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Pensar é estar doente dos olhos de Samuel Jarimba e Filipe Olival
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Em 2017, Samuel Jarimba e Filipe Olival (um arquiteto e um antropólogo, ambos naturais da
cidade de Machico, na ilha da Madeira) iniciavam um projeto de narrativa gráfica que viria a tomar
por título um verso de O Guardador de Rebanhos de Alberto Caeiro: “Pensar é estar doente dos
olhos”. Verso esse que, na narrativa, seria apropriado abusivamente e subvertido por um dos vilões,
o ‘Grande Líder’ Augusto Caio.
Na presente entrevista, os autores falam-nos do que é este este seu livro, recentemente
editado pela Cadmus, a nova chancela editorial da Associação Académica da Madeira... Falam-nos de
como nasceu o projeto e quais os desafios e as inquietações que estiveram na sua génese…
“A história que vos queremos apresentar” – declaram Samuel Jarimba e Filipe Olival na
sinopse de Pensar é estar doente dos olhos – “surge como resposta ao excesso de informação a que
atualmente temos acesso e que, na nossa perspetiva, tem o potencial de enfraquecer, banalizar e
esterilizar as vozes dissidentes que, no passado seriam silenciadas por recurso à repressão. A nossa
estratégia assentou em recriar uma sociedade em que, ao contrário da nossa, o acesso a ideias
alternativas é feito por meios ilícitos, o que acaba por resultar numa valorização clandestina dos
seus veículos: os livros. Trazer para o universo da literatura gráfica uma história não baseada em
seres sobrenaturais mas em pessoas tão humanas como nós […] parece-nos mais relevante do que
nunca”.
Vejamos, então, o que Samuel Jarimba e Filipe Olival nos podem acrescentar sobre este seu
novo livro.

Ana Salgueiro [AS]: Inicio esta nossa conversa, regressando à sinopse do vosso Pensar é estar
doente dos olhos e às notas de abertura inscritas quer na badana da capa do livro, quer nas duas
páginas que antecedem a folha de rosto e o início do relato. Numa destas notas, diz-se que “o
cenário aqui ilustrado [...] foi inspirado em Machico, um vale ilhéu à deriva pelo Atlântico”, e nos
habitantes dessa “nossa madeirense vila” (acrescentam na sinopse), cuja carta topográfica, de resto,
antecipa o início da narração, parecendo haver aqui a declaração explícita de que a ação que a seguir
se narra se inscreve efetivamente na geografia dessa localidade insular.
Como surgiu esta ideia de tomar histórias de Machico como objeto de uma narrativa gráfica
contemporânea? O que levou um jovem arquiteto e um jovem antropólogo a quererem criar uma
banda desenhada (chamemos-lhe assim) sobre a sua terra natal?
Filipe Olival [FO]/Samuel Jarimba [SJ]- Apesar de já não vivermos de forma contínua em Machico,
cremos que a soma de memórias que fomos arrecadando desde tenras idades persiste até hoje e
formou um ponto de partida para criar o universo presente na narrativa. O modo como nos
apropriámos dessas memórias e do cenário que é a cidade de Machico é muito pessoal, mas é
também fortemente influenciado pelo nosso percurso académico, que nos impele a visualizar e
entender a cidade para além do seu aspecto físico e superficial, indagando sobre as características
que lhe dão alma e corpo. Neste sentido, a nossa intenção primordial era a de criar uma história
ficcional, mas que pudesse incorporar a complexa sobreposição de camadas que só a realidade nos é
capaz de apresentar e por isso a decisão de tomar Machico e os seus habitantes como objeto-base
para esta narrativa gráfica foi a opção mais natural.
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AS: Quer a sinopse, quer o texto da badana da capa sinalizam a urgência de dar a conhecer histórias
de pessoas comuns, “pessoas tão humanas como nós”, muitas delas com percursos de vida e perfis
individuais situáveis à margem das normas dominantes na sociedade que as imagens do Samuel e os
textos do Filipe recriam. Personagens bem distintas dos super-heróis das mais vulgares bandas
desenhadas atuais, e que, dessa forma, transportam para a ficção, a imagem de pessoas reais mais ou
menos reinventadas: o excêntrico João/Sofia, figura que, de facto, habita as ruas de Machico e que a
narrativa reconfigura como ex-combatente traumatizado da guerra colonial, com graves problemas
de memória e uma aguda crise identitária; as curandeiras, como Dona Cagarra; os pescadores e os
peixeiros da lota, com parcos meios de subsistência, que encontram no contrabando uma forma de
compensar as fragilidades da economia familiar; os pobres sem acesso à escolarização e a
fenómenos culturais mais exigentes, vítimas, por isso, de manipulações opressivas e de exclusão
social; os dissidentes políticos, conscientes dos desmandos abusivos dos poderosos e que, sem
grandes meios, se batem contra essas arbitrariedades e injustiças; os toxicodependentes e
alcoólicos, cuja adição funciona como escape a vidas miseráveis e a futuros quase sem horizonte.
A voz anónima que nos fala desde a badana da capa declara: “Deixo este testemunho para
que as ruas e veredas da nossa madeirense vila não sejam as únicas a registar os pormenores de uma
história de desassossego, de resistência e de revelação que o tempo se encarregou de tornar lenda”.
Essa voz anónima e singular pode ser lida como a voz do narrador-testemunha criado a
quatro mãos, pelas imagens do Samuel e pelas palavras do Filipe, e que, ao surgir na badana da capa,
salta do universo ficcional para o mundo real dos autores e leitores? Se sim, então assistimos a um
curioso duplo processo: (1) a identificação desse narrador singular com os dois autores da narrativa
gráfica; (2) o manifesto desejo de aproximação entre o narrador (e os autores) e os leitores, criando
o efeito de real e apresentando essas histórias de Machico como testemunhos do que realmente
teria sido vivido por esse narrador. Há aqui, portanto, um claro jogo entre testemunho do real e
ficção. Para vocês era importante criar este efeito de diálogo próximo com os leitores, de partilha de
um testemunho vivenciado no quotidiano de Machico? Porquê?
SJ: O narrador é a nossa oportunidade de quebrarmos a barreira existente entre a ficção e a
realidade e desse modo incutir no leitor uma nova perspetiva sobre a ficção, menos alienada. Para
além disso, o trabalho desenvolvido no sentido de criar um cenário – não só físico, mas
principalmente sociopolítico - que se aproxime do real contribui para que a ficção se torne na
memória do que não aconteceu, mas poderia acontecer e com isso diluir as diferenças entre os dois
mundos. Esperamos com isso fazer com que o leitor, envolto nesta narrativa, consiga identificar
sinais de semelhança entre o seu próprio quotidiano e o quotidiano representado e sentir-se, assim,
mais do que um simples espectador, parte integrante da narrativa.
FO: Ao confidenciar-nos o seu passado, este narrador assume a posição de alguém que, podendo ser
nosso contemporâneo, tem uma experiência de vida muito diferente da nossa; alguém que,
reconhecendo em nós a disponibilidade para escutar e para reflectir sobre aquilo que escutamos,
parece querer-nos alertar sobre os perigos que se projetam da sua história para o nosso futuro: um
que poderia ecoar o seu próprio passado no contexto de um regime autoritário. E ainda que Machico
tenha sido o Lugar referencial desse passado fictício evocado pelo narrador, consubstanciado na sua
paisagem, arquitectura, tradições, personalidades e locais que marcam a nossa proximidade com
esta nossa terra-natal, pareceu-nos importante que, como sugerimos na página introdutória, este
“Machico” ditado pela repressão da liberdade de expressão fosse um lugar – não só em termos
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geográficos, mas principalmente sociopolíticos – que o próprio leitor pudesse ter, ele mesmo,
habitado - caso as circunstâncias históricas e espaciais tivessem convergido para esse fim.

