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Ao Lama Jamyang Rinpoche, um  dos que assegura a transmissão da milenar cultura 

Tibetana. 

 

Quadros de uma exposição ideal do Oriente na Literatura Portuguesa. 

 

 1. Dos quatro pontos cardeais ou vectores de definição do espaço, o oriente é 

aquele que, material e simbolicamente, evoca, nas mais diferentes tradições culturais, e 

por analogia com a mais elementar das observações celestes, o princípio original da luz, 

a génese do ciclo vital da existência. O apotegma latino Ex oriente lux sintetiza o que de 

real e simbólico constitui o nascer do sol para que a renovada iluminação das formas da 

matéria - mas também o perpétuo renascer do espírito que as percepciona - sejam 

referidos a um momento alpha, à pontual activação da face visível e diurna do tempo, 

cujo transcurso se cumpre, em dobra e conclusão, num ponto ómega, a ocidente. A estas 

duas extremidades espaciais – oriente / ocidente -, associados ao aparecimento e ao 

apagamento diário da luz solar, se agregam ideias de sentido contrário e com valor de 

símbolo. É assim que, no plano da representação dualista do mundo, que é o da comum 

representação humana, o oriente se opõe simbolicamente ao ocidente por evocar a 

espiritualidade versus materialidade, a sabedoria versus conhecimento, a contemplação 

versus acção. Mas se o oriente preserva multímodos sentidos históricos de grandeza e 

magnetismo topológico, de mistério e exotismo cultural, de ardor e exemplo religioso  - 

"[...] Oriente donde vem tudo, o dia e a fé, / [...] Oriente que tudo o que nós não temos, / 

Que tudo o que nós não somos, / [...] Oriente onde - quem sabe? - Cristo talvez ainda 

hoje viva, / Onde Deus talvez exista realmente e mandando tudo"; Álvaro de Campos 

(CAMPOS 1964: 156) - é porque a sua posição relativa no conjunto dos pontos cardeais 

que definem a esfera do espaço terrestre se expõe a investimentos simbólicos de natureza 



idealizante. Ora, projectar um ideal (ético, religioso, social, político) é figurá-lo 

narrativamente por implicação de um lugar, que será tanto mais convincente e apelativo 

quanto mais acentuadas forem as características de alteridade positiva que exiba em 

relação à identidade negativa do lugar que se conceber. 

 

 2. No contexto do conhecimento geográfico medieval europeu, a cartografia de 

matriz ptlomaica-aristotélica tende a representar o mundo com a forma de uma ilha 

cercada pelo Oceano primordial. Esta ilha, que tem a forma de um T, compreende os 

três continentes grosseiramente delineados da Europa, África e Ásia, separados entre si 

pelo Mar Mediterrâneo e pelos rios Don e Nilo. Jerusalém ocupa o centro do mundo e o 

Paraíso Terrestre é figurado a oriente, aparecendo assinalado na parte superior dos 

mapas. (MARQUES 1987: 33-34). Foi uma crença que perdurou na cultura europeia 

até ao século XVIII, a de que o Paraíso descrito no Génesis existia de facto, e, embora os 

diversos escritos que a ele aludem (tratados teológicos, livros de viagem, livros de teor 

apologético) divirjam nos pormenores da sua descrição, há uma predominante, se não 

unânime tendência em localizá-lo a oriente. É o que sucede, por exemplo, numa das 

mais famosas narrativas de viagem medievais, composta em meados do século XIV, e 

originalmente redigida em anglo-normando por autor indeterminado, Mandeville's 

Travels, mas também - para nomear um exemplo da literatura portuguesa - numa obra 

de natureza apologética e de edificação espiritual, datada sensivelmente da mesma 

época, fins do século XIV, princípio do século XV, Horto do Esposo, onde, a dado 

passo, o seu anónimo autor, referindo-se ao Paraíso, informa que: "Este lugar fez o 

Senhor Deus cõ suas maõos eno Oriente, em dom, que quer dizer em deleitaçom." 

