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culos que nos darão a posse desse espaço, 
nosso horizonte eterno e nossa fome inex-
tinguível de nós mesmos» (p.  164). Ou 
ainda, a propósito das Cinco Peças para 
orquestra e a Segunda Sinfonia, op. 21, de 
Anton Webern: «O silêncio e o espaço 
entre as partículas atómicas» (p. 45).

Como se confessa imutavelmente 
romântico («Je sais que je resterai ro-
mantique… Romantisme de source, 
troublé et raccontant son impérissable  
malheur», p. 150), o ensaísta escreve com 
alguma queixa a respeito de Stravinsky: 
«musique sans souffrance» (p. 49). E 
sobre Prokofiev (Balé de Romeu e Ju-
lieta, op. 54) tem uma intuição certeira: 
«esta transparência, e este pudor astral» 
(p. 44).

Há que realçar o luminoso texto filosó-
fico «Da Música», dedicado à memória 
de Fernando Lopes-Graça, talvez o mais 
trabalhado de todo o livro, juntamente 
com o ensaio sobre Eugénio de Andrade, 
«Da música antes de tudo o mais…». No 
primeiro, escreve: a música, «o indizível 
do mundo», constitui «a única escada de 
Jacob plantada nos nossos corações para 
iluminar a vida» (p. 184). E nos dois tex-
tos que tratam do poeta de As Mãos e os 
Frutos, Lourenço examina a musicalidade 
intrínseca da sua poesia.

Cabem louvores ao zelo de João Nuno 
Alçada, curador do acervo literário de 
Eduardo Lourenço na Fundação Calouste 
Gulbenkian, e à dedicação de Barbara 
Aniello, que assina o substancioso prefá-
cio. Durante um ano e meio, a musicóloga 
coligiu e editou as centenas de fragmen-
tos esparsos referentes a seis décadas de 
vida do autor, tornando possível o pre-
sente volume de ensaios musicais por um 
dos mais originais pensadores europeus 
do nosso tempo.

Gilda Oswaldo Cruz

Notas

1 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und 
Vorstellung, Estugarda/Frankfurt, Suhrkamp, 
1986, p. 368, 369 e seguintes.

2 Leibniz considerava a música um «exercitium 
arithmeticae occultum nescientis se numerare 
animi», ou seja, um «exercício inconsciente de 
aritmética pelo espírito que ignora fazer con-
tas», como se lê nas Leibnitii epistulae collectio 
Kortholti: epistula 154, citadas por Schopenhauer.

3 Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, Paris, 
Gallimard, 1996, p. 100, poema LXIX.

4 JL — Jornal de Letras, Artes e Ideias, 6 dez. 1986, 
p. 1-6.

onésimo almeida

O PESO DO HÍFEN
ensAIOs sObre A experIênCIA LUsO- 
-AMerICAnA
Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais / 2010