AS: De tudo isto podemos concluir que Pensar é estar doente dos olhos se apresenta como um
exercício de revisão da História Oficial? História Oficial esta que tende a monumentalizar
acriticamente a gente notável e com poder, esquecendo que qualquer comunidade e as suas
historicidades se tecem de múltiplas experiências e também de outras narrativas de gente vulgar
que não cabe na categoria de herói glorioso.
Os contrabandistas que, na vossa narrativa, vendem livros aos “burgueses, [a]os turistas,
[a]os coleccionadores abastados” que “se podem dar ao luxo de pagar o preço da História”
referem-se à existência de uma “história falsificada”. Que “história falsificada” pretendem vocês
denunciar ou questionar com o vosso livro? E em que medida a opção pelo género narrativa gráfica
(um género narrativo híbrido, marginal e não académico), onde também se assiste à recuperação do
discurso lendário (discurso este, em que histórico e ficcional se fundem), contribui para esse
exercício subversivo de revisão da História Oficial, a mesma História que se ensina nas escolas e que,
talvez por isso, é interiorizada como “A Verdade” absoluta e inquestionável sobre o que a
comunidade foi e é?
SJ: As decisões que tomámos mesmo antes de começar esta narrativa gráfica creio que não foram
no sentido de denunciar qualquer história falsificada, mas sim de alterar quem normalmente a relata
e a forma como é relatada. Tencionámos subverter a tendência que persiste em valorizar
unicamente a perspetiva dos “notáveis e de poder” e dar voz aos anónimos votados ao
esquecimento, cuja experiência, por vezes obscura e infeliz, acrescenta uma certa honestidade ao
relato. Que a mensagem passada se projete no nosso presente e futuro, como partilha de
conhecimento e valores e não como mero ato de louvor próprio temporalmente estagnado.
FO: Não diria que pretendemos denunciar uma “história falsificada”, tanto quanto uma história
muito parcial e tendenciosa. Qualquer trabalho historiográfico é inevitavelmente selectivo; porém, a
história que é ensinada nas escolas públicas foca-se em personagens singulares - reis, presidentes,
“descobridores” - mas tende a ofuscar todos aqueles e aquelas que foram sacrificados para que o
sucesso de poucos pudesse ser imortalizado. Há, portanto, uma crítica implícita à ilusão de que a
História é um relato fiel, objectivo e quase científico do passado, e o facto de esta nossa história
incorporar lendas, mitos, contos e anedotas populares é uma forma de lembrar que a narração oral,
na qual a realidade e a ficção se dissolvem, sempre moldou a nossa identidade e a nossa percepção,
tanto a nível coletivo quanto individual, mostrando, assim, que a “realidade está dependente da
imaginação no que diz respeito ao desenvolvimento das nossas vidas”.