(ORTO DO ESPOSO 1956: 14-16). Sublinhe-se, porém, que apesar de o paraíso 

terrestre ter sido também utilizado como alegoria para figurar uma condição de graça 

ontológica - como sucede, por exemplo, noutra obra apologética medieval em língua 

portuguesa, O Bosque Deleitoso, isso em nada diminuiu a crença, veiculada em muitos 

e variados escritos - como o demonstrou Jean Delumeau (DELUMEAU 1992) - de que 

a realidade empírica do Jardim do Éden localizada a oriente fosse, durante muitos 



séculos, tida por indisputável. Outro lugar menos bíblico, mas igualmente figurado 

segundo a lógica da mitificação idealizante, foi assinalado nesse indeterminado e 

desconhecido oriente medieval: o do esplendoroso reino cristão senhoreado pelo rei 

sacerdote do Preste João, reino que chegou a ser identificado no célebre relato de 

viagens, empreendidas entre 1271 e 1295 pelo mercador veneziano Marco Polo, com a 

área setentrional da China, e designada pela geografia da Idade Média por reino do 

Cataio. 1  A nossa tese de que o fascínio ou a atracção exercida pelo oriente na cultura 

europeia tem uma longa genealogia pode ser assim comprovada mediante esta 

recorrência da mentalidade e do imaginário medievais em localizar cartográfica e 

literariamente, quer o lugar feliz e incorrupto do Paraíso, quer o perfeito reino cristão, 

algures, ou no limiar inacessível ou apenas acessível pela efabulação imaginosa, em 

terras da Ásia. Fascínio que, por motivos diferentes, continuou em outras épocas, até 

chegar mesmo, sob outras modulações, à nossa contemporaneidade.  

 

 3. Os descobrimentos marítimos, e a progressiva desocultação da geografia real 

das costas do Índico e do mar da China, isto é a progressiva desmistificação e 

recomposição empírica da configuração do mundo, acompanhadas das vicissitudes 

humanas de aproximação e incompreensão, de encontro e desencontro entre povos e 

culturas, transformou a qualidade desse fascínio pelo oriente, o qual, terá mesmo, de 

acordo com a tese do Prof. Luís de Matos, servido de cenário inspirador à localização de 

outro célebre lugar ideal, a ilha da Utopia imaginada por Thomas More nos alvores do 

Renascimento. (MATOS 1966) Do século XVI em diante, o oriente deixa assim de ser 

representado como lugar essencialmente misterioso para passar a ser percepcionado 

como lugar predominantemente espantoso. É esta atitude de espanto, com o que isso 

comporta de maravilhamento, perplexidade, surpresa e admiração pela novo e pelo 

desconhecido, que se pode detectar, por exemplo, na leitura de O Livro do Oriente de 

                                                   
1 É importante esclarecer que a localização do reino do Prestes João e a sua identificação com a notícia 

fabulosa ou indeterminada da existência de comunidades cristãs não europeias foi-se alterando ao 

longo dos séculos, em conformidade com o progressivo conhecimento geográfico do mundo oriental e 

com a descoberta de uma comunidade cristã na Abíssinia , na África Oriental. 



Duarte Barbosa, redigido entre 1516 e 1519, espécie de breviário compósito, reunindo 

informações de índole geográfica, etnográfica, económica, social e política sobre muitos 

reinos e paragens orientais, desde o cabo de São Sebastião, no Sul da África Oriental, até 

ao arquipélago de Riú Kiú, ou país dos Léqueos, situado no Mar da China, entre a Ilha 

da Formosa e o Japão. Se neste livro muitas das anotações sobre as novas terras do 

oriente provêm da observação e contacto directo do seu autor - ao que parece um 

membro da tripulação da frota de Fernão de Magalhães - o mesmo não sucede em 

relação ao Grande Reino da China, cuja descrição é feita de modo diferido, mediatizado 

por relatos que lhe foram comunicados por mercadores "mouros e gentios" (BARBOSA 

1992: 177). Em registo breve de admiração pelo que se lhe afigura insólito na conduta 

social dos chineses - "não tocam com a mão o que comem, chegam muito o prato à boca, 

e com umas tenazes de prata ou pau metem na boca mui a miúde" (178) - Duarte 

Barbosa deixa entrever uma sociedade próspera e de hábitos sociais hiper-civilizados. 