Onésimo Almeida reúne em O Peso do 
Hífen. Ensaios sobre a Experiência Luso-
-Americana vários estudos escritos entre 
meados dos anos 80 e a atualidade, apro-
veitando ainda para pontualmente revisi-
tar alguns debates anteriores a esse perío- 
do. O ensaísta atribui a estes textos um es-
tatuto entre o «ensaio teórico» — lem-
bre-se que Onésimo Almeida é professor 
catedrático de Estudos Portugueses e Bra- 
sileiros na Universidade Brown — e a 
«crónica», género pelo qual é mais co-
nhecido do grande público. O estilo resul-
tante caracteriza-se pelo rigor académico, 
no que diz respeito à pesquisa e à lingua-
gem crítica analítica e sistematizadora, e 
por um discurso cuja clareza o aproxima 
do registo oral. Constituído por ensaios 
diversos quanto à sua data, aos contextos 
de redação, ou aos temas específicos, o 
livro apresenta uma unidade que resulta 
do tema central e do estilo referido, bem 
como de perspetivas transversais a todos 
os textos.
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Três destas perspetivas se destacam. 
A primeira corresponde ao desejo de 
caracterizar um confronto entre «vi-
sões de mundo, senão antagónicas, pelos 
menos em sério conflito» (p. 14). Vários 
ensaios debatem facetas do confronto 
entre uma cultura de tradição romana 
católica, afetada pelo convívio prolonga-
do com formas de poder absoluto, e uma 
cultura anglo-saxónica e protestante, de 
cariz republicano, forçada a renegociar 
continuamente a sua identidade. Para o 
ensaísta, este conflito foi experimenta-
do em primeira mão pelas comunidades 
luso-americanas, mas sente-se atualmen-
te em Portugal, devido a uma globaliza-
ção encarada aqui como um processo de 
«americanização» (p. 14). Neste senti-
do, um dos propósitos do livro é o de que 
a reflexão sobre a vivência das comuni-
dades luso-americanas contribua para o 
debate acerca dos efeitos da globalização 
em Portugal. A segunda das perspetivas 
transversais ao volume consiste na re-
jeição de atitudes que sacrificam o rigor 
histórico a um patriotismo cego. O autor 
visa não tanto dissecar mitos já rebatidos 
pela ausência de validação histórica, mas 
sobretudo ilustrar o modo como os mes-
mos consistem em narrativas identitárias 
formuladas para combater sentimentos 
de inferiorização social. A terceira pers-
petiva transversal a todo o livro corres-
ponde à vontade de contribuir para um 
entendimento aprofundado da emigra-
ção — recorrendo a instrumentos que 
vão da sociologia às neurociências — e 
esvaziar estereótipos comuns, sobretu-
do em relação ao grau de assimilação do 
emigrante.

Destaca-se o primeiro e mais longo 
dos ensaios, «Identidade, Assimilação, 
Aculturação — Portugueses nos Estados 
Unidos da América». Nele se apresenta 
uma panorâmica histórica dos diferentes 
ciclos de emigração, uma caracterização 

da «L(USA)lândia» (os portugueses 
imigrados nos Estados Unidos) ou da 
«Décima Ilha» (a comunidade de ori-
gem açoriana), bem como uma análise 
das etapas de integração, em particular 
a aculturação e a assimilação. O autor 
refere-se em detalhe à presença de por-
tugueses na região desde o século XVI até 
ao século XXI. Caracteriza as diferentes 
origens da emigração portuguesa (Aço-
res, Madeira e Continente), bem como 
os destinos principais (da Costa Leste 
ao Havai), relacionando-a com fatores 
como as políticas de incentivo à imigra-
ção dos Estados Unidos entre os anos 
1910 e 1930, as cíclicas dificuldades eco-
nómicas portuguesas, e acontecimentos 
específicos como a erupção do Vulcão dos 
Capelinhos, que antecedeu um verdadei-
ro «êxodo» açoriano (p. 25). Quatro 
períodos relativamente distintos são de-
limitados. O primeiro deles corresponde 
às décadas anteriores a 1965, em que das 
centenas de milhar de portugueses nos 
Estados Unidos («150 000 nas primeiras 
três décadas do século XX», p. 26) se es-
perava uma assimilação rápida, demons-
trada na substituição dos nomes por 
equivalentes em inglês. A segunda fase, 
até finais da década de 1980, diz respeito 
ao «período de maior emigração portu-
guesa de sempre (180  000)» e coincide 
com uma substituição do ideário político 
do melting pot por uma «concepção plu-
ralista da salada» (p. 27). A terceira fase, 
«De 1985 aos nossos dias», correspon-
de a um período de expansão económica 
portuguesa e de consolidação da autono-
mia açoriana, coincidente com políticas 
de desencorajamento do ensino bilingue 
nos Estados Unidos, factos que contri-
buem para uma redução da emigração. 
Quanto «às décadas que se seguem», 
o ensaio vaticina uma «americaniza-
ção contínua» das comunidades e uma 
«intensificação de contactos» com Por-
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tugal possibilitada pelos media (p. 31). 
Onésimo Almeida notará mais adiante a 
emergência «de uma nova emigração» 
(p. 86) de indivíduos formados em Por-
tugal que optam por fazer pós-gradua-
ções ou trabalhar nos Estados Unidos. 
Esta é uma questão em aberto, até porque 
desde a publicação do volume, segundo 
os dados do Observatório da Emigração, 
aumentaram os registos nos consulados 
portugueses nos Estados Unidos e as re-
messas de dinheiro desse país. Registe-
-se ainda que o humor apresentado 
nas recolhas de aforismos incluídas no 
ensaio («You know you’re Portuguese 
when…»), elaborados indubitavelmente 
por membros das comunidades luso-
-americanas, ilustra bem a maioridade 
das mesmas. A sátira de elementos este- 
reotípicos ao mesmo tempo reivindica-
dos como traços identitários evidencia 
um posicionamento autoirónico facilita-
do pelo processo de assimilação.