AS: CP é um dos heróis de Pensar é estar doente dos olhos, ou, talvez com maior rigor, um dos
anti-heróis da vossa narrativa... e a este respeito não deixa de ser significativo que, logo no início da
ação, encontremos uma personagem a declamar o sarcástico poema “Heroísmos” de Cesário Verde.
Trata-se de uma personagem enigmática e clandestina, cuja verdadeira identidade se oculta
por detrás de uns óculos opacos, um chapéu de abas largas e um nome-sigla (CP) que ironicamente
nos remete para Camões Pequeno, antonomásia por que ficou conhecido o poeta machiquense
Francisco Álvares de Nóbrega (Machico, 1773 - Lisboa, 1806). Poeta/leitor, líder “do grupo de
resistência literária” e personagem para quem, como nota João/Sofia, “tudo gira à volta dos livros”,
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CP é autor de um único livro publicado, mas que foi o bastante para determinar o seu exílio na
clandestinidade: o livro Verdes anos, título onde não podemos deixar de ler uma irónica referência
ao filme homónimo de Paulo Rocha, produzido pelo madeirense António da Cunha Telles em 1963 e
que viria a ser um dos primeiros filmes do Cinema Novo Português que, nos anos 1960/1970,
questionava os valores dominantes do Estado Novo.
Importa talvez notar que as duas primeiras páginas da narração nos apresentam a
localização espácio-temporal da ação (“Machico Sábado, 19 de Agosto de 1972 lua quarto
crescente”) e a imagem de um monumento local mutilado, quebrado e riscado: a reprodução do
livro-escultura de facto existente num miradouro sobre o vale de Machico, aí instalado em
homenagem a Francisco Álvares de Nóbrega, considerado um dos autores de referência no sistema
cultural madeirense. Em certa medida, o epíteto Camões Pequeno e a escultura-monumento em sua
homenagem contribuem para a monumentalização deste poeta e da sua obra, à revelia do
conhecimento efetivamente existente na comunidade sobre aquele que foi o caráter insubmisso e
subversivo do seu discurso e do seu percurso de vida. Como muitas vezes acontece,
monumentaliza-se o nome do autor, mas desconhece-se aquilo que ele deixou escrito, as razões e os
contextos que motivaram a sua criação.
O que vos levou a eleger este CP como um dos protagonistas da vossa narrativa gráfica, uma
personagem que, de facto, pode ser lida como transposição/atualização para 1972, desse poeta
machiquense da transição do século XVIII para o século XIX?
E como deve ser lida essa primeira imagem da narração de Pensar é estar doente dos olhos: a
imagem de um monumento vandalizado, situado num miradouro de onde se avista (i.e., se vê à
distância) Machico? A iconoclastia aqui subjacente é a de Augusto Caio, numa evidente crítica dos
autores à censura do regime deste “grande líder” (e talvez também de outros, menos ficcionais)? Ou
nessa primeira imagem devemos também ler a pista irónica de uma outra iconoclastia: a dos
próprios autores Samuel Jarimba e Filipe Olival que, com a sua banda desenhada, se querem
distanciar e romper com essa tendência monumentalizante e talvez míope da História?
FO: A imagem desse monumento-livro vandalizado pode ser lido, não apenas como uma crítica à
censura, mas também à descontextualização, à apropriação e à distorção de ideias para fins
repressivos - remetendo, neste caso, para os livros que o próprio ditador Augusto Caio proibira e
cujos autores mandara perseguir. CP adquire aqui o papel de arquétipo do poeta. Ele não é,
obviamente, o Francisco Álvares de Nóbrega, para o qual o título de “Camões Pequeno” remete visto que foi deslocado do seu contexto sócio-temporal - nem mesmo um avatar seu. Este CP
representa o artista que foi empurrado para os calabouços da sociedade, pois a liberdade que se
refletia na sua expressão punha em causa a hegemonia da nova ordem social que Augusto Caio
procurava impor. Um artista que, ainda assim, se mantém fiel aos seus valores, ao seu ofício e ao seu
amor pela literatura, procurando encontrar vias alternativas para os partilhar com os seus
conterrâneos.
SJ: A imagem inicial procura ser essencialmente preâmbulo para a restante história, mais uma vez
utilizando elementos do real para ilustrar a memória do que nunca aconteceu. No contexto da
narrativa, a iconoclastia ilustrada assinala, em certa medida, a fragilidade e ironia por detrás dos
ideais defendidos por regimes ditatoriais como este que censuram, descontextualizam, destroem e
transformam as ideias alheias para proveito e proteção própria.
Contudo, uma das características que mais valorizo na banda desenhada é o seu poder de
conter em si inúmeros significados, sem que esses sejam diretamente referenciados ou
conscientemente idealizados pelos autores. Por isso, apesar da ilustração não ter sido feita com o
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propósito de criticar essa “tendência monumentalizante e talvez míope da História”, não significa
que não se possa agora tomar essa interpretação como verdadeira.

AS: A centralidade que conferem a Machico, na vossa narrativa gráfica remete-nos para a tradição
regionalista madeirense e para autores de outros tempos como, por exemplo, o Visconde do Porto
da Cruz (Funchal, 1890/ 1962) ou até Horácio Bento de Gouveia (Ponta Delgada, 1901/ Funchal,
1983)1, cujas obras se ocupavam com especial interesse da representação das comunidades locais e
populares. Uma tradição regionalista que, ao longo do século XX, construiu muitas vezes uma
imagem ufanista da Madeira e uma narrativa de louvor dessas comunidades, em discursos com um
cunho marcadamente paternalista, essencialista e exclusivista. Nessas narrativas, a Madeira
constituiria um paraíso natural de beleza única, espaço idílico resultante de condições
biogeográficas excecionais, mas também do labor incansável e trágico das suas gentes, cuja
identidade, paradoxalmente, se sustentaria na entrega (para não dizermos, condenação) a uma vida
árdua, de tentativa de superação de limitações e constrangimentos atribuíveis à insularidade
atlântica, localizada à margem e distante da sede da República, dos principais centros culturais e
centros de decisão político-administrativa. Ser madeirense, nesse sentido, constituiria uma
excecionalidade quase transcendente, motivo de gáudio regionalista; mas significaria também
aceitar resignadamente esse destino trágico, traçado ab initio, como condição inultrapassável. E
neste quadro, a análise das realidades locais circunscrever-se-ia também às fronteiras da sua
insularidade geográfica, sociocultural, ideológica e até epistemológica.
Na sequência narrativa da Festa dos Fachos, encontramos ecos dessa tradição regionalista,
no discurso do “Excelentíssimo Senhor pai da Pátria, o Doutor General Augusto Caio”, que viria a ser
interrompido pelas iniciativas subversivas “do grupo de resistência literária”, as quais denunciam,
então, o regime opressivo de Augusto Caio como verdadeira causa da miséria dominante nesse
“magnífico vale”. Em registo de pura manipulação propagandística, o “Grande Líder” declarava: “A
tradição dos fachos remonta a tempos em que a segurança era ameaçada por corsários. Atualmente,
graças ao trabalho desenvolvido pelo meu governo, a paz e harmonia são uma constante
realidade…”; e adiante retomava, “Lembrem-se! As dificuldades são lições de vida e são elas que
nos aproximam da plenitude espiritual aqui e ago…”.
Poderemos ler Pensar é estar doente dos olhos como uma narrativa herdeira dessa tradição
regionalista, por se ocupar da história de uma comunidade popular madeirense? Ou, pelo contrário,
há nessa atenção dada aos valores culturais, às tradições, às lendas, ao património edificado e
natural (por vezes representado com grande detalhe nos desenhos do Samuel), às personalidades
locais, etc., um irónico processo de rutura e questionamento desse modo idealizante, paternalista,
exclusivista e resignado de pensar e representar a Madeira? Será que Pensar é estar doente dos olhos
nos quer falar exclusivamente sobre Machico e sobre a Madeira? Ou será que devemos ler no vosso
livro a emergência/afirmação de algo que talvez possamos designar como regionalismo translocal e
autocrítico?
FO/SJ: Procurámos transmitir a perspetiva de que os “valores culturais” estão em constante
mutação e que uma sociedade que procura opor-se a esse processo de desenvolvimento e