Esta referência, certamente das primeiras, se não a primeira, à China na nossa literatura, 

pelo facto de ser diferida, em segunda mão, portanto, e por acentuar as qualidades 

positivas de um grande reino que demonstrou grandes reservas em estabelecer relações 

com os Portugueses até 1556, quando lhes foi permitido fixarem-se na península de 

Amacao, tem algo de emblemático. Por um lado, traduz, de facto, as dificuldades de 

aproximação oficial de Portugal à China - as primeiras embaixadas enviadas no reinado 

de D. Manuel I, nomeadamente a de Tomé Pires, o autor da Suma Oriental, não 

lograram ser recebidas pelo imperador. Por outro lado, esse registo de um reino próspero 

e civilizado acabou por conhecer na literatura portuguesa uma ampliação idealizante, e 

muito provavelmente também diferida, nessa obra prima da literatura de viagens 

publicada em 1614 que é a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto2 . Numa híbrida 

unidade diegética, num registo discursivo polifacetado, multimodo, incorporando e 

justapondo a relação de um sem fim de peripécias pessoais envolvendo o autor/narrador, 

este propõe-se "dar conta" de realidades humanas e sociais que, marcadas pelo traço da 

                                                   
2 Dizemos diferida, porque segundo o Prof. Luís de Sousa Rebelo a descrição que é feita da China por 

Fernão Mendes Pinto apoia-se na leitura que este terá feito do Tractado em que se contam por extenso 

as cousas da China de Frei Gaspasr da Cruz, publicado em Évora entre 1569 e 1570   



sua excêntrica alteridade relativamente ao centro referencial europeu, ora são na sua 

rudeza e violência primitivas exibidas mediante uma clave negativa distópica ou 

disfórica (os canibais pigmeus Gigauchos - capítulo LXXIII), ora se representam na 

exemplaridade contrastiva da sua ordenada sofisticação, sob um olhar aprovador, 

eufórico e utopizante. É conforme a este olhar que a China surge figurada segundo 

contornos de lugar social idealizado. A sua descrição e caracterização é feita, sobretudo, 

entre os capítulos LXXX e CXXI mediante um enfoque narrativo que, no dizer do Prof. 

Sousa Rebelo, mobiliza "categorias do género utópico" (REBELO 1993: 132). 

Utilizando um procedimento comparativo com a realidade social e cultural coeva 

europeia, Fernão Mendes Pinto se não utopiza pelo menos idealiza este lugar outro da 

China, que, à excepção das práticas religiosas, obviamente anatemizadas por um cristão 

seiscentista, é tido como exemplar não só nas "cosas de que a natureza a dotou, assi na 

salubridade e temperamento dos ares, como na polícia, na riqueza, no estado, nos 

aparatos e nas grandezas das suas cousas" (PINTO 1981: 177). Acima de tudo, o que se 

mostra como positivamente contrastivo em relação à sociedade europeia, e esta é uma 

das principais razões para ver esta China como uma utopia evanescente, é a sua ordem 

social, visto que "nela há uma tamanha observância da justiça e um governo tão igual e 

tão excelente que a todas as outras terras pode fazer inveja".(177). A cidade imperial de 

Pequim é disso o maior exemplo. Mas também as cidades de Nanquim e Funquinalau 

(capítulos LXXXVIII; XCVII-XCIX). A descrição dos espaços urbanos chineses opera 

assim como metonímia da representação de toda a China - "Destas grandezas que se 

acham em cidades particulares deste império da China, se pode bem coligir qual será a 

grandeza dele todo junto" (177) -, a qual surge genericamente alinhada em 

conformidade com um ideal positivo. Ideal que é projectado a partir de uma suposta 

observação do real e para cujo efeito de verosimilhança muito contribuem, como o 

demonstrou João David Pinto Correia as estratégias discursivas adoptadas por Fernão 

