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 O primeiro problema – de entre muitos possíveis – que um projecto de 

investigação sobre as literaturas de emigração de expressão portuguesa na América do 

Norte levanta, prende-se com a designação “Literaturas da Diáspora Lusófona”. Esta não 

será uma expressão pacífica pela sua natureza compósita: as produções literárias de 

vários países de expressão portuguesa que se fixaram nos EUA e Canadá. E, igualmente, 

por reunir em si múltiplas áreas de estudo em vez de uma única.  

 De acordo com os objectivos deste trabalho, reportar-me-ei, principalmente, a 

três países: Portugal, Brasil e Cabo-Verde, relativamente aos quais analisarei algumas das 

correntes literárias de maior centralidade, autores mais relevantes, e questões mais 

prementes que interrogações académicas desta natureza podem suscitar.  

No caso da diáspora oriunda de Portugal, em que se filia o corpus literário com 

mais tradições e um maior número de obras publicadas, a designação mais 

frequentemente usada é literatura ‘Luso-americana’ ou, em inglês, “Portuguese-American 

literature”. No entanto, esta expressão é com frequência usada por alguns académicos –

embora menos vezes do que com o sentido a que me referi -- como referindo-se às 

literaturas de expressão portuguesa de um modo geral, incluíndo-se na designação, 

portanto, as contribuições literárias de países como o Brasil ou Cabo-Verde. No caso do 

Brasil, um país cuja emigração para os Estados Unidos é bastante mais recente, datando 

dos anos 80, sensivelmente – o que explica um corpus literário muito mais reduzido --  a 

designação que com mais frequência se utiliza é literatura brazoca ou brazuca, utilizada 

com algum humor e espírito auto-depreciativo pelos próprios autores brasileiros, e que 

tem origem, segundo o crítico Luciano Tosta, da junção das palavras “brasileiro” e 

“carioca.” (Tosta, “Between Heaven and Hell” 715)  

Considerar as expressões literárias de cabo-verdianos como fazendo parte da 

“diáspora lusófona” corresponde a um esforço recente e não destituído de controvérsia e 

dificuldades. Isto terá a ver com o facto de as expressões literárias diaspóricas cabo-



verdianas serem geralmente consideradas, até à independência do país, como inseparáveis 

da “literatura portuguesa” ou da literatura dita “luso-americana”.  

Outra dificuldade que não deve ignorar-se é o facto da designação “literatura luso-

americana” muitas vezes incluir aqueles que, já sendo escritores de pleno direito nos seus 

países de origem, simplesmente terão escrito sobre uma visita ou estada temporária nos 

Estados Unidos: é, por exemplo, o caso dos livros que relatam experiências americanas 

da escritora portuguesa Clara Pinto Correia, enquanto a autora viveu nos Estados Unidos 

no âmbito de alguns períodos de residência – como investigadora em áreas científicas – 

em várias universidades americanas.  É ainda o caso do livro Fora de Horas, publicado 

pelo diplomata Paulo Castilho em 1989 e vencedor do prémio Pen Clube português. 

Apesar das dificuldades que acabei de apresentar, este campo de estudos é hoje 

considerado suficientemente relevante para figurar no currículo tanto de Universidades 

portuguesas – como, por exemplo, a Universidade de Aveiro, onde se filia no 

Departamento de Estudos Anglo-Americanos – como de universidades americanas, como 

é o caso da universidade de Massachusetts, em Dartmouth, e da Brown University, cujo 

departamento de estudos portugueses edita uma revista, a Gávea-Brown, exclusivamente 

dedicada à literatura luso-americana.  

No entanto, nos anos 70, mais concretamente em 1979, organizou-se na California 

State University, em Fullerton, uma mesa-redonda dedicada a discutir viabilidade do 

próprio campo de estudos “literatura luso-americana”. Este encontro reuniu alguns dos 

principais académicos que tinham algum trabalho sobre o tema: Onésimo Almeida, Dinis 

Borges, George Monteiro, Urbino San-Payo. Neste colóquio, a discussão, encabeçada 

pela Professora Nancy T. Baden, tinha como tema “Luso-American Literature: What 

Future?”. Muitos destes argumentos tinham sido publicados num artigo da mesma autora 

subordinado ao título: “Portuguese-American Literature, Does It Exist?” Na mesa-

redonda a que me referia, dada a natureza variada e escassa das representações literárias 

dos emigrantes, discutiu-se durante algum tempo se estas teriam a unidade e a espessura 

suficientes para justificarem a inclusão numa única designação e a existência de um 

campo de estudos específico que a ela se dedicasse (Almeida, “Two Decades”). Onésimo 

Almeida, um dos especialistas de referência em literatura luso-americana, e ele próprio 

autor luso-americano, oferece, hoje, a seguinte opinião. Para este Professor da Brown 