1

Sobre Alfredo de Freitas Branco, Visconde do Porto da Cruz, ver texto de Rui Gonçalves da Silva em
https://sites.google.com/a/ruigoncalvessilva.com/site/mensagens-videos/-visconde-do-portoda-cruz-madeira---alfredo-de-freitas-branco; sobre Horácio Bento de Gouveia ver o website Horácio
Bento de Gouveia. O Retratista da Vivência Madeirense, editado e coordenado por António Pires e
Thierry Proença dos Santos, disponível em http://www3.uma.pt/hbento/ .
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estrangular a autonomia dos seus cidadãos é uma sociedade patológica, cujo diagnóstico se traduz
em totalitarismo. Portanto, longe de querermos cristalizar a essência da “comunidade popular
madeirense”, procurámos reinventar um passado que, embora inspirada nas vivências das gerações
anteriores, reverberasse as nossas próprias experiências, inspirando-nos em traços, impressões e
expressões que ficaram na nossa memória. Além disso, este nosso Machico e esta nossa Madeira são
lugares privilegiados para refletir sobre possibilidades de vida noutros territórios e noutros tempos
e, por mais que o mar nos isole, ficam neste livro implícitas ideias partilhadas pelos tais “escritores…
que conseguiram escapar para fora do país”, “uma das poucas formas que [os personagens desta
história tinham] para contactar com o resto do mundo”.

AS: Na pergunta anterior, quis saber se a “madeirense vila” de Pensar é estar doente dos olhos
corresponde exclusivamente a uma representação ficcionada de Machico. Agora gostaria que
explicassem a razão pela qual situaram a vossa narrativa no ano de 1972, num período da História de
Portugal em que se sentia já o pulsar de mudanças políticas e sociais, mas em que o Estado Novo
ainda vigorava. 1972 terá sido um ano importante para a História da Madeira na sua relação com o
Estado Novo, regime político que, na vossa narrativa, se pode identificar com o regime de Augusto
Caio? Foi por isso que escolheram esse ano como tempo da ação da vossa narrativa gráfica? É apenas
esse ano que querem representar com o vosso livro? É apenas o Estado Novo que querem aí
denunciar?
FO/SJ: Na verdade, decidimos optar por uma data em que Salazar já não estava no poder, para que
ficasse marcada a mudança no modelo de governação e abrindo a possibilidade de um sucessor
alternativo, que não Marcello Caetano, e com uma estratégia retórica significativamente diferente.
Os discursos de Augusto Caio foram muito mais inspirados nos políticos populistas contemporâneos
do que nos ditadores fascistas ou pseudo-comunistas do século passado, assim como em
protagonistas do relativamente recente movimento do life coaching, que, de certa forma, vêm
substituir os tradicionais líderes religiosos. Portanto, neste passado alternativo, tentámos evocar,
principalmente ao nível da demagogia, tendências preocupantes da atualidade, mais
especificamente em termos de como discursos falaciosos e ideias autoritaristas são utilizados para
manipular uma parte substancial da opinião pública.