Três ensaios são dedicados a temas re-
lacionados com a literatura. O primeiro 
deles discute a autocaracterização de Jor-
ge de Sena como um «estrangeirado». 
Onésimo Almeida lembra que o termo é 
usado desde o século XIX para se referir 
àquele que ao deslocar-se ao exterior en-
tra em contacto com uma modernidade 
de que Portugal se sente afastar. Vincando 
que o pensamento seniano evidencia esse 
«choque de mundividências» (p.  172), 
o ensaísta sustenta que Sena criticava de 
forma acutilante não apenas Portugal, 
mas também o Brasil e os Estados Uni-
dos, e que o seu estatuto de «estrangeira-
do» decorria sobretudo duma constante 
atitude inconformista, já que Sena foi um 
«estrangeirado nascido e forjado dentro 
do país» (p. 173) e sempre viveu com «a 
pátria às costas» (p. 174). O breve ensaio 
sobre José Rodrigues Miguéis apela a que 
se revisite a sua obra, cuja prosa é clas-
sificada de «límpida» e se diz possuir 

a «claridade mágica» lisboeta. Nele se 
transcrevem passagens inéditas do espó-
lio em que Miguéis reflete sobre a questão 
da «expressão» («a ficção é boa ou má 
[…] não pelo que a inspira, mas pela ma-
neira como se realizou», p. 180). Analisa-
-se em seguida «Três Décadas de Litera-
tura Luso-Americana», correspondentes 
ao período entre 1978 e 2010, reportan-
do-se a múltiplos géneros e a obras publi-
cadas nos Estados Unidos e Canadá. Ape-
sar da exaustividade do levantamento, o 
ensaísta reafirma a sua opinião segundo 
a qual «não há números suficientes para 
se poder falar de cânone» (p. 183). Lem-
bremos aqui que, como demonstra John 
Guillory em Cultural Capital, intrínsecos 
ao conceito de cânone estão os processos 
de influência, para os quais concorrem 
os meios literário e educativo. Onésimo 
Almeida tem consciência disto mesmo, 
já que nota que, quanto à maioria dos 
volumes referidos, «há uma recepção 
frágil e [um] impacto limitado» (p. 201). 
A  questão é tanto mais problemática 
quanto alguns autores listados são enqua-
dráveis no contexto da poesia portuguesa 
em geral, e por outro lado a maior parte 
da literatura citada é «profundamente 
açoriana» (ibid.). O ensaio sistematiza as 
quatro marcas dominantes da literatura 
luso-americana: a abordagem da «saga 
diaspórica», uma discussão sobre o fenó-
meno da «aculturação», a evidência do 
«lento minguar da língua portuguesa» 
e o «surgimento de uma literatura luso-
-americana em inglês» (p. 204-5).