University, a literatura existe do ponto de vista sociológico, uma vez que representa um 

grupo étnico cuja existência é obviamente uma evidência; no entanto, do ponto de vista 

literário, a sua variedade e, sobretudo, o facto de ser escrita em duas línguas autorizam 

um questionamento do termo literatura ‘luso-americana’, que o próprio Onésimo 

Almeida utiliza por razões práticas e por concordar com a relevância de um uso 

sociológico do termo “literatura luso-americana”: 

 

The question then is: are we in the presence of a specific literature? My answer is 
two-fold. From a literary perspective I argue no, it does not (sic), for a very 
simple reason – literature is written in a particular language. Beyond this 
however, from a sociological viewpoint I say yes, Portuguese-American literature 
does indeed exist.” (Almeida, “Portuguese-American Literature” 734-735) 
 

 

A fixação dos portugueses nos Estados Unidos principia --- sobretudo – a partir 

do século XIX, nas ilhas do Havaii, onde trabalham como agricultores. Também nos 

finais do século XIX e início do século XX,  a pesca baleeira traz um número 

considerável de imigrantes a estados da Nova Inglaterra, sobretudo Massachusetts, 

maioritariamente oriundos da ilhas atlânticas dos Açores e, em alguns casos, de Cabo-

Verde. A partir dos anos 50, a fixação dos portugueses opera-se na indústria pesqueira e 

fabril de alguns estados da Nova Inglaterra, na Costa Este, com predomínio para 

Massachusetts e Rhode Island e, na Costa Oeste, na Califórnia, onde se dedicam à 

agricultura e às indústrias dos lacticínios. Nos anos 70 e 80, as indústrias de Newark, e 

outras cidades do estados de New Jersey constituem os pólos de atracção para os 

imigrantes portugueses.  

Como já vários estudiosos o disseram, a imigração portuguesa – mas também a 

brasileira e a cabo-verdiana, embora por razões, diferentes, tem a particularidade – já 

amplamente discutida por demógrafos – de ser extremamente circunstrita a alguns 

estados, sobretudo, na costa este, a Massachusetts, New Jersey, Connecticut e Rhode 

Island; e, no interior destes estados, a determinadas cidades e regiões administrativas. O 

resto do país encontra-se praticamente vazio da presença de grupos lusófonos, embora 

nos últimos vinte anos, a presença brasileira se esteja a expandir de forma generalizada, 



incluíndo hoje em dia estados onde nem portugueses nem cabo-verdianos se fixavam 

tradicionalmente, como é o caso do Texas, da Flórida, etc. 

As três imigrações, embora muito diferentes devido aos condicionalismos 

históricos que as marcaram, têm algo em comum: o que alguns antropólogos já 

chamaram “uma certa invisibilidade étnica”, circunstância  a que não é alheio aquele 

mesmo limitado âmbito geográfico da sua presença. Cada um dos três grupos debate-se 

com problemas relativos à sua própria classificação, no âmbito dos censos americanos 

aos quais subjaz um esforço muitas vezes simplista e tendente a fazer classificações 

étnicas apressadas.  

No caso dos portugueses, desde os primórdios da emigração para os Estados 

Unidos, mais concretamente para as ilhas do Havai, que estes, devido às qualificações 

pouco especializadas que tinham, mas, sobretudo, devido às características fenotípicas e à 

cor da pele (em geral mais escura do que a dos anglo-saxónicos) ocuparam um lugar 

intermediário – ou ambíguo -- entre os nórdicos e os não-ocidentais. Ou seja, não 

podendo ser tecnicamente considerados hispânicos (embora alguns portugueses 

aproveitem a ‘confusão’ para assim se classificarem de modo a ser incluídos nas malhas 

proveitosas da “affirmative action” ou “acção afirmativa”) também não eram vistos como 

caucasianos de pleno direito. Foi, pois, a existência destas dificuldades classificatórias – 

que no fundo são dificuldades criadas pela universalidade do preconceito humano – que 

levou à criação da categoria “outros caucasianos”, presente nos formulários dos censos 

americanos.  

Os brasileiros, que começaram a chegar nos anos 80, enfrentaram problemas 

semelhantes. Devido à sua origem latino-americana, tendiam a ser considerados 

hispânicos, embora eles mesmos, em geral, resistissem a tal classificação. Os inúmeros 

brasileiros de ascendência africana eram, por vezes, ‘empurrados’ pelos censos para a 

categoria, ao que parece, inadequadamente ampla, do “Afro-Americano”. 

