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Avez e a voz da mulher na literatura a~oriana:

o caso de Pedras Negras de Jose Dias de Melo
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Professora Auxiliar
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Ao grande Vias de Melo, para sempre na minha mem6ria!

Desde as fases iniciais do povoamento das ilhas ac;orianas, a mulher
tern sido subjugada a uma existencia de dependencia, limitada aos
seus deveres domesticos ou familiares como filha, esposa au mae. Hoje
sabemos e reconhecemos que durante os diffceis conflitos entre 0 homem
e a natureza agreste das ilhas, tambem estava a mulher, companheira
fiel de muitas batalhas.1 No entanto, como assinala Maria da ConceiC;ao
Vilhena ao descrever a sua situac;ao hist6rica, a mulher pertencia a
dois p6los opostos. Ou era uma "escrava explorada" ou uma "parasita
exploradora", mas sempre urn ser inferior, cuja lei "era a da obediencia,
disfarce, submissao e resignac;ao" (91). Alem disso, parece que a condic;ao
da mulher ac;oriana era ainda mais problematica do que no resto do pais
devido aexistencia enclausurada~que the ella imposta.2

Assim, enquanto se constatava 0 progresso do feminismo mundial,
nos Ac;ores havia resistencia consideravel. Foi em grande parte grac;as

1 Referimo-nos especialmente as mulheres do campo que, por necessidade tiveram que
envolver-se no mundo laboral: "as mulheres dos camponeses partilhavam das suas
dificuldades, estando-lhes reservada uma vida bastante dura, por vezes nas pr6prias
fainas agrfcolas (Mendonc;a 155). Eimportante salientar que no seculo XX, devido as
grandes migrac;oes masculinas, a mulher passou a ter um papel mais sobressalente
no mercado de trabalho. No entanto, esta situac;ilo nile trouxe mudanc;as positivas
para as mulheres pobres, especialmente as camponesas, que foram abandonadas
durante anos numa luta incessante para sobreviver e manter a famflia (Sadlier 123).

2 De facto, a falta de liberdade da mulher ac;oriana era extraordinaria. A excepc;ilo das
camponesas, que por necessidade tinham que trabalhar dentro e fora de casa, exigia-se
o recato absoluto a mulher, chegando ate a ser vigiada pelos vizinhos (Mendonc;a
149). A sua situac;ilo era tilo extrema que chamava a atenc;ilo de varios escritores,
ao ponto destes anotarem varias referencias sobre 0 assunto. Eram principalmente
os estrangeiros os que faziam mais reparos. Por exemplo, Gustave Hebbe em visita
ao Faial nota 0 seguinte: "As mulheres de certa ordem conservam uma reserva, que
outrora lhes foi imposta pelos ciumes dos homens, e hoje pela opiniilo publica.
Enquanto solteiras, silo severamente vigiadas pelas pessoas encarregadas da sua
educac;ilo, depois de casadas continuam a ser vigiadas umas pelas outras e pelos
maridos. Nilo lhes e permitido sair a rua em companhia doutras mulheres ou de um
membro da sua famflia" (citado em Mendonc;a 150).



aos esfon;;os de Alice Modemo3 que as a(orianas - as poucas que sabiam
ler - se mantinham a par do progresso das mulheres da Russia, da
Hungria, dos Estados Unidos, e do resto do mundo. No entanto, embora
Alice Modemo escrevesse sobre 0 direito da mulher ao trabalho, a
educac;ao e outros temas de cariz serio, era tambem frequente encontrar
outro tipo de escrita que recomendava que as mulheres nao perdessem
os seus dotes naturais. Luis Leitao chega a escrever que: "a mulher
que 0 sabe ser nunca faltaram dotes naturais que, a despeito da falta
de uma grande formosura, a tomam apreciada e benquista do homem
(citado em Vilhena 95). Do medo de que a mulher se masculinizasse,
surge tambem a seguinte pergunta de urn jomalista: "porque sera que
todas as feministas sao feias?" A tal impr6pria pergunta, 0 jomal A
Madrugada responde simplesmente com outra: "porque sera que todos os
antifeministas sao idiotas"? (citado em Vilhena 95). Acrescenta Vilhena
com razao que a resistencia aigualdade feminina provem do facto de que
estes antifeministas querem que a mulher continue na sala, no quarto
e na cozinha (91). Apesar disso, com a implanta(ao da Republica em
Portugal da-se certa abertura, renovando-se assim 0 interesse em quest5es
feministas. Nao s6 beneficia a mulher de novas leis e liberdades, mas
tambem, e falando particularmente do caso a(oriano, houve ate certos
dignitarios da Igreja que defendem e promovem a igualdade feminina
(Vilhena 107-108).4 Infelizmente, as politicas retr6gradas do Estado Novo
trazem consequencias catastr6ficas para 0 avan(o da agenda feminista
em Portugal. Como e de todos sabido, 0 salazarismo reduziu a mulher
a mera possessao do hornern, com poucos ou nenhuns direitos civis,
econ6micos, politicos ou sociais.5