Mendes Pinto (PINTO-CORREIA: 1998: 101-112) . É assim que Pequim, onde reina a 

ordem, a prosperidade, a justiça e a comiseração aparenta uma configuração espacial 

reticular e geométrica, semelhante aos projectos de cidades utópicas-ideais do 



Renascimento europeu, de tipo insular "cercada toda de duas ordens de muros muito 

fortes com infinidade de torres e baluartes" (PINTO 1981:.205), situando-se no centro 

geométrico de uma espécie de ilha maior que é todo o império cercado por outro muro (a 

muralha real da China) "ou chanfacau, como eles - os chins - lhe chamam, que quer 

dizer «resistência forte», [o qual] corre todo a fio igualmente, até entestar nos agros das 

serras que no caminho se lhe oferecem" (151). Regularidade ortogonal, simetria 

configuram a ordem das utopias estáticas de inspiração platónica e são essas as 

características reproduzidas no desenho que nos oferece F. M. Pinto de Pequim e, por 

metonímia da China. "As ruas desta cidade são todas muito compridas e largas de 

casaria muito nobre [...]. E nos cabos de cada uma destas ruas estão arcos com portas 

muito ricas, e [em toda] toda a largura e comprimento da cidade [há] grande soma de 

pontes feitas sobre arcos de pedraria muito fortes, e nos cabos colunas [...] e poiais com 

encosto para a gente descançar".(263) A impressão de riqueza não se fica pela magnífica 

aparência dos edíficios, sendo bem visível na oferta abundante e diversificada de 

produtos alimentares e de bens de uso, tantos e em tanta quantidade que a sua 

enumeração desafia e transcende as capacidades enunciativas e as virtualidades 

expressivas da linguagem verbal: "Pois se quiser falar particularmente de todas as 

cousas de ferro, aço, chumbo, cobre, estanho, latão, coral, alaqueca, cristal, pedra de 

fogo, azougue, vermelhão, marfim, cravo, noz, maça, gengivre, canela, pimenta, 

tamarinho, cardamono, tincal, anil, mel, cera, sândalo, açucar, conservas, mantimentos 

de fruitas, farinhas, arrozes, carnes, caças, pescadas, e hortaliças, disto tudo havia tanto 

que parece que faltam palavras para o encarecer." (217-218).  

 À rigorosa modulação do espaço corresponde uma não menos escrupulosa 

ordenação social, não propriamente igualitária e comunista como a prevalecente na ilha 

da Utopia, mas funcionalmente estratificada, à imagem da filosofia política de 

Confúncio. A imagem dessa rigorosa ordenação social chinesa, e o sentido de aparente 

justiça humana a ela associada são-nos comunicadas por recurso à enumeração (a qual 

estilisticamente se resolve pelo emprego da figura da anáfora em sintagmas verbais 

como 'Vimos', Há também, Há outros) - dos diferentes ofícios praticados pelos "chins", 



tanto na área do comércio (capítulo XCVIII) como na da política administrativa 

(capítulo XCIX). As instituições de solidariedade social merecem, aliás, um particular 

enfoque do narrador ao dedicar-lhes dois capítulos, o CXII - 'Do provimento que se tem 

com todos os aleijados e gente desemperada' - e o CXII - 'Da maneira que se tem para 

haver em todo o reino celeiros para os pobres, e qual foi o rei que isto ordenou'  Ora 

contam as crónicas que terá sido Chausirão Penagor, o bisavõ daquele rei gentio que ao 

tempo de F. M. Pinto reinava com "grandíssima ordem e maravilhoso governo" (244), 

quem terá ordenado a seguinte medida de previdente alcance social: "que para remédio 

de toda a gente pobre houvesse (como inda agora há), em todas as cidades e vilas do 

reino, celeiros de trigo e de arroz, por que quando, por alguma esterilidade a terra não 

desse fruito, como algumas vezes acontecia, tivesse a gente mantimento de que 

sustentasse aquele ano para que os pobres não perecessem à míngua. [..] e de então para 

cá houve sempre em toda esta monarquia um grande número de celeiros, que segundo se 

afirma são quatorze mil casa" (244-245).  