AS: Pensar é estar doente dos olhos é também uma obra que nos fala sobre a importância do livro e
da leitura… leitura literária, historiográfica, mas também leitura de imagens e audiovisual…
Atente-se nos episódios dos programas radiofónicos de propaganda, dos relatos futebolísticos, do
uso público das gravações nas velhinhas cassetes áudio ou até a irónica referência ao filme de Paulo
Rocha. São também imensas as referências, mais ou menos explícitas, a textos literários, presença
desde logo sinalizada no título, com a citação de um verso de O guardador de rebanhos: textos de
Francisco Álvares de Nóbrega, de Cesário Verde, de Alberto Caeiro/Pessoa, como já aqui vimos; mas
também de outros, como William Blake através de Aldous Huxley, Álvaro de Campos/Pessoa no
poema “Tabacaria”, ou até Paulo Coelho, satiricamente transmutado no Prof. Paul Lapin, mestre
idolatrado pela aristocrática Dra.ª Roberta de Andrade (“assim [...] conhecida, sem nunca ter feito
algo que justificasse o título”), a elitista apoiante do regime de Augusto Caio, mas facilmente
enganada pelo contrabandista Enterra que lhe vende os (para ela) tão desejados livros de autoajuda
e de literatura light.
Como chegaram todas estas referências ao corpo do vosso livro, referências que aí se
imbricam de forma muitas vezes dissimulada no tecido verbal e visual que ambos desenvolvem?
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Como foi conduzido o tecer da vossa narrativa (a criação das personagens, o engendrar da própria
ação, etc.), com todas estas referências? O que surgiu primeiro? A história ou as
referências/citações?
FO/SJ: Neste processo nada foi assim tão linear ou sequencial. Existiam algumas imagens
pré-existentes às quais se juntou matéria verbal e, com esta, uma ideia de história. Dentro dessa
história, intriga ou narrativa, houve referências/citações que deram alento e influenciaram a direção
do argumento e outras que foram sendo introduzidas para sustentar essa linha de pensamento. Por
exemplo, “Pensar é estar doente dos olhos” é sem dúvida uma frase central para todo o desenrolar
da história e Alberto Caeiro é, curiosamente, a referência base de toda a reflexão que subjaz a este
livro, devido à ambiguidade e às características paradoxais do seu pensamento. Pareceu-nos que a
primazia que este atribui aos sentidos em detrimento da racionalidade poderia ser facilmente
subvertida de forma a sustentar o “presentismo” auto-hipnótico que serve de base filosófica a
alguns livros de autoajuda, o que, em última instância, poderia significar a rendição ao conformismo
e representar uma eficaz ferramenta de manipulação e apaziguamento de massas (que, embora
ainda seja relativamente pouco comum na esfera política, é cada vez mais popular em ambientes
empresariais).

AS: Ao recorrerem a esse processo complexo de referência dissimulada e citação semioculta, cria-se
uma espécie de jogo de charadas ou de escondidas entre os autores e os leitores? O que pretendem
ou exigem vocês dos leitores, com esse jogo?
SJ: O tempo e cuidado com que desenvolvemos este projecto permitiram-nos justapor
paulatinamente ao núcleo da história principal estas referências e citações semiocultas de que se
fala, enriquecendo-a e fomentado, esperamos nós, a criação de outros cenários, narrativas e
interpretações. Com isso pretende-se que o leitor não veja apenas de forma passiva estas imagens,
mas que as contextualize, analise, interprete, julgue e associe ideias, criando um juízo de valor
próprio.
Para além disso, creio que o desenho na banda desenhada tem uma dinâmica muito própria,
no sentido em que nunca está isolado, fazendo parte de uma sequência, de uma cadeia, na qual um
desenho verte o seu significado no próximo e herda o significado do anterior, induzindo uma ideia
de movimento, tempo e memória, com a qual se pretende “jogar”. A intenção passa por invocar as
memórias dos próprios leitores através das marcas gráficas deixadas pelas memórias dos autores, e
assim fazer desta narrativa um espaço comum, uma história partilhada.
FO: A certo nível, o que pretendemos é muito simples: que os leitores se interessem por conhecer
melhor estas referências. Por outro lado, queremos encorajá-los a formularem as suas próprias
interpretações e a desenvolverem futuras reflexões, concordantes ou discordantes das nossas, de
forma a gerar espaços de debate plurais, ao invés de bolhas autorreferenciais, como aquelas que são
perpetuadas pelos algoritmos das redes sociais. No fundo, resume-se a uma tentativa de despertar
curiosidade literária, principalmente em quem menos lê, e de incentivar outras pessoas a
escreverem as suas próprias histórias.

AS: Na sinopse, afirmam que o vosso livro é uma resposta ao problema de “excesso de informação”
que marca a sociedade contemporânea, acrescentando que “trazer para o universo da literatura
gráfica uma história” como a que nos apresentam vos parece ser “mais relevante do que nunca”.
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Num tempo como o nosso, em que as crises do livro impresso e da leitura literária parecem
agravar-se, em consequência de hábitos de consumo de informação acelerado e massivo (o tal
“excesso de informação” a que se referem), mas também devido à hegemonia cultural assumida pela
imagem, pelo audiovisual e pelas tecnologias digitais, é importante repensar a condição do livro e da
leitura? Por que motivos vos pareceu ser importante abordar este tema numa narrativa gráfica?
FO: Parece-me que atualmente muitas pessoas encaram os livros, por um lado, como algo
demasiado banal, discreto, desinteressante e, por outro, como um objecto algo retrógrado (para não
dizer obsoleto). É provável que a primeira impressão se deva à facilidade com que hoje lhes
podemos aceder: daí a relevância de imaginar um mundo em que os livros seriam perseguidos e em
que a informação seria curada por entidades centralizadas, o que nos permitiu colocar a hipótese de
que a proibição literária poderia vir a aumentar a procura. Longe de sugerir que os livros deveriam
ser proibidos para estimular a leitura, parece-me provável que, quanto mais conscientes estivermos
do potencial da literatura para a criação de uma sociedade verdadeiramente democrática, mais
tempo dedicaremos à leitura - daí toda a ação se desenrolar à volta do tráfico de livros.
Quanto à obsolescência dos livros, parece-me infundada. Poderíamos argumentar que os
nossos smartphones e tablets podem conter livros - ou melhor, podem conter o conteúdo de livros.
Mas um livro não é apenas palavras; um livro é uma tecnologia em si mesmo. E é uma tecnologia que
sobreviveu a outros grandes desenvolvimentos tecnológicos - como a rádio, a televisão, o
computador - e que continuará a sobreviver como coisa física e palpável, que abrimos com as mãos,
que folheamos com os dedos, que seguimos com os olhos e na qual focamos toda a nossa atenção,
pois num livro está contido apenas o mundo que o livro nos revela (ao contrário do que acontece
com os nossos dispositivos electrónicos que contêm tantas funções que a nossa atenção está
constantemente a ser desviada para outra coisa qualquer). Com isto não quero sugerir que o livro
não deve evoluir, adquirir novos formatos, reinventar-se; afinal, é justamente para essa
transformação que queremos contribuir com uma narrativa gráfica que desafia as expectativas
daquilo que uma banda desenhada pode ser.
SJ: Diria, de forma sucinta, que o mundo dito evoluído imergiu num contexto governado pelas
tecnologias digitais que nos presenteiam com o poder da rapidez de distribuição, acesso e
visibilidade, mas que, por outro lado, aumentam à hegemonia cultural, provocando uma anestesia
geral, no sentido em que as nossas escolhas, opiniões e pesquisas passam a ser controladas e
dominadas por um algoritmo e onde esse, paradoxalmente, faz com que a imensidão de informação
disponível seja reduzida aos nossos interesses momentâneos, criando um bolha pessoal de
informação. Deste modo, creio que a leitura terá que ser, cada vez mais, um ato consciente, da
procura da diversificação e evasão ao conforto e dormência crescentes na atual conjuntura que, num
caso extremo, ou não, nos empurram para um pensamento cada vez mais limitado, parcial e, em
última instância, falacioso. Isto obviamente resulta numa sociedade conformista, facilmente
manipulável e pouco diversificada.
Relativamente à condição do livro, num país como o nosso, onde há menor circulação,
menos oportunidades de trabalho e de ver recompensado o esforço e custo que representa a
produção de um livro, é natural que se torne menos viável comercialmente como meio de
reprodução. Contudo, o livro, como objeto artístico, ganha agora um outro valor e nasce um certo
fetichismo em torno do mesmo, no sentido em que se aprecia, cada vez mais, o livro em todo o seu
aspeto físico. Algo que não nos é possível no formato digital.
Sobre a última questão, creio que concordamos que a viabilidade e relevância deste ou
qualquer outro tema não se limita ao formato no qual se expõe. Contudo, a narrativa gráfica, ou
melhor dizendo, a banda desenhada é um formato que nos permite expressar das mais variadas
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formas, chegando aos mais variados públicos e com isso relembro que a banda desenhada não se
dedica exclusivamente ao público infantil e que nas suas origens, era um formato que servia de
sátira, de fomentação do pensamento crítico e de exposição dos problemas da sociedade. Neste
sentido, poder-se-ia dizer que queremos aqui invocar e salientar este lado mais ponderado.