Este breve estudo ambiciona dar voz aquelas que mais sofreram,
as mulheres esquecidas, especialmente as camponesas que trabalhavam
diariamente na terra e no lar. E0 escritorJose Dias de Melo, possuidor de

3 Alice Modemo, embora hoje pouco conhecida, foi uma mulher de extrema importilncia
no desenvolvimento de movimento feminista nos Ac;ores. Modemo foi a primeira
mulher a frequentar 0 Liceu nos Ac;ores e foi ela tambem responsavel por varias
iniciativas comunitarias, entre elas as questoes sobre os direitos da mulher. Maria da
Conceic;i1O Vilhena oferece-nos urn valioso estudo sobre esta mulher pioneira no seu
livro Alice Modemo. A Mulher e a Obra.

4 Vilhena cita as palavras do Bispo de Peoria que defende nao s6 a participac;ao da
mulher em todos os campos da sociedade, porque "a grande questao nao e ser-se
homem ou ser-se mulher; e ter sabedoria, virtude e amor" (108).

5 E lmportante sublinhar algumas pol1ticas de Salazar que afectaram consideravel
mente a situac;i1o feminina em Portugal; em primeiro lugar, a constituic;ao de 1933
proclamou a igualdade de todos, aexcepc;ao das mulheres. Assim, as mulheres nao
podiam obter urn passaporte, nem sair do pals sem a autorizac;ao escrita dos maridos.
De notar que esta lei esteve em vigor ate 1969.
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uma imensa sensibilidade humana, quem consegue valorizar a mulher
dentro daquele ambiente mis6gino e turbulento que caracterizou a maior
parte do seculo xx. 0 romance Pedras Negras publicado em 1962 aborda
a vida ardua a~oriana, mais precisamente a labuta diaria do Picoense
entre terra e mar, vitirna do pouco que este meio Ihe oferecia. Ela, a
mulher, geralmente excluida dos discursos oficiais, aparece nesta obra
ao lado do homem. Ela 'sera em Pedras Negras simbolo de ternura,
humanidade e espirito lutador. Eela que alimenta nao s6 as necessidades
ffsicas da famIlia mas tambem as emocionais. Mesmo dentro da sala, do
quarto e da cozinha, Dias de Melo sabe apreciar 0 valor feminino e a sua
contribuir;ao ao mundo.

Pedras Negras narra a hist6ria de Francisco Marroco que, para escapar
a pobreza e oferecer uma vida melhor a Maria do Roque, da "0 saIto" com
o amigo Joao Peixe-Rei, no navio baleeiro Queen of the Seas. Marcado de
uma viagem que durou tres longos anos no mar e magoado da morte do
seu unico e grande amigo Joao Peixe-Rei, Francisco finalmente chega
aAmerica. Com muita dificuldade, solidao, fome e desespero, percorre
a pe 0 continente americano ate chegar a Calif6rnia onde finalmente
encontra outro a~oriano que 0 acolhe e Ihe da trabalho. Depois de algumas
desilusoes e peripecias, Francisco encontra-se no lar de Miguel e Elisa,
tambem al;orianos, e e ai onde se realiza tanto financeiramente como
emocionahnente. Como qualquei a~oriano,que vive fora e dentro de si a
ilha imaginaria ou mftica, Francisco regressa ao Pico para casar-se com
Maria e em pouco tempo, decide trocar a Calif6rnia pe1a ilha, terra que
como diz ele pr6prio "nao podia mais desapegar-se" (93). Amulher e uma
constante da vida de Francisco. Ao largo da narra~ao, existem duas que
mantem uma rela<;ao intima com Francisco:'lsabel, a mae de Francisco e
Maria do Roque, 0 seu primeiro e unico amor.