 É, no essencial, o retracto de um sociedade modulada pelo racionalismo político 

e ético de Confúcio, o filósofo patriarca chinês que viveu no século VI a.C e que 

influenciou determinantemente a concepção ordenada, ritualizada e hierarquizada da 

cultura medieval chinesa, o que nos comunica a descrição de F. M. Pinto das remotas 

terras do Cataio. Mas a descrição desta sociedade exemplar - "em que há um tão 

excelente governo e uma tão pronta execução nas cousas dele" (246) - situada a oriente 

da Europa mantém nexos de correspondência semântica com a localização mítica do 

paraíso e com a localização das sociedades levantinas concebidas pelo imaginário 

medieval.  

 

 4. A representação ideal do oriente na cultura literária europeia e portuguesa 

intensificou-se no século XIX e princípios do século XX. Para isso contribuiram duas 

ordens de factores: por um lado, o reconhecimento do valor e da riqueza intelectual e 

espiritual das civilizações hindú e sino-japonesa, tornado possível graças às traduções 

acuradas e expurgadas de distorções e manipulações ideológicas, reconhecimento que 



esteve na origem de uma certa renovação do pensamento filosófico europeu; por outro, a 

perduração do fascínio pela alteridade associada ao factor da distância geográfica e 

acalentado pela observação e registo de comportamentos e modos de vida 

surpreendentemente sofisticados e civilizados. Assim, e só para exemplificar a primeira 

ordem de factores, tanto Lessing como Schopenhauer não deixaram de acolher nos seus 

sistemas de pensamento influências teóricas das doutrinas filosóficas hindu e budista, 

chegando o primeiro a afirmar que o oriente é a pátria das ideias e o segundo a profetizar 

que a literatura sânscrita estaria em vias de exercer  no pensamento europeu uma 

influência comparável à que no século XV fora exercida pela cultura clássica grega. 

(SCHOPENHAUER 1984:.5). Quanto à perduração do forte apelo magnético exercido 

pelo oriente asiático na literatura ocidental são muitos e altissonantes os nomes de poetas 

finisseculares e modernistas que podemos referir: Nerval - Voyage en Orient  -, 

Baudelaire - Invitation au Voyage  -, Victor Hugo - Les Orientales  -, Victor Segalen - 

Terre Jaune  -, Coleridge - Kubla Khan  -, Ralph Waldo Emerson - Brahma  -, Ezra 

Pound - Cathay -, entre outros, que, em diferentes idiomas e mediante diferentes 

motivações temáticas e formais, enunciaram nos seus versos essa atracção. Também a 

literatura portuguesa da segunda metade do século XIX, princípios do século XX, em 

particular no campo da poesia, dá expressão - como o demonstrou Álvaro Manuel 

Machado (MACHADO 1983: 73-117) - à temática orientalista seja nos versos 

metafísicos existenciais de Antero - Nirvana -, seja em versos de poetas de pendor 

simbolista, saudosista, decadentista como António Feijó - Canioneiro Chinês -, Eugénio 

de Castro - Salomé -, Camilo Pessanha - Clepsidra -, António Patrício - Nau-Sombra.. 

No entanto, são as descrições de Wenceslau de Moraes em Traços do Extremo Oriente 

feitas a partir do conhecimento directo da China e do Japão, que, de forma mais 

intensamente apaixonada, dão continuidade ao testemunho de fascínio idealizante pela 

cultura e pela civilidade sino-japonesa.  

 Publicado em 1905, na cidade japonesa de Kobe, numa edição ilustrada a cores 

pelo pintor Yoshiaki, O Culto do Chá, de Wenceslau de Moraes, obra literária situada 

entre o documento sociológico e o poema em prosa - e que à falta de melhor designação 



poderíamos classificar como estudo cultural - é o derradeiro quadro que aqui desejamos 

expor representativo da nossa tese. 