Incluem-se vários outros ensaios sobre 
diferentes aspectos da cultura luso-ame-
ricana. Dois deles, dedicados à mitologia 
associada à Pedra de Dighton e aos Ir-
mãos Côrte-Real, denunciam a impor-
tância identitária do tipo de «narrativa 
fundacionista de legitimação» (p. 98) 
para uma comunidade que ocupava uma 
posição de inferioridade na escala social. 
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O breve ensaio dedicado a «William M. 
Wood, Magnate ‘Self-Made’» divulga 
junto do público português o percurso 
de um filho de emigrantes da ilha do Pico 
que chega a presidir à «maior corpora-
ção de lanifícios do mundo» (p.  126). 
Contrasta-se em seguida as leituras so-
bre Três Comunidades Açorianas da Cos-
ta Leste na Década de 1920 da autoria 
de Mary Heaton Vorse, Donald Taft e 
Edmundo de Carvalho. O confronto das 
leituras contemporâneas salienta que 
as comunidades açorianas dedicadas à 
agricultura e à pesca (Portsmouth e Pro-
vincetown) apresentavam um grau de 
integração superior àquelas dedicadas à 
indústria (Fall River). Ainda a respeito de 
integração, o ensaísta revisita o «caso Big 
Dan’s», demonstrando como a cobertura 
jornalística de uma violação ocorrida em 
New Bedford, em 1983, adquiriu contor-
nos sensacionalistas facilitados pelo es-
tereótipo duma comunidade portuguesa 
machista e chauvinista. Onésimo Almei-
da reporta-se também a dois momentos 
históricos das relações luso-americanas, 
analisando a repercussão da Revolução 
de Abril na imprensa norte-americana e 
os movimentos associados a uma possí-
vel independência açoriana, durante os 
anos de 1975 e 1976. Quanto ao primeiro 
tema, salienta-se que a imprensa habi- 
tualmente não abordava aspectos positi-
vos associados ao processo revolucioná-
rio, optando por se focar numa «ameaça 
comunista» (p. 218). Uma vez mais, as 
contrastantes visões de mundo são cen-
trais, já que, para esta imprensa, na revo-
lução portuguesa «abundavam as pala-
vras e faltavam os actos » (p. 218) e não 
era claro que a retórica política se apre-
sentava à esquerda da prática. Quanto às 
movimentações para uma possível inde-
pendência dos Açores, o ensaio ilustra o 
posicionamento norte-americano, que 
oscilou entre o interesse discreto num 

projeto de independência, caso as forças 
comunistas triunfassem no continente, 
até ao desinteresse pela hipótese.

Acrescente-se que o livro contém mais 
de setenta páginas de notas e uma «Orien-
tação Bibliográfica» temática, converten-
do-se num valioso instrumento para futu-
ras pesquisas.

Centrando-se especificamente nas co- 
munidades luso-americanas, O Peso do 
Hífen contribui para se compreender a 
emigração portuguesa em geral, num 
momento em que precisamente se assis-
te à partida de 100 000 portugueses por 
ano. Assim, embora o livro tenha sido 
publicado em 2010 e como tal não se 
reporte à atual situação de crise finan-
ceira e económica, as suas reflexões são-
-nos úteis presentemente. Isto porque se 
trata dum momento paradoxal, em que 
o discurso político aponta em direções 
diametralmente opostas, no que diz res-
peito à emigração. Por um lado, admite-
-se amplamente as suas inegáveis causas, 
a pobreza e o subdesenvolvimento, como 
talvez nunca até aqui se tenha feito. Por 
outro lado, num esforço para amenizar as 
suas consequências, alude-se de novo a 
um mítico espírito diaspórico português, 
já denunciado em 1978 por Eduardo 
Lourenço («A Emigração como Mito e 
os Mitos da Emigração»), por então vis-
lumbrar nessa leitura um branqueamento 
do projeto e da prática coloniais. Saído a 
público num momento particularmente 
significativo, para além de nos ajudar a 
compreender o choque entre dois tipos 
de visão do mundo radicalmente diferen-
tes, como pretende Onésimo Almeida, 
O  Peso do Hífen contribui para compre-
ender também as diferentes implicações 
da opção de assumir, para usar a imagem 
do autor, uma identidade hifenizada.

Ricardo Vasconcelos