Francisco tern uma conexao especial com a mae; a temura que ele
sente por ela e imensa. A despedida foi diffcil. A mae carinhosamente
preparou-Ihe uma saquinha, na qual pOs

uns tra<;;os de bolo seeo. A mae eque fizera 0 bolo seeo, a
saquinha de retalhos, a roupa de la; que tambtrn fiara e tambem
teeera. A mae! Quando pedira que 0 deixassem embarear, eIa
ehorara ... Aporta ja, a meter-se a noite no primeiro passo para
a sua grande eaminhada peIo mundo, eonfidenciara amae ... E a
mae eompreender,a. E no frio e na humidade que the enregelavam
os ossos, enehia-Ihe a alma 0 calor do ultimo beijo da mae. (35)
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Eo ultimo beijo da mae que ele mais tarde recorda com carinho. Silo
as cartas dela que 0 encorajam. Nessas cartas, Isabel e 0 compasso moral
de Francisco. Apesar da distancia ela nao deixa de aconselhar 0 filho:

respeita toda a gente e os teus patroes e fala sempre a
verdade e nunca fac,;as coisas feias olha que a gente somos pobres
mas sempre fomos honrados e bem ensinados e desculpa que te
diga isto mas tu es 0 nosso frlho e enquanto formos vivos temos
obrigac,;ao de te aconselhar. (57)

A mile de Francisco, alem da grande fibra moral que possui e com
a qual educa 0 filho, e tambem indispensavel no gerir da familia e do
lar. Embora limitada ao ambiente domestico onde aparece sempre a
desempenhar as suas obrigac;;oes com perfeic;;ao, ela nao e considerada em
nenhum momenta inferiorao marido. De facto, 0 paimenciona varias vezes
a importancia daque1a a que ele apropriadamente chama de companheira;
e com amor que ele a admira no dia do casamento do Francisco: "a doce
companheira bailando e cantando tambem cantigas lindas. Ela - que em
nova nile bailava nem cantava a bern dizer" (90). Quando ela morre, de
sente imediatamente a sua falta e admite a dificuldade de viver sem ela:
"levaram-Iha no caixao - e ele espantou-se, ao sentir que the arrancavam
metade do pr6prio corpo, metade do pr6prio ser. E gemeu, na dor do seu
pranto: - Nao vais esperar muito por mim, minha doce amiga!" (109). 0
velho acaba 0 resto dos seus dias num estado sonambulo, saudoso da sua
doce e querida companheira, tanto que "pedia ao Senhor que 0 levasse
para junto dela" (110). Quando morreu "houve quem dissesse que lhe
vira, ao descer a cova, urn sorriso nos labios - nem que fosse namorado
feliz caminhando ao encontro da noiva ditosa" (110).

Maria do Roque e a que talvez melhor exemplifique a condic;;ao
recatada e subjugada da mulher ac;;oriana. Perde a pouca liberdade que
tern devido as suspeitas do pai sobre 0 pOSSIVel namoro com Francisco.
Deste modo cessam os encontros clandestinos que ate entao tinham
cautelosos entre veredas e canadas. Por esse motive Maria deixa de'
aparecer. Entre soluc;;os, e1a explica mais tarde a Francisco: "meu pai ...
nao me alembro de 0 ver tanto zangado. Bateu-me, fechou-me em casa.
Hoje foi ao mato. Eu rebentava de saudades. Minha mae deixou-me vir"
(30). Ao contrario do trato que recebe em casa, Francisco venera-a desde
o primeiro encontro. Maria, a imagem da pr6pria mae de Francisco,
e a doce companheira, parceira em todos os sentidos. Na ocasiao do
nascimento do filho e visivel 0 carinho de Francisco por Maria:
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Francisco corria emocionado para junto de Maria e
perguntava ansioso, nao tivesse acontecido alguma coisa na sua
ausencia: - 0 nosso menino? - 0 nosso menino dorme. Nao lhe
toques, nao the mexas que a podes acordar. E ele nao tocava,
nem mexia, receava ate magoar 0 seu menino com as suas maos
desajeitadas. Imovei, a estremecer de ternura, olhava aquele
corpinho adorado: carne da sua carne e da came de Maria!
Sangue do seu sangue e do sangue de Maria! Alma da sua alma
e da alma de Maria! Unifica<;ao dos dais numa pessoa s6 peio
milagre do amor! (107)