O caso da classificação do cabo-verdiano é igualmente complexo. Segundo estudo 

recente de Gina Sanchez Gibau, 73% dos Cabo-verdianos são produto de – em graus 

diversos – a miscigenação com portugueses (Gibau, “Contested Identities”). Por não se 

reverem na criação artificial de um grupo étnico que consideram excessivamente amplo, 

rejeitam a classificação “African-American” ou “Black-American”, embora muitos 



aceitem a designação “Black”, que entendem como uma palavra descritiva da  raça e não 

classificadora de etnias (Gibau, “Contested Identities”). Devido à proximidade linguística 

do crioulo cabo-verdiano com o espanhol e à presença geográfica de etnias hispânicas, 

como os puerto-riquenhos (o que acontece, por exemplo, numa cidade altamente 

segregada como é o caso de Boston) também muitas vezes são objecto de erros 

classificatórios e, por isso, de certa maneira, se sentem pressionados a aceitarem a 

identidade de ‘Latinos’ ou ‘Hispânicos’. Por outro lado, dado o seu isolamento em 

Massachusetts, Rhode Island e poucos mais estados da Nova Inglaterra, são invisíveis 

para o resto da América, ou seja, para o americano médio, o qual, aliás, como se sabe -- 

de uma maneira geral -- só muito incompletamente, regionalmente e imperfeitamente 

saberá distinguir entre brasileiros, portugueses e, em alguns casos, cabo-verdianos. 

Regressando aos emigrantes oriundos de Portugal, desde o início dos movimentos 

migratórios que se publicam jornais em português – dirigidos a uma comunidade 

lusófona particular -- e associações culturais promovem a união (e ajudam à fixação) 

destas novas ondas migratórias, contribuindo para o ensino da língua às gerações mais 

novas. É justamente nestas publicações periódicas – que se editam nos EUA desde o 

século XIX -- que se encontram as primeiras expressões desta nova literatura sob a forma 

de crónica, testemunho, reportagem, um poema ocasional, etc.  

Até à primeira metade do século XX, portanto, estão disponíveis várias formas de 

uma literatura que era escrita em português, por imigrantes e para imigrantes, que 

geralmente provinham de meios desprivilegidos, e possuíam baixo nível socio-económico 

e educacional. A “auto-biografia”, que é, geralmente uma história de sucesso e 

determinação apesar de dificuldades e obstáculos de toda a ordem, é um dos géneros de 

maior representação e importância. Uma das primeiras auto-biografias é a do pioneiro das 

“corridas ao ouro”, Charles Peters, que emigrou dos Açores para os Estados Unidos e se 

tornou uma das figuras mais carismáticas da prospecção na California. Intitula-se “The 

Autobiography of Charles Peters”1 foi publicado em 1915, e trata-se de uma obra 

simples, escrita por um amigo do autor e protagonista, que narra uma história de sucesso 

e integração numa comunidade – como era o caso das culturas de fronteira, na época – 

ela mesma constituída por dezenraídos, aventureiros e ‘excêntricos’. 



Um outro livro publicado por Donald Warrin em 2001 e intitulado As Far As The 

Eye Can See: Portuguese in the Old West, trata da história, entre outros pioneiros 

portugueses no velho oeste,  de um dos cowboys e empresários de maior sucesso dos 

últimos anos do século XIX. O indivíduo em questão era um açoriano que emigrou em 

1900 para a América e que ficou conhecido como John Enes ou Joe Portuguee. O que 

estas obras têm em comum é, evidentemente, a mitificação da origem portuguesa, é a 

valorização de homens que, apesar de uma origem que os diferenciava (e, de certa 

maneira, os diminuía) de um grupo dominado por indivíduos de origem anglo-saxónica, 

perserveraram e venceram dificuldades. 

Um romance publicado em 1951 pela prestigidada casa editora Random House, é 

um romance que pode ser visto como uma auto-biografia romanceada, da autoria de 

Alfred Lewis, intitulado Home is an Island. Alfred Lewis foi um açoriano que emigrou 

para os Estados Unidos no fim da adolescência. Muitos consideram esta obra (entre os 

quais Frank de Sousa, da Universidade de Massachusetts em Dartmouth) como o 

primeiro romance luso-americano. Um livro escrito em inglês, cuja história se passa em 

grande parte nos Açores, que divulga os modos de vida dos ilhéus, por vezes, segundo 

parece, com maior preocupação de o fazer para americanos (ou seja, acentuando os 

aspectos típicos e exóticos) do que em retratar essa realidade de maneira crua e tão 

objectiva quanto possível. Isso explica, como afirmou a crítica, o facto de anglicizar a 

palavra “sargaços”, escrevendo sargazos com z – criando assim uma palavra nova tanto 

com respeito ao léxico americano como português -- ao descrever a prática exótica (para 

o público americano) que tinham alguns ilhéus de fertilizar as terras com algas. Nesta 

mesma linha, deve considerar-se a autobiografia de Francisco Cota Fagundes, intitulada 

Hard Knocks: An Ameican Odyssey, ele próprio um académico da universidade de 

Massachusets que se dedica, nessa qualidade, à literatura luso-americana. Nessa auto-

biografia conta-se a sua própria história, a de um homem que se fixou numa quinta da 

California, vindo dos Açores, ainda adolescente, sem estudos, que foi trabalhar com a 

família numa exploração de lacticínios e que, após muitas vicissitudes e peripécias, 

atingiu a posição de professor universitário numa universidade de prestígio. 