AS: Então, a opção por editarem a vossa banda desenhada em formato impresso em papel, numa
editora não especializada e situada na periférica ilha da Madeira prende-se, de algum modo, com
essa reflexão que parece ser um dos motores da criação de Pensar é estar doente dos olhos: a
reflexão sobre a condição do livro (incluindo-se também aqui o livro de BD) e da literatura na
contemporaneidade? Porquê a edição impressa em papel e numa editora como a Cadmus?
FO: A edição impressa parece-me essencial para a identidade de um livro - ainda que ele possa e
deva co-existir num formato digital -, até para não se “perder” nesses imensos fluxos de informação
que compõem a internet. Um livro na nossa estante está sempre a olhar para nós, está lá para que
nos lembremos dele e para que a ele regressemos: não se desmaterializa.
A Cadmus foi a editora que nos acolheu, após nenhuma das editoras de banda desenhada
que contactámos ter demonstrado interesse em publicar o nosso trabalho. Tanto quanto os próprios
leitores, as editoras têm expectativas bem delineadas sobre o tipo de livros que tencionam
acrescentar à sua coleção e hesitam em publicar algo diferente e de difícil classificação. Além disso,
foi ótimo colaborar com o pessoal da Imprensa Académica, que nos deu uma grande liberdade
durante todo o processo de publicação, e é uma honra saber que o nosso trabalho foi um dos
primeiros a ser publicado sob o nome da sua nova chancela editorial.
SJ: Desde cedo opus-me à publicação deste projecto em formato digital, não porque o achasse
completamente inválido, mas porque considerava e considero que o formato digital cria um
distanciamento maior entre o leitor e o autor, entre o leitor e o livro. Esta relação que se cria
acarreta uma certa insensibilidade, frieza, que, na minha opinião, reduz a experiência total de
leitura, principalmente da leitura de banda desenhada, que apesar de tudo, retém e pede ainda esta
ideia de fisicalidade e materialidade do objeto, invocando uma vez mais, o fetiche pelo objeto físico,
que considero algo positivo.
Neste sentido, tínhamos duas opções, a de auto-publicação ou a de publicação através de
uma editora. Obviamente a primeira representava um risco maior, uma vez que, neste caso, não
tínhamos qualquer tipo de experiência sobre divulgação, publicação e impressão de livros. Contudo,
foi uma opção que se manteve em aberto até surgir a oportunidade de trabalhar com a Cadmus.
Para além de ter demonstrado interesse em trabalhar connosco, e de ser sediada na Madeira, a
principal razão pela qual decidimos optar trabalhar com a Cadmus foi o facto de nos concederem
total liberdade artística.

AS: João/Sofia (e sobre esta dupla nomenclatura haverá talvez muito a dizer...) é outro dos
protagonistas de Pensar é estar doente dos olhos: escritor talentoso, mas esquecido de si mesmo,
abandonado pelo Estado durante largos anos num manicómio, depois da experiência traumática da
Guerra Colonial, que lhe deixaria graves problemas de memória e de identidade.
De regresso à vida comunitária, onde permanece à margem de um normal convívio social,
João/Sofia acaba por ser integrado no “grupo de resistência literária” e por se reencontrar com a
escrita, com a biblioteca clandestina escondida na Furna de Cavalum e, através destas, consigo

ISSN 2184-1519

translocal.cm-funchal.pt

10

Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas

número 6 (jan. | jun. 2020)