A contribui~ao de Maria ao lar e, em muitos sentidos, identica a
de Isabel, tendo Maria uma fun~ao primordial tanto em casa, como na
cria~ao e na educa~ao dos filhos; 0 impacto positivo do seu trabalho no
lar e adminivel. Ao chegar a casa, Francisco nota que "quando anoitinha,
esfalfado, entrava em casa... Tudo tao arrumado! Flores por cima das
mesas e nas cantoneiras das paredes; 0 soalho tao lavado que ate urn
homem se desgostava de the tocar com os pes e the apetecia beija-Io"
(109). Nao ha duvida que a casa, gra~as ao esmero e dedica~ao de Maria,
representa para Francisco _aquele espa~o seguro, onde desaparecem
os problemas da vida diaria que sao' substituidos pela harmonia, pela
limpeza e pelo bem-estar familiar. Alem disso, e Maria tambem quem
assiduamente ajuda os filhos com as li~oes da escola (llS). E ela que
proporciona urn ambiente seguro nos mais intimos e ternos detalhes do
lar.

De facto, quando Maria adoece no ana da seca, 0 lar desaparece. No
seu desespero Francisco chega a leva-Ia estirada numa padiola ao medico.
Depois de vencerem uma longa caminhada e uma noite tenebJ;'osa, Maria
morre aporta do medico. Francisco aperta e admira as maos do seu amor
naqueles ultimos momentos. As maos de Maria representam a sua vida
esforr;ada. Ao segurar "aquelas maos, calejadas, gretadas, encardidas"
Francisco lembra aquelas mesmas maos de quando eram crianr;as,
que eram "finas, mimosas, delicadas. Depois, 0 regresso da America, a
noite do casamento..." (120-121). 0 que Francisco enumera e nao acaba
por dizer mas que nota nas maos de Maria e 0 desgaste fisico daquela
mulher, cuja velhice precoce e 0 resultado de uma vida sacrificada e
dedicada a familia. Foi nesse momenta que tambem acabou a vida de
Francisco: "e tudo se desfez e perdeu para Francisco: a alegria, a fortuna,
o sonho e a vida que sonhava para os filhos" (121). A partir desse dia
"tudo era indiferente a Francisco Marroco" (121)! Ele, assim como 0 pai,
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convertera-se em "trapo humano, frangalho de desespero, passava os dias
enclausurado no quarto, deitado na cama, sem dormir, sem falar, sem
comer, im6vel e de olhos fixos no tecto. Naquele quarto, naquela cama
cheios da presenc;a de Maria" (121).

Adelaide Batista e Vamberto Freitas afirmam que na literatura
produzida nos Ac;ores por mulheres ainda nao ha uma afirmac;ao feminina,
mas sim urn processo de denuncia contra 0 isolamento hist6rico que as
tern vitimado. Os autores concluem que devido ao facto de que a tradic;ao
liten1ria tern sido dominado por homens, 56 recentemente tern sido
possivel as mulheres articularem e encontrarem a sua voz. Embora seja
verdade que dita tradic;ao tenha excluido tanto a mulher como as suas
preocupac;oes, tampouco podemos diminuir a contribuic;ao de notaveis
escritores. Como podemos constatar em Pedras Negras a morte de Isabel
e de Maria trazem consequencias devastadoras tanto para 0 pai como 0

filho. A presenc;a feminina e essencial; sem elas eles deixam de existir,
revelando assim que elas sao 0 corac;ao da familia cuja temura e dedicaC;ao
oferecern 0 unico refugio acondic;ao degradante que todos, tanto homens
como mulheres, viviam naquela epoca. Portanto, Dias de Melo eleva
nao s6 a humanidade e a tragedia real da vida baleeira dos Picoenses,
mas tambem a vida das suas companheiras que em terra rezavam pelo
regresso dos maridos e dos filhos. Elas eram aquelas que muitas vezes
enviuvavam antes do tempo como Idalina, a viuva de ]oao Peixe-Rei.
Apesar de numerosas dificuldades, estas mulheres nao cessavam de lutar.
Como nos diz a pr6pria Idalina "poderia sucumbir - mas lutando" (74).
Nao esquec;amos a carta da mae de Francisco que narra as extremas
necessidades do povo durante urn ana de grande seca; sob ameac;a de
ficarem sem 0 milho minima para a subsistencia dos pobres, as mulheres
participam em protesto contra a prisao do Manuel Ratinho. Diz a mae
que "todos apareceram em riba do cais os homens com foices e forcados
e as mulheres com pedras debaixo das saias que era para nao deixar
que os marujos e os soldados pusessem a mao no Manuel Ratinho" (56).
As mulheres participam activamente em todos as decisoes familiares e
comunitarias. 0 apoio delas e essencial na votac;ao da nova gerencia da
companhia baleeira: "nao era faciI. Todos a urn lado, talvez nao bastassem
para se oporem ao capital subscrito pelos membros da antiga gerencia.
Precisavam convencer a representac;ao feminina a dar-Ihes apoio" (111).