 Diferentemente da China confuncionista de Fernão Mendes Pinto, o Japão 

budista que em filigrana nos é esboçado neste pequeno ensaio de Wenscelau de Moraes, 

não acentua os traços de organização social do país objecto de descrição, realçando, 

antes, uma prática secular relacionada com a bebida do chá para demonstrar o elevado 

índice de civilidade e de subtil convivialidade que no início do nosso século ainda 

caracterizava uma certo tipo de relacionamento social nas ilhas nipónicas. Superado o 

ídolo do proselitismo seiscentista de Fernão Mendes Pinto, Wenscelau de Moraes, sem 

recorrer a interpretações condicionadas pelo código ideológico da religião cristã-

ocidental, empreende uma exposição poética do ritual do chá, o chá-no-yu, numa 

cadência literária que procura reproduzir verbalmente a meticulosa subtileza da prática 

que descreve e assim prestar tributo à espiritualidade imanente dessa superior arte do 

convívio humano. O tom dessa exposição é de encantamento manifesto pela modo vivo e 

verdadeiro com que a tradição ritualizada de se beber o chá no Japão se manteve até ao 

século XX. Tradição em tudo discreta da que também existiria no ocidente; e isto porque 

enquanto no "espírito do europeu, despoetizado pela chateza dos ideais da época, 

atribulado pelas múltiplas exigências da vida, pervertido pela febre do negócio, não 

medram de há muito os cultos"3 (MORAES 1993:.7), isto é, enquanto o ocidente 

dessacralizou o sentido da vida, em tudo mostrando sinais de capitulação ao 

pragmatismo funcional e à grosseria de relações humanas comandadas pelo oportunismo 

do lucro e pelo cálculo do interesse, na Ásia sobreviveria ainda para Moraes "o carácter 

ancestral, nada vulgar, nada rasteiro [...], aprazendo-se em sonhos e em quimeras, 

acariciando a lenda, divinizando as coisas, prodigalizando os cultos" (8). Definido o tom 

de venerando respeito por um mundo ordenado pelo simbolismo do rito e pelo valor 

antropológico da tradição inerentes ao modo de vida pré-industrial do continente 

asiático, Wenceslau passa a revelar as qualidades desse mundo mediante a particular 

descrição das principais actividades sociais relacionadas com o cultivo, colheita, 

                                                   
3 Nas citações que fizermos do Culto do Chá, actualizaremos a grafia da edição consultada 



transformação e consumo da delicada planta do chá no Japão. Tanto do ponto de vista 

mítico-lendário, como do histórico-social, esta espécie de camélia "subtilmente 

perfumada, composta de cinco petalasinhas alvas contornando o feixe áureo dos 

estames" (11) teria tido as suas origens e estaria associada à espiritualidade budista. 

Segundo a lenda transcrita por Wenscelau, as folhas do chá teriam provido de um 

arbusto que medrara milagrosamente do chão onde caíram as pálpebras auto-amputadas 

pelo apóstolo indiano "Darumá" (Bodhi Dharma) - o introdutor do Budismo no século 

VI da nossa era na China - que assim reagira por, certa vez, e em resultado da fadiga, ter 

quebrado o voto de permanente vigília mística que a si próprio impusera. Originário da 

China, o chá, "coisa santa, como se acaba de provar" (10) - (mas somente aos crentes 

para quem, como adverte Wenscelau, unicamente o seu livro foi escrito) -, chegaria às 

ilhas do Japão - (e aqui já estamos no plano da história) - por iniciativa de diferentes 

abades budistas que, a partir do início do século IX, foram transmitindo entre si as 

sementes e apurando os segredos da cultura, que viria posteriormente a divulgar-se e a 

generalizar-se, tornando-se numa das principais culturas do Japão. Ora é justamente esta 

qualidade "santa" do chá - derivada do facto de ter sido originalmente tomado nos 

mosteiros budistas como uma bebida indutora de um cerimonial complexo e convidativo 