‘Pensar é estar doente dos olhos’?!... ou como uma narrativa gráfica nos faz (re)ver a polis
contemporânea, os livros e o género BD.
Entrevista a SAMUEL JARIMBA e FILIPE OLIVAL conduzida por ANA SALGUEIRO
próprio e com os outros. Gostaria que nos falassem um pouco sobre esta personagem e sobre as
problemáticas que a sua duplicidade antroponímia e a sua história levantam. Para abordarem as
questões da condição do livro e da leitura no nosso tempo, para promoverem a reflexão sobre a
importância e as falácias da História Oficial, era importante terem na vossa narrativa gráfica uma
personagem como João/Sofia?
FO/SJ: A figura do doente mental, ou do “louco”, pode funcionar como um espelho, refletindo
aquilo que mais tememos: perder o controlo das nossas ações e tornarmo-nos estrangeiros na nossa
própria sociedade, ou seja, marginais, no sentido de sermos mantidos à margem da vida social.
Apesar disso, há algo nesta figura que nos atrai: uma certa liberdade para fazer coisas que as
convenções sociais nos impedem de fazer. É isso que torna a figura do “doente mental” numa
personagem tão poderosa no âmbito da criação literária, ou até mesmo da crítica social. A dupla
personalidade (inicialmente esvaziada de identidade) de João “Sofia” pode, numa primeira instância,
remeter para a heteronímia pessoana. Porém, no desenrolar da ação, para João, recuperar ou
desenterrar “Sofia” significaria reaver a sua identidade, não só como escritor, pois este é um nome
que se entrelaça com muitos dos elementos do seu passado que o constituem como pessoa e cuja
ausência é a própria origem do seu desassossego.

AS: A banda desenhada desde sempre constituiu um género marginal, se tivermos em atenção o seu
caráter híbrido, resultante do encontro entre artes visuais, artes gráficas e literatura (a não-pureza
genológica sempre foi fator de exclusão do cânone), e se não ignorarmos quer a sua origem ligada à
sátira jornalística do século XIX (de que a palavra inglesa comics é claramente herdeira), quer os
múltiplos caminhos que as narrativas gráficas viriam a traçar ao longo dos séculos XX e XXI,
aproximando-se, não raras vezes, de uma identificação com a literatura infanto-juvenil, ou, em
outros casos bem distintos, de temáticas controversas e tabu, como o obsceno, a sexualidade e o
erotismo, o crime e o sobrenatural.
Paul Gravett, um dos curadores de Comics Unmasked: Art & Anarchy in the UK (a maior
exposição sobre banda desenhada britânica, realizada na British Library entre maio e agosto de
2014), nota a este respeito, num texto publicado no seu blogue, que, contrariamente àquilo que por
vezes se pensa (ideias talvez alimentadas pela disseminação a uma escala global de narrativas
gráficas menos irreverentes, como as da Disney ou até as de Hergé, de Albert Uderzo com René
Goscinny ou Quino), “comics have never been confined exclusively to a children’s audience and can
tackle any subject”; “from Punch to V for Vendetta, comics have a rich heritage, but have always
antagonized the literary establishment”2; “many of the best British writers and artists have been
revolutionaries, for example in their interrogation and deconstruction of America’s iconic
superheroes or their evolution of graphic novels as reportage, autobiography or boundary-breaking
experiments on paper and online”; e apesar de muitas vezes terem sido “demonised, burned and
banned by parliament”, as narrativas gráficas, ao longo da sua história, demonstraram ser efetivos
fenómenos políticos e até revolucionários e subversivos, com “power to change people’s minds and
people’s lives”3.
2

Punch é o título de uma publicação periódica britânica, editada entre 1841 e 2002, cujo caráter
satírico e irreverente, assim como o recurso a caricaturas e breves narrativas gráficas, marcaria a
génese e a história da banda desenhada no mundo anglo-saxónico, inspirando a criação de jornais
similares em outros países. V for Vendetta é o título de uma série de narrativas gráficas criadas e
editadas no Reino Unido na década de 1980.
3
Paul GRAVETT (2014), “Comics Unmasked. A Curator’s Perspective”, Paul Gravett. Comics. Graphic
Novels. Manga, disponível em: http://paulgravett.com/articles/article/comics_unmasked1.
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É nesta genealogia mais irreverente da banda desenhada de intervenção ativa na polis que
situam o vosso Pensar é estar doente dos olhos? Uma genealogia, onde, na História da Cultura
Portuguesa, podemos inserir, por exemplo, os casos de O António Maria (1879/1898) e A Paródia
(1900/1907), ambos assinados por Raphael Bordallo Pinheiro, ou até, na Madeira, as satíricas tiras
publicadas no Re-Nhau-Nhau?!
FO/SJ: Como referimos, pretende-se voltar a incorporar, ou melhor dizendo, reforçar na banda
desenhada este sentido mais interventivo; que através do espaço visual e da nossa capacidade de
interpretação se possam gerar associações de ideias e novas formas de “ver”, atendendo ao valor
intrínseco da banda desenhada, com rigor, seriedade e amplitude de visão. Que a banda desenhada
e em particular o nosso projecto sejam uma fonte de discussão integrada numa discussão maior do
ponto de vista social, cultural, formal, etc. Pretende-se com isto demonstrar a amplitude possível
deste formato, abolir a ideia de que a banda desenhada é pautada apenas pelo mais comercial ou
infantil e, esperamos nós, poder influenciar qualquer pessoa a experimentar este formato como
meio de expressão.