Ecom razao que assinala Victor Rui Dores a injustic;a em catalogar
Dias de Melo como simples autor de tematica baleeira. A sua visao e
muito mais englobante. Se bern que na realidade a princfpios do seculo
xx predomina a labuta baleeira, nao passa despercebida a dureza da
terra, a deslumbrante mas agressiva realidade picoense e especialmente
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a ternura feminina, que em Pedras Negras, atraves de Isabel e Maria,
revela-se na unHio da familia, na manutenc;ao do lar, nos minusculos
detalhes que the conferem aquela tao necessaria alegria, essencial
para a sobrevivencia diaria de uma realidade empobrecida e triste. A
verdade e que a sensibilidade humana que possui Dias de Melo nao tern
preferencia de sexo; ao fim e ao cabo Dias de Melo nao nega 0 impacto
daquelas mulheres que the influenciaram; em Poeira do Caminho, 0

escritor brinda-nos alguns dos epis6dios que segundo ele, mereceram ser
incluidos nestas reminiscencias do passado, vivencias do presente. Nao
passam despercebidas as varias mulheres que, na vida de este grande
escritor, mereceram considerac;ao importante. No livro, dedicado este
tambem a uma amiga, Dias de Melo relembra com carinho especial a mae
e as tias. Foram as tias as que alimentaram e guiaram a aprendizagem do
jovem Dias de Melo. Entre elas, a sua tia Cecilia, que 0 preparou para 0

exame de Liceu. De igual modo, 0 escritor valoriza a tii:t Maria Herminia
pela sua "imensa cultura geral ... intuic;ao pedag6gica e didactica" (298).

Pedras Negras revela-nos urn mundo em que as mulheres sao impre
scindiveis; a mae, a amada e todas aquelas com quem Francisco Marroco
se encontra marcam a narrativa com uma profunda sensibilidadehumana
dando vez e voz amulher ac;oriana.

Obras citadas

Batista, Adelaide e Freitas, Vamberto. "Women's literary contribution
in the Portuguese region of the Azores," Engendering Identities. Ed.
Susan Perez Castillo. Porto: Universidade Fernando Pessoa, 1996.

Dias de Melo, Jose. Pedras Negras. Lisboa: Vega, 1985.
____. Poeira doCaminho. Reminiscencias do Passado, Vivencias do

Presente. Porto: campo das letras, 2004.
Dores, Victor Rui. "Da Condic;ao Humana em Pedras Negras, de Dias de

Melo," Seixo Review, 2003.
Mendonc;a, Luis. Aspectos da Vida Quotidiana nos A(;ores (perspectiva

hist6rica). Ponta Delgada: Nova Grafica, 1998.
___"Hist6ria dos A(;ores. Visao Geral (sees. XV-XIX). Ponta Delgada:

Centro de Apoio Tecnol6gico aEducac;ao, 1996.
Sadlier, Darlene]. "Feminism in Portugal: A Brief History." The Question of

How. Women Writers and New Portuguese Literature. 113-129.
Vilhena, Maria da ConceiC;ao. "Alice Moderno e a Condic;ao Feminina."

Revista de Cultura A(;oriana. 1 (1989). 91-117.

21



--__.Alice Modemo. A Mulher ea Obra. Angra do Herofsmo: Direc~ao
Regional dos Assuntos Culturais, Secretaria Regional da Educa~ao
e Cultura, 1987. .



III Congresso Internacional
AVez e a Voz da Mulher Portuguesa na Dil~spora:

Macau e Outros Lugares
2-5 de Maio de 2007

Macau

As aetas do Congresso foram publicadas pela
Universidade de Macau em Maio de 2009.

Website: www.umac.mo
Email: pub.enquiry@umac.mo