Estou convencido de que, em muitos destes casos, é a aventura da imigração que, 

pela sua natureza, suscita da parte destes homens e mulheres a necessidade da confissão 



emocionada, ao fim da vida ou no fim de um ciclo importante, a fazer lembrar o espírito 

comovido, heróico e, por vezes, pícaro, da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Em 

Portugal há dois casos paradigmáticos de autores que são – tradicionalmente, nos Estados 

Unidos – incluidos na literatura “Luso-americana” embora, no seu país de origem, sejam 

autores com cidadania incontestável no cânone. Refiro-me a José Rodrigues Miguéis e a 

Jorge de Sena. Por essa razão, tanto um como o outro autor serão, simultaneamente, 

autores portugueses e, neste sentido particular, ‘luso-americanos’.  

(Ambos os escritores, no entanto, apresentam circunstâncias que raramente se 

levam em conta e que aumentam a dificuldade de catalogação. Miguéis, como cidadão 

americano que era, também pertence, inevitavelmente, à literatura americana. Sena, como 

cidadão naturalizado brasileiro que foi, não deixará de pertencer à literatura brasileira). 

Tendo vivido em Nova Iorque mais tempo do que em Portugal, desde 1935 a 

1980, ano do seu falecimento, uma parte importante da obra de obra de José Rodrigues 

Miguéis relaciona-se com a representação dos choques e desencontros culturais de um 

português em Nova Iorque. Miguéis sentia-se permanentemente exilado mas, ao mesmo 

tempo, permanentemente ligado à sua terra natal. Nunca se ‘converteu’ porque, como, 

dizem os estudiosos, nenhum imigrante se converte em alguém inteiramente integrado na 

sociedade de acolhimento. Afirmava Miguéis: “Posso falar da minha existência de 

português exilado, mas esse facto não enfraquece o meu portuguesismo.” (Matos 251).  

Miguéis fez da comparação entre os dois países um tema não só recorrente, como 

inevitável. Por exemplo, sobre as relações entre homens e mulheres, ele dirá, revelando 

tanto dos códigos portugueses como dos americanos à época: “resistir às reclamações dos 

sentidos, eis a prova suprema da virilidade” (“Como se Ama na América” 199). “E a 

fidelidade aqui [na América], se não é geral (longe disso), é um imperativo ético, uma 

regra de respeito mútuo.” (“Como se ama na américa” 200). Contos como “Pouca Sorte 

com Barbeiros”, passado em Nova Iorque, e Uma Aventura Inquietante, onde a acção tem 

lugar na Bélgica, revelam a angústia, precisamente, da invisibilidade portuguesa, de não 

se saber identficado como português pelos restantes grupos étnicos. Disto diz Eduardo 

Lourenço: “Que o confundam com um espanhol ou um italiano, ou mesmo um grego ou 

russo, desespera-o e diverte-o à força de repetição. . . .  .Até este diálogo [um diálogo que 

surge em ‘Aventura Inquietante] nunca a hipótese do português aflorara ao espírito do 



polícia belga e Rodrigues Miguéis sublinha-o como uma ferida.” (“As Marcas do Exílio”, 

51, parêntises rectos meus). E afirma ainda o mesmo ensaísta que “Este apagamento, esta 

rasura de um estatuto, espécie de não-existência, acompanhamento normal da condição 

estrangeira são vividos por Rodrigues Miguéis como um sofrimento transpessoal 

(“Marcas do Exílio”, 51-52). 

A relação de Jorge de Sena com a experência de imigrante, que também foi a 

dele, (primeiro, no Brasil em 1959; depois, nos Estados Unidos, desde 1965 até a sua 

morte, em 1978) é bastante mais ténue no contexto geral da obra. No entanto, existem 

bastante textos, por exemplo poemas e depoimentos, onde se referem diferenças culturais. 

O seguinte excerto, retirado do conhecido poema “Noções de Linguística”, mostra o 

sujeito poético revoltado com a -- inevitável nestes casos, como se sabe -- rápida 

aculturação dos seus filhos: 

 
 
Ouço os meus filhos a falar inglês entre eles. 
Não são os mais pequeno só 
Mas os maiores também e conversando 
Com os mais pequenos. Não nasceram cá, 
Todos cresceram tendo nos ouvidos o português. 

 Mas em inglês conversam, não apenas serão americanos: 
Dissolveram-se, dissolvem-se num mar que não é deles. 
Venham falar-me dos mistérios da poesia, das tradições 
Duma lingugaem, de uma raça, daquilo que se não diz 
Com menos que a experiência de um povo e de uma língua. 
. . . . 
As línguas, que duram séculos e mesmo sobrevivem 
Esquecidas noutras, morrem todos os dias 
Na gaguez daqueles que as herdaram; 
E são tãomortas que meia dúzia de anos 
As suprime da boca dissolvida 
Ao peso de outra raça, outra cultura. 
 

 

Nos últimos vinte anos, um fenómeno novo está  mudar a face da  “literatura luso-

americana.” Trata-se do trabalho de uma nova geração de escritores, nascidos nos EUA, 

descendentes de imigrantes portugueses, e que escrevem exclusivamente em inglês. 