à prática da meditação - mas também a sua qualidade democrática e socialmente 

agregadora e pacificadora - a ponto de se serem os generais, homens da guerra, dos mais 

exímios chajin, isto é "ferventes adeptos da cerimónia do chá.no-yu" (32), que, em 

momentos de tréguas, metamorfoseados em contemplativos, homens da paz, despiam as 

suas armaduras e tiravam os "dois sabres da cintura, "para virem votar horas quimericas 

a aquecer a água sobre brazas e a preparar o chá" (33) - são, portanto, estas duas 

propriedades, da "santidade" e da "democraticidade" associadas à planta e à bebida do 

chá que servem de pedra de toque a Wenscelau para projecar uma imagem ideal das 

terras de "Nippon". Mas todo o ideal, como se sabe, é representado por contraste com 

um certo real, é feito à contra luz de uma referência conhecida, e Wenscelau, a propósito 

da descrição que faz da colheita e do processo de fabricação do chá, faz justapor o 

quadro idílico e alegre da labuta nas terras de cultivo e nas fábricas japonesas com a 



concentracionária e desumanizante condição dos operários americanos. Assim, enquanto 

no Japão "os campos vastos de chá a sucederem-se pelo horizonte fóra, cuidados como 

jardins, em longos alinhamentos de arbustos, copados, arredondados" (16) servem de 

cenário ao trabalho das camponesas "dispersas pelas campinas fóra, como borboletas; 

indo de um ramo a outro ramo, de um arbusto a outro arbusto [...] os dedos róseos 

miudinhos, a escorrerem do orvalho e multiplicando-se em gestos delicados, (15-16), na 

América, para onde é o chá é exportado já relativamente adulterado para se adequar ao 

gosto do "Yankee", sucede que não "são agora as camponesas, esbeltas e trajando roupas 

novas, que acodem ao mister; trabalham maquinas a vapor, fumegam chaminés e 

guincham engrenagens; e ocupa-se no preparo um mundo feminino inqualificável, 

escória das cidades, esfarrapado, piolhoso, horripilante, que a gente vê sair das fábricas á 

tarde como uma leva de mendigas, cheias de pó, de pústulas, de miséria. (19-20) 

 E se o trabalho rural no Japão nos é descrito como se fosse um ritual feminino de 

gestos lúdicos e amorosos, o que se desenvolve nas artesanais unidades fabris em que 

pontificam os homens é também definido por ser meticuloso e devotamente apaixonado 

como se constituísse já o estádio preliminar, pré-codificado da cerimónia do chá que será 

objecto de descrição ulterior. E é esta descrição do chá-no-yu, "a arte de preparar a 

infusão do chá em pó" (28) e de servi-lo entre os convivas que, simultaneamente, 

culmina e se constitui no centro irradiante da representação idealizada da sociedade 

japonesa feita por Wenscelau. Cerimonial oficiado pelo dono da casa e segundo duas 

versões, a mais breve em que a mão executa setenta e cinco movimentos "e trezentos 

quando requeridas todas as formalidades ortodoxas" (32), o chá-no-yu tem lugar num 

pavilhão de arquitectura preceituada e de decoração frugal, de simplicidade rústica e 

modulada por uma estética do vazio, envolvido por um jardim, cujo plano devia 

ressaltar "a alma das coisas [...] imprimir-lhe um caracter, uma philosophia, acordando 

na mentalidade dos visitantes um sentimento de paz, de triumfo, de saudade" (30) De 

saudade talvez, diríamos nós, pelo paraíso terrestre, por essa arquetípica imagem do 

espaço perfeito, expressão do desejo, nas palavras de Mircea Eliade, de se regressar ao 

princípio, de recobrar a situação primordial, de expressar a beatitude e a exaltação 



criativa das origens, que Wenceslau de Moraes parece ter descoberto no oriente, nas 

terras de Nippon, onde não faltaria sequer, nos esmeros e na elegância dos tratos 

quotidianos, nomeadamente no acto de servir chá "aquela figurinha meiga e ondulante e 

aquela buliçosa mão, de finíssimos contornos, da japoneza, que é, em suma, a Eva mais 

gentilmente pueril, mais cativamente quimerica mais feminina enfim, de todas as Evas 

d'este mundo " (25) 
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