AS: E a terminar, regresso uma vez mais à sinopse e ao jogo que, no vosso título, estabelecem com o
poema “II. O meu olhar é nítido como um girassol” de O Guardador de Rebanhos.
Na sinopse de Pensar é estar doente dos olhos, lembram aquele que será talvez um dos
maiores paradoxos da contemporaneidade: por um lado, o acesso livre e fluido a um “excesso de
informação”, e, por outro, um injustificável (e perigoso) esbatimento de “vozes dissidentes”, numa
sociedade cada vez menos polifónica, dominada por uma cultura visual escopofílica, voyeurista e
superficial, que acriticamente aceita como inquestionáveis as versões de mundo propostas (ou
quase impostas) pelas vozes dominantes e disseminadas por meios tecnológicos digitais a uma
escala global.
Por outro lado, o título do livro Pensar é estar doente dos olhos coloca em conflito o pensar e
o ver, determinando ironicamente que a primeira ação e capacidade humana (PENSAR) constituiria
uma patologia do funcionamento da segunda (VER).
Na vossa narrativa, o ditador Augusto Caio proíbe a leitura e a circulação de livros, mas
apropria-se abusivamente desse verso de Alberto Caeiro, exibindo-o como se fosse seu e
transformando-o em slogan propagandístico, com que manipula a crédula comunidade analfabeta
ou iliterada. Retirando esse verso da sequência frásica mais extensa que, em O Guardador de
Rebanhos, lhe confere um sentido denso no âmbito da filosofia sensacionista e panteísta de Caeiro
(avessa ao pensamento e defensora da entrega amorosa a uma forma transparente e pura de ver, de
sentir e de agir e ser no mundo)4, Augusto Caio rasura a densidade das palavras do heterónimo de
Pessoa, conferindo-lhe um sentido bem mais ligeiro e distinto, para, desse modo, sustentar a sua
política de controlo cultural, de censura e apagamento do pensamento crítico e dissidente,
disseminando, com essas belas palavras, a sua propaganda de rejeição da leitura e de apologia de um
olhar superficial sobre o mundo.
Contudo, o vosso Pensar é estar doente dos olhos (onde a ironia se alia a múltiplas
referências e citações dissimuladas e onde até a mancha gráfica, com vinhetas que por vezes se
sobrepõem e onde se esbatem os limites do desenho de cada momento narrativo) desarruma a

4

“II. O meu olhar é nítido como um girassol” disponível em: http://arquivopessoa.net/textos/1463; texto
autorreflexivo sobre o Sensacionismo e a relação de vários Pessoa com este movimento disponível em:
http://multipessoa.net/labirinto/heteronimia/11
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possibilidade de uma leitura linear simples e superficial. Na verdade, Pensar é estar doente dos olhos
distancia-se radicalmente dessa forma de ver e ler o mundo imposta por Augusto Caio e até da outra
forma de ver e ler o mundo proposta por Caeiro. Parece-me que, neste aspeto, a vossa narrativa
gráfica (onde palavra e imagem se cruzam) se aproxima muito mais daquilo que, no fragmento 302
de Livro do Desassossego, um outro Pessoa/Bernardo Soares nos diz sobre ver, ler, pensar e agir no
mundo: “A literatura, que é a arte casada com o pensamento e a realização sem a mácula da
realidade, parece-me ser o fim para que deveria tender todo o esforço humano, se fosse
verdadeiramente humano, e não uma superfluidade do animal. [...] Não creio que a história seja
mais, em seu grande panorama desbotado, que um decurso de interpretações, um consenso confuso
de testemunhos distraídos. O romancista é todos nós, e narramos quando vemos, porque ver é
complexo como tudo”5.
Qual o verdadeiro sentido do título que escolheram para a vossa narrativa gráfica? Porquê o
recurso à citação de Caeiro que é também, afinal, uma citação da vossa personagem Augusto Caio? E
que relação pode existir entre a escolha deste vosso título com a preocupação que enunciam na
sinopse do vosso projeto: o perigo do acesso a um “excesso de informação” e o consequente
enfraquecimento de “vozes dissidentes” ou “ideias alternativas” que, justamente por esse consumo
excessivo, se banalizam e se tornam estéreis? Pensar é estar doente dos olhos ou, pelo contrário, ver
(e ler) é complexo como tudo, exigindo sempre um complexo, demorado e exigente exercício de
pensamento?
SJ: Contrariamente ao que seria de esperar, a escolha do título foi uma decisão que ocorreu na fase
final do projeto. Houve de facto alguma dificuldade nesse exercício porque era nossa intenção obter
um título que demonstrasse a ambiguidade das palavras, característica também presente no corpo
do trabalho, e que provocasse desde logo uma reação de intriga no possível leitor. Numa primeira
leitura a frase pode nos induzir em erro e, descontextualizado, o leitor poderá ser levado a supor
que o ato de “Pensar” provoca de facto algum tipo de doença. No entanto este simples pensamento
vai com certeza levantar questões e induzir a uma quase automática releitura menos superficial do
título. É essa reação, essa atitude de aprofundamento das coisas que se espera ao longo de todo o
livro. Aquilo que parece poderá não o ser e para pensarmos seriamente sobre qualquer assunto
temos que dedicar tempo aos seus instrumentos críticos, o que exige, desde logo, um esforço
contínuo.
FO: A descontextualização é um dos maiores desafios que nos impõem as novas formas de
comunicação. Outro desafio, que pode facilmente aliar-se ao primeiro, é evocado mais subtilmente
na badana do livro, quando o narrador diz “Lembro-me de tudo...”, o que remete para o facto de que
no mundo digital nada é esquecido (daí a reivindicação desse homem espanhol, Mario Costeja, pelo
“direito ao esquecimento”). Mas João não adoecera por não se lembrar do que fizera ou dissera num
certo dia, a uma hora específica, mas porque se olvidara de quem realmente era. Hoje temos a
oportunidade de nos metamorfosearmos a toda a hora, criando avatares, convertendo a nossa vida
em múltiplas formas de espetáculo, e é fácil perdermo-nos no meio de tantas projeções, por mais
inocentes e inofensivas que pareçam. Esquecer é tão importante como recordar; mas, acima de
tudo, importa não esquecer quem somos.
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‘Pensar é estar doente dos olhos’?!... ou como uma narrativa gráfica nos faz (re)ver a polis
contemporânea, os livros e o género BD.
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