Quase todos têm formação escolar superior e muitos são professores universitários.  O 



que se me afigura mais notável, nestes casos, é o facto destes autores falarem 

recorrentemente do país e das tradições dos seus antepassados, como se as tivessem 

vivido directamente. Refiro-me a Frank Gaspar e Katherine Vaz, ambos de origem 

açoriana, o primeiro nascido em Provincetown, em Massachusetts, e a segunda na 

Califórnia. 

 Frank Gaspar, que se encontra entre os mais celebrados poetas americanos da sua 

geração faz, com frequência, referência a um Portugal mítico, que um continental 

reconhecerá como um universo regional açoriano, inevitavelmente datado -- mas que 

parece ser interpretado por Gaspar como a representação de Portugal na sua generalidade. 

Por exemplo, no seu romance Leaving Pico, traduzido para português com o título 

Deixando a Ilha do Pico, assistimos à história de uma criança-protagonista, imersa na 

comunidade piscatória de emigrantes portugueses de Provincetown, Massachusetts. Uma 

das linhas condutoras da intriga é a história de um antepassado misterioso da família, que 

terá sido um ilustre navegador e explorador – cuja história é contada, intermitentemente, 

por um tio beberrão, olhado com desconfiança pela própria família: 

  

Mas havia tanto que levar! Pipas de vinho, água, carne de porco, arroz, vinagre, 
azeite, biscoitos, feijão, cebolas. Tinham também de carregar os pesados padrões 
de pedra, que iriam marcar os dieitos dos portugueses em qualquer Terra Nova, e 
tinham de levar também algumas riquezas, para que, quando chegassem a 
Quinsai, na China, pudessem apresentar o reino de Portugal como a mais 
poderosa nação à face da Terra. (Deixando a Ilha do Pico. 195) 
 

Na sua poesia, várias vezes se refere a Portugal como um “país antigo”/old 

country”, tão mítico como os antepassados, agora mortos, que dele teriam partido, e à  

língua portuguesa como a “língua antiga” ou, em inglês, “the old tongue”: 

 

 Tia Joana 

 (…) 
 Cansado do barco e do trabalho do dia, ele 
 quase não a cumprimenta. A sua tosse torna-se mais profunda, 
 Ela pensa. Ela coloca as botas cobertas de escamas nos degraus  
 do fundo. Vai-te lavar, diz ela na língua antiga.  
 (The Holyoke, 8) 2 
 



No seguinte excerto, intitulado “The Old Country”, alude-se às superstições que 

eram costumeiras entre a comunidade de açorianos que tinha fixado residência naquela 

parte de Massachusetts. Portugal e aquilo que para Gaspar constituem as suas tradições,  

são inseparáveis dos antepassados mortos e assumem, como eles, uma qualidade 

reverencial e fantasmagórica:  

 
 
 A minha mãe nunca varria à noite, 
 Nunca nos deixava varrer. O barulho  
 da vassoura, ela dizia, faria levantar os mortos. 
 . . .  
 Vi-a chorar uma vez de mágoa e raiva 
 despejar combustível da lata 
 um jorro como mijo,  esvaziando  
 a sua vida pelo chão. Hei-de queimar 
 esta maldita casa. Não viemos do velho país 
 para viver assim. 

(The Holyoke 55) 3 
  

 

Prova de que este universo português é mais fruto – legítimo, aliás -- da 

imaginação de Gaspar, do que de alguma realidade observada é o facto da mãe, no 

poema, se referir a Portugal ou aos Açores como o “país velho” ou o “país antigo”, o que 

me parece uma designação improvável no caso de um imigrante típico. 

O outro caso, dos dois a que me referia, é Katherine Vaz, uma prosadora cujas 

obras incluem representações não só das comunidades portuguesas da Califórnia, onde a 

autora cresceu, mas que também revisitam Portugal e os seus mitos. Em ambos os olhares 

há uma forte componente nostálgica e até fantástica. Ambas as componentes se 

encontram no romance Saudade, publicado originalmente em inglês em 1994 -- e em 

tradução portuguesa em 1999  -- e considerado o segundo grande romance luso-

americano em inglês, depois de Home is an Island, de Alfred Lewis. Como o próprio 

nome sugere, o romance ocupa-se do mito português da Saudade, da misteriosa e 

melancólica nostalgia sem objecto – estranha ao espírito prático, puritano, da America 

onde os personagens se inserem. Nesta obra, curiosamente, tal como no livro que, 

simbolicamente, a antecede, Home is An Island, também se contrasta o ideal protestante 



de fazer da riqueza terrestre um índice de benção divina face à repulsa e desconfortos 

católicos – e, porque não dizê-lo, nacionais -- pelo enriquecimento terrestre, que é 

geralmente associado a uma deficiência da preparação espiritual. Nesta autora, 

curiosamente, parece-me que ela não fala apenas de Portugal por ser o país de origem dos 

seus antepassados mas por ser um país cuja carga mítica satisfaz aquilo que, nela, é uma 

necessidade de fantasia. Note-se na seguinte passagem, a propósito, a idealização e 

romantização do mito de D. Sebastião, bem como a explicação histórica, a qual, para um 

leitor português, seria manifestamente desnecessária: 

