra de

Leopoldo Danilo Barreiros, sem esquecer o trabalho do grupo teatral C

mico encontrou muita auto-crítica à condição macaense e uma demarc;

língua na literatura em crioulo de

¦ José dos Santos Ferreira (Adé) e

>óci Papiaçam di Macau. O acadé-

içao daquilo que é chinês
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A
literatura macaense dos

primórdios do século XX
está marcada por uma fina

ironia daquilo que é ser

macaense, com laivos for-

tes da cultura portuguesa e

um total afastamento face ao que é~

chinês. Joào Oliveira, mestre pela
Faculdade de Letras da Universidade

de Lisboa (FLUL), apresentou, esta

semana* uma palestra dedicada ao

humor presente nas obras de autores

como Leopoldo Danilo Barreiros ou

José dos Santos Ferreira, também

conhecido por Adé. Dentro da con-

temporaneidade, João Oliveira nào

esqueceu o trabalho desenvolvido

pelo grupo teatral Dóci Fapiaçam
di Macau, dirigido por Miguel de

Senna Fernandes.

Em entrevistaao HM
h

oacadémico

diz ter encontrado nos textos literários

de Barreiros e Adé uma auto-oítica
face ao que é ser macaense, mas de

uma forma nào ofensiva. "Na altura

existia auto-humor, digamos assim.

Os macaenses brincavam sobretudo

com eles próprios, com a sua cultura,
muitas das vezes diminuindo-se de

uma forma que, para quem lê, não é

verdadeiramente para inferiorizar."

Nestesentido, a língua portuguesa

surge como um idioma elegante e

formal, ao contrário do patuá. "Os

macaenses brincam muito com eles

próprios e com o elemento português,

que muitas vezes é visto como o ele-

mento ãupmcultural As personagens,
tal como a própria língua portugue-
sa, são representadas com alguma

hiperformalidade, pois vista como

uma língua muito formal e pouco
natural no dia-a-dia, enquanto que
a língua e as personagens de Macau

são identificadas de forma contrária."

Para João Oliveira, "o crioulo

macaense é visto como uma língua
muito coloquial", e nas obras literá-
rias "as personagens sào pouco sofis-

ticadas e isso aparece sobretudo nas

personagens mais velhas", "Embora

haja uma falta de cultura, ao mesmo

tempo há um certo saudosismo por
um Macau passado que se perdeu
sobretudo nas últimas décadas, com

o crescimento económico e a globa-

lização", acrescentou o académico.

Se o português era a língua de

excelência e o patuá caía para segun-
do plano, o chinês nem tinha direito

a referência nas obras humorísticas

em crioulo de Macau, "Parece-me

que o elemento chinês é bastante

ignorado, talvez como uma tentati-

va de resistência e de demarcação.
Há um sentido humorístico até um

pouco insultuoso
t pois a maior parte

das vezes os termos chineses estio

ligados a insultos ou a nomes que

poderiam ser entendidos como tal,"

PARA KAO DESAPARECER

Depois do falecimento de Adé e

de Leopoldo Danilo Barreiros,
não se voltou a escrever humor em
Macau da mesma maneira, pela
menos em patuá João Oliveira não

tem dúvidas de que, se nlo fosse

o trabalho de Miguel de Senna

Fernandes com os Dóci Papiaçam
di Macau, o humor em crioulo já
teria desaparecido.

"Talvez como resposta à globa-
lização que se torna cada vez mais

evidente, parece-me que os Dóci

surgem porque o humor e a cultura

literária macaense estava e está em
declínio. Como vivemos numa altura

em que parece haver uma cada vez
maior homogeneização da cultura,

achoqueosDóci surgem para tentar

que esta minoria não seja engolida

pela modernidade e pela China."

Os Dóci Papiaçam Di Macau
acabam por se inspirar nestes textos

do séc ulo XX
, mas com as de vidas

mudanças impostas pelo tempo.
"Há uma grande continuidade
das obras mais antigas que falei.
Parece-me evidente que Miguel de

Senna Fernandes, quando começa
por estudar os textos já existentes

não faz uma quebra brutal mas sim

algumas adaptações mais moder-
nas," Este modernismo também se

nota nos vídeos produzidos, nota

o académico.
Em nome da modernidade, os

textos de Miguel de Senna Fernandes

já abordam mais o universo chinês.

"Nos textos literários surge muito
mais o universo português referen-

ciado, e as personagens chinesas, que
na altura seriam muitas em Macau,
são ignoradas. Surgem mesmo nos

textos denominações de origem
chinesa, de pessoas, para insultar

uma criança, um rapaz de rua, ou

para insultar uma mulher vã, por
exemplo. Essa presença não vemos
nos vídeos dos Dóci/'

Neles "existe uma maior presen-

ça do elemento chinês que estava

completamente ausente dos textos
literários e que começa a aparecer
nos vídeos, não num sentido tào

negativo", concluiu Joào Oliveira.
Para o académico, "Miguel de Senna

Fernandes é, além de um artista, um
académico que estuda o crioulo de

Macau e que tenta preservá-lo". *

João Oliveira não tem

dúvidas de que, se

não fosse o trabalho

de Miguel de Senna

Fernandes com os Dód

Papiaçam di Macau,
o humor em crioulo

já teria desaparecido