 

Do nevoeiro em volta do segundo pavilhão emergiu o canto de um 
Doente de Sebastianismo, a fé de que o rei D.Sebastião, que caiu durante a 
Batalha de Alcácer-Quibir e cujo corpo, segundo reza a lenda, nunca foi 
reencontrado, regressaria um dia do nevoeiro e conduziria os portugueses para 
uma época encantada. “Estou aqui, Sua Majestade!”, dizia o sebastianista 
lamuriosamente. “Aguardo a tua vinda!” (Vaz. Saudade, 263) 
 

 

Por último, o livro que é porventura o mais célebre da autora, Mariana, evoca 

com novas roupagens – eu diria, “americanas” ou “americanizantes” -- a história da 

mítica freira de Beja, Mariana Alcoforado, autora de As Cartas Portuguesas. Neste caso, 

a reconstituição do Portugal da época – o século XVII -- parece ser feita à luz de olhos 

certamente estrangeiros, embora o que nos parece ser distorção talvez deva antes ser 

chamado “invenção” e decorra de uma outra legitimidade – desta vez, não portuguesa – a 

que não estamos habituados, enquanto leitores nacionais, neste tipo de narrativas 

históricas ou de inspiração histórica.  

Recentemente, mais exactamente, desde os anos 80, o Brasil – tal como outros 

países da América Latina, aliás -- deixou de ser um país de imigração para passar a ser 

um país de emigração. Um dos países de acolhimento mais importantes, se não o mais 

importante, tem sido os Estados Unidos, onde alguns cálculos apontam, neste momento, 

para cerca de um milhão e quinhentos mil brasileiros e seus descendentes. Apesar da 

imigração ser recente, começam a notar-se sinais de uma expressão literária nascente. 

Como já referira, um dos estudiosos que se têm debruçado sobre o tema, Antônio 

Luciano Tosta, da Universidade de Illinois, designou esta literatura – que tanto se 



apresenta em português como em inglês – como literatura brazuca, o que nos leva a notar 

que académicos brasileiros tendem a preferir que a literatura da imigração brasileira 

corresponda a uma categoria separada em vez de estar subsumida na categoria da 

literatura “Luso-Americana”, ou mesmo na de “Literatura da diáspora lusófona”. 

A crítica brasileira Valéria Barbosa de Magalhães organiza por décadas as 

primeiras classificações desta literatura:  

 

“O período em que cada livro foi publicado resulta em temas que traduzem as 
preocupações da época à qual se referem. Os romances da década de 80 enfatizam 
o deslumbramento com o consumismo e com a vanguarda ‘oitentista’ nos EUA e 
ressaltam bastante o contato dos brasileiros com as drogas, muito em voga no 
período. Aqueles que se remetem para a década de 70 tratam do tema do exílio. Já 
os livros da década de 90 se voltam mais para o mercado de trabalho, para o medo 
da deportação para o dilema do retorno e para a convivência entre os brasileiros 
no exterior.” (Magalhães, citada em Tosta. “Between Heaven and Hell” 717) 
 

 

Luciano Tosta afirma que um dos temas principais deste corpus é a inadaptação 

permanente do brasileiro nos Estados Unidos, para quem tanto a América como o Brasil 

são, alternadamente, o céu e o inferno. Alguns livros brasileiros incluem estudos sobre a 

comunidade de brasileiros de Farmington, Massachusetts, um deles é intitulado, Yes, eu 

sou brazuca, da autoria de José Victor Bicalho no início dos anos 90. Anteriormente, em 

1984, tinha sido publicado o romance Moreno como Vocês, de Sónia Nolasko. Um ano 

depois editou-se o famoso livro do crítico e estudioso Silviano Santiago -- Stella 

Manhattan – sobre o período conturbado em que residiu em Nova Iorque. Norma 

Guimarães publicou a suas memórias – um género afim da autobiografia,na literatura 

“luso-americana” -- a que deu o título Febre Brasil em Nova Iorque (1990). Em 1993, 

Luis Alberto Scotto publica a novela 46th Street: O Caminho Americano. 

Por razões históricas, até 1975, a presença cabo-verdiana pode confundir-se, de 

certa maneira, com a presença portuguesa, o que faz com que ambas as literaturas de 

migração se intersectem em áreas importantes. No entanto, críticos que se dedicam à 

literatura cabo-verdiana têm-se ocupado em reconstruír a história desta especificidade no 

contexto das representações literárias lusófonas da experiência da emigração na Amércia 

do Norte. Como já tinha mencionado, os cabo-verdianos acompanham os portugueses 



(sobretudo açorianos) na pesca à baleia promovida nos Estados Unidos durante o século 

XIX, sendo referenciados de forma elogiosa (embora porventura racista) pelos escritores 

da época – que muitas vezes os confundem com os portugueses  – como Herman Mellvile 

na obra Moby Dick. A presença dos cabo-verdianos  é sobretudo significativa na Nova 

Inglaterra, com mais relevo no estado de Massachusetts e, em particular, na cidade de 

Boston.  

 Trata-se de uma literatura nacional, aliás, que não se pode entender sem a relação 

com a América, uma vez que já o seu romance fundador, Chiquinho, de Baltasar Lopes, 

publicado em 1947, trata justamente do tema da emigração para os Estados Unidos, 

especificamente para New Bedford. De certa maneira, a literatura de imigração é, em 

Cabo-Verde, inseparável da literatura tout court, mesmo no caso de escritores que 

permaneceram nas ilhas. 

 Não se poderia escrever a história da presença dos cabo-verdianos na América 

sem mencionar Eugénio Tavares, que emigrou em 1900 e lá fundou o jornal Alvorada,  

um dos primeiros jornais em português nos EUA. Eugénio Tavares também ajudou a 

divulgar as ideias, na altura subversivas, do panafricanismo e do reencontro dos africanos 

com África. Para dar, rapidamente, outros exemplos, Teixeira de Sousa viveu a sua 

infância na América e, com base nessa vivência, escreve o romance Ó Mar de Turbidas 

Vagas no qual descreve uma viagem de regresso a Cabo-Verde. Nos anos 80, Teobaldo 

Virgínio, publica o romance O Meu Tio Jonas. Donaldo Wahnon dá à estampa um 

exemplo do que poderia ser a versão cabo-verdiana da literatura auto-biográfica, 

intitulada A Minha Vida.  

 Sabe-se que a costa Leste do Canadá foi navegada pelos portugueses desde o 

início do século XV. No século XVI muitos se ocupavam da pesca do bacalhau nas costas 

de Newfoundland, a qual durou até os anos 50 do século XX. É sabido também que 

durante o século XIX a pesca da baleia nas costas atlânticas americanas levou à 

contratação de pescadores açorianos, que estabeleceram contactos nos portos do Canadá e 

na costa leste dos Estados Unidos. 

No entanto, foi a partir de 1940 que a imigração portuguesa para o Canadá 

conheceu um surto importante que atinge o seu ponto alto em 1953. As províncias de 

destino viriam, sobretudo, o Québec, Ontário e a British Columbia.  É também nesta 



época que, devido a um acordo luso-canadiano, os imigrantes se fixam em ocupações 

agrícolas, mas também, e sobretudo, nas indústrias da construção e nos caminhos de 

ferro. Regista-se que entre 1954 e 1957, chegaram de Portugal e dos Açores 

trabalhadores rurais e pequenos comerciantes que perfizeram um total de cerca de quatro 

mil. Em 1996, os portugueses já constituíam um dos mais importantes grupos étnicos – 

ou seja, estrangeiros -- e o português era uma das línguas mais faladas, depois do chinês e 

do italiano. Em 2004, as autoridades calculam que o número de luso-descendentes se 

encontre entre  400.000 e 500.000.  

A literatura do Canadá é consideravelmente mais recente do que a dos Estados 

Unidos; no entanto, é muito semelhante à dos USA devido ao tipo de imigração e às 

relativas similaridades que as duas sociedades apresentam. Curiosamente, é uma 

literatura que tem a sua expressão, não em duas mas em três línguas, português, inglês e 

francês.  

 De acordo com alguns  críticos, a primeira publicação que relata a vida dos 

emigrantes portugueses no Canadá surge sob a forma de diário no conto “Dollar Fever: 

The Diary of a Portuguese Pioneer” da escritora C.D. Minni.  Lourenço Gonçalves 

publicou o livro controverso Os Bastados da Pátria (1976), onde podemos ler textos de 

alguma violência onde se denúncia a ingratidão dos canadianos perante a docilidade e 

capacidade de trabalho dos portugueses que – segundo o autor – são responsáveis pela 

riqueza daqueles. Nesta obra também se fala da repulsa mútua sentida entre portugueses e 

canadianos, de uma intimidade impossível devida às diferenças étnicas e de classe social. 

Durante a sua estada em Toronto, como leitora de português, Laura Bulger 

publicou Vaivém (1987). Trata-se de um conjunto de contos que reflectem a adaptação 

dos imigrantes ao país de acolhimento, à transformação das suas vidas, à aquisição de 

maior independência por parte das mulheres a à imagem da mulher na sociedade 

canadiana. Também se refere ao o dilema em que o regresso mergulha os imigrantes após 

a reforma, nessa ambiguidade de não pertencer nem ao Canadá nem – já -- a Portugal. 

Um escritor jovem, Paulo da Costa, residente no Canadá desde 1989, publica em 2002 o 

livro Scent of a Lie. Eduardo Bettencourt Pinto, outro escritor de relevo, radica-se em 

1983 em Vancouver, altura em que principia uma carreira literária de considerável 

produtividade e relevância. 



No entanto, a escritora mais importante é, sem duvida, Erika de Vasconcelos, que 

ensina actualmente escrita criativa no Humber College, em Toronto. Tem a autora dois 

romances editados My Darling Dead Ones (1997) (publicado em Portugal em 1998 com 

o título Meus Queridos Mortos) e Between Stilness and the Grove (2000). No primeiro 

livro, que se passa em Portugal, Montreal e Toronto, ela narra histórias relativas aos laços 

fortes que unem várias mulheres de uma família extensa portuguesa. Comparativamente a 

Katherine Vaz, a sua relação com Portugal é problemática. A autora tem de Portugal e da 

língua um conhecimento limitado e, aos olhos de um português, parece-me, idealiza e 

romantiza os lugares de um mundo que lhe merece um inegável fascínio que é ainda, na 

minha opinião, excessivamente turístico: 

 

A minha avó olha para a lata, meio curiosa. Pega numa caneta vermelha e 
oferece-ma. Mas, assim que estendo a mão, ela diz: “Oh, mas tu não podes usá-la, 
não escreves em português!”… Leninha… está falando com a avó, que está num 
lar em Lisboa..(Meus Queridos Mortos 17) 

 
 

A narradora comete algumas distorções que têm o seu charme e marcam o que 

existe sempre de construção e distorção na suposta representação fiel de um mundo que 

as segundas e terceiras gerações conhecem – indirectamente, filtrado pela experiência da 

imigração das famílias mas que, curiosamente e comovedoramente, sentem como seu. 

Note-se, no seguinte excerto, como o fascínio pelo palácio da Pena o torna um tópico 

imediatamente romanesco (ou, simplesmente, turístico) e, por essa razão, estranho a um 

leitor que vivesse, por exemplo, em Lisboa.  

 
 

“Sigo a estrada sinuosa que leva ao castelo no topo do monte, uma fantasia 
mourisca coberta de azulos espessos onde os torrões e as varandas se debruçam 
sobre as florestas de Sintra. Chama-lhe O Castelo da Pena: o castelo da tristeza. “ 
(Meus Queridos Mortos 18) 

 
 

Em conclusão, podemos dizer que as três literaturas – portuguesa, brasileira, 

cabo-verdiana -- em aspectos importantes que interessaria explorar, se desenvolvem sob 

os signos comuns da ‘invisibilidade’ e da ‘saudade’. Além disso, julgo que pode dizer-se 

que as literaturas de emigração de expressão lusófona nos obrigam, de certa maneira, a 



repensar as nossas literaturas nacionais e as relações que com elas temos. Numa primeira 

fase, por razões óbvias, porque nos obriga a dilatar o cânone nacional, ao qual devemos 

acrescentar um conjunto de obras que desconhecíamos ou que não reconhecíamos como 

nossas.   

Em segundo lugar porque se nota – em quase todas elas – um sentimento de 

estranheza fascinada relativamente ao que não deixa de ser ‘familiar’, tanto quanto 

relativamente ao país de origem – Portugal, Brasil, Cabo Verde – como quanto aos países 

de acolhimento na América do Norte: Estados Unidos da América e Canadá.  

A construção, distorção e apropriação pessoal que se inscrevem nas 

representações das duas sociedades entre as quais o emigrante hesita permanentemente – 

como num limbo identitário – são, afinal, metáforas para todas as outras representações 

literárias, ou não; são metáforas daquilo em que consiste, afinal, a literatura. Toda a 

representação é, neste sentido, falsificação. Toda a identidade é, sobretudo, desejo de 

identidade.  

Todas as comunidades, como diria, Benedict Anderson, são imaginadas o que não 

significa que o nosso viver nelas (ou à margem delas) não  seja, como sugeriu, algures, 

Onésimo Almeida – dolorosamente, exaltadamente, genuinamente – real. 



NOTAS 
 
1. A única tradução para português da obra tem por título Um Português na Corrida ao 
Ouro: A Autobiografia de Charles Peters e foi realizada por Francisco Cota Fagundes. 
 
2. Tradução minha. A versão original em inglês é como segue:  

 

Tia Joana 

 (…) 

 Tired from the boat and the day’s work, he 
 Barely greets her. His cough is growing deeper,  

She thinks. She put his scale-stuck boots 
On the back steps. Go wash, she says in the old tongue. 

 (The Holyoke, 8)  
 

3. A tradução para português é minha. A versão original, em inglês: 
 
 My mother would never sweep at night,  
 Would never let us sweep. The broom 
 Rustling, she said, would bring the dead up. 
 . . . 
 I saw her cry out once in rage and grief,  
 Pour lighter fluid from the can,  
 A stream like piss, emptying 
 Her life on the floor. I’ll burn 
 This God-damned house down. We never came 
 From the old country to live like this. 
 . . . 
 And this old country is any place 
 We have to leave. The voices 
 Calling back are dust 
 I have traveled to the far edge 
 Of a country now, fearing the dead. 
 They still want to speak with my mouth. 
 (The Holyoke 55) 
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