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Madeira: reflexões à margem do sistema
cultural português

THIERRY PROENÇA DOS SANTOS
Universidade da Madeira
Centro de Tradições Populares Portuguesas - Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa

A partir do primeiro quartel do séc. XIX, o esforço desenvolvido por
madeirenses no sentido de consolidar de forma significativa a Biblioteca
Madeirense (em sentido lato, ou seja, o conjunto de textos publicados sobre a
Madeira e, em particular, realizadas por filhos da terra), deu azo, como era de
esperar num espaço culturalmente limitado, à publicação de obras heterogéneas e
a projectos literários de valor estilístico diferenciado, mas, raramente, de fôlego
inovador. Este corpus de livros e documentos reflecte e representa o que
poderíamos designar como a imagem e/ou a consciência madeirense ao longo
dos séculos.
Se concebermos a cultura como um conjunto de produções humanas e “como
aquilo que faz sentido”, sob forma de valores e de normas que vão diferenciar
(ou não) a(s) comunidade(s) vizinha(s); se percebermos, no outro e em nós
mesmos, estes sentidos com estatuto de estruturas, ou seja, gestos, cores, sons,
objectos, discursos, ou ainda, códigos abstractos, encontraremos, então, formas
concretas, imaginárias ou simbólicas que irão mediatizar as relações do homem
com o seu meio e fundar o que se designa por “identidade cultural e regional”,
especificando ou diferenciando os grupos em contacto.
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Nesta perspectiva, vale a pena questionar e tentar compreender as referidas
formas num processo contínuo ao encontro do outro e de nós. Esta abordagem
pretende, de facto, enquadrar-se numa situação intercultural por se entender
necessário o estudo e a percepção da relação entre a própria cultura, ainda que
regional, e as culturas de outros grupos.
PALAVRAS-CHAVE: identidade cultural e regional, literatura madeirense,
localismo, sistema cultural português, ilheidade, “madeiridade”.
As of the first quarter of the 19th century, the effort made by Madeirans to
significantly consolidate the Madeiran Library (in a broad sense, or as the set of
texts published about Madeira and, in particular, those produced by the islanders
themselves) has led, as could be expected in a culturally limited space, to the
publication of heterogeneous works and literary projects of different stylistic
value, but, rarely, with an innovative flair. This corpus of both books and
documents reflects and represents what could be designated as the insular image
and/or conscience throughout the centuries.
If culture is conceived as a set of human productions and as “what makes sense”,
in the form of values and norms which will distinguish (or not) the neighbouring
community (or communities); if these senses with the status of structures, such
as gestures, colours, sounds, objects, discourses or even abstract codes, are
perceived in the other and in ourselves, then, concrete, imaginary or symbolic
forms, that can mediatise the relationship between man and his surroundings,
may be found. Thus, what may be designated as a cultural and regional identity,
specifying or distinguishing the groups, may be established.
In this perspective, it is worth questioning and trying to understand afore
mentioned forms as a continuous process in the search for both the other and
ourselves. This approach intends, in fact, to fit into an intercultural situation as
the study and perception of the relationships between one’s own culture, despite
it being regional, and the cultures of other groups.
KEY WORDS: cultural and regional identity, Madeiran literature, localism,
2
1
Portuguese cultural system, islandarity, madeiridade.

A praxis literária na Madeira é antiga. As suas raízes
fundem-se com as origens humanas da ilha. Desde a palaciana à
cultivada no colégio religioso, desde a vida literária de salão à folha
imprensa de jornal, desde a obra colectiva à obra individual, a
1
2

TN. Referring to the specific characteristic of being from an island, islander.
TN. Referring to the specific characteristic of being from the island of Madeira.
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actividade literária na Madeira acompanhou quase sempre as
correntes estéticas e ideológicas que o meio letrado português
ditava.3 Com a “Geração do Cenáculo”, na segunda década do
século XX, afasta-se o lastro do exotismo e do ultra-romantismo
tardio, multiplicam-se as vocações literárias e os estudos sobre o
Arquipélago, a níveis diversos e sob vários ângulos. Este esforço
que consolidou de forma significativa a Biblioteca Madeirense (em
sentido lato, ou seja, o conjunto de obras publicadas sobre a
Madeira e, em particular, realizadas por filhos da terra), deu azo,
como era de esperar num espaço culturalmente limitado, à
publicação de obras heterogéneas e a projectos literários de valor
estilístico diferenciado, mas, raramente, de fôlego inovador.
Todavia, este corpus de objectos estéticos e documentos sociais não
deixa de reflectir e de representar o que poderíamos designar como
a consciência madeirense ao longo dos séculos, a construção de um
lugar simbólico com a sua comunidade imaginada, constituindo
deste modo um factor de coesão. Mais: apesar de pouco divulgada
ou até ignorada, a produção de monografias tem deixado o
testemunho de um considerável labor intelectual, bem como
projectado as linhas de força do processo cultural e literário
madeirense, em termos gerais.
Impõe-se então a pergunta: se o limitado mercado cultural e
o fraco interesse da sociedade insular pelas obras de criação local
3

Abrangendo o período que vai do povoamento da ilha ao século XX, as
sucessivas elites políticas e culturais do século XX fizeram de Tristão das Damas (aliás,
Tristão Teixeira, segundo donatário de Machico, 14..-15..), Jerónimo Dias Leite (15..-15..),
Baltasar Dias (15..-16..), Manuel Tomás (1585-1665), Troilo Vasconcelos da Cunha
(1654-1729), Francisco Álvares de Nóbrega (1773-1806), Francisco de Paula de Medina e
Vasconcelos (1768-1824), Álvaro Rodrigues de Azevedo (1825-1898), João de Nóbrega
Soares (1831-1890), João Augusto de Ornelas (1833-1886), António Feliciano Rodrigues
(1870-1925), João dos Reis Gomes (1869-1950), Albino de Menezes (1889-1949),
Edmundo de Bettencourt (1889-1973), Cabral do Nascimento (1897-1978) e de Horácio
Bento de Gouveia (1901-1983), os nomes mais emblemáticos da expressão literária com
raízes madeirenses. Mas nem todos se apresentam como devedores dos modelos
portugueses. Alguns escritores madeirenses foram fortemente marcados por outras
influências: por exemplo, José António Monteiro Teixeira (1795-1876), educado em
França, amigo de Chateaubriand, Méry e Barthélémy, escrevia em português e em francês;
Alberto Figueira Jardim (1882-1970) e Carlos de Freitas Martins (1909-1985) beberam na
cultura e no estilo de vida anglo-saxónico.
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não potenciam incentivos, por que existem autores na Madeira?
Como devem ser encarados? Qual a função da Cultura e da
Literatura na sociedade madeirense? Sem termos uma explicação
definitiva a tais perguntas, podemos ensaiar elementos de resposta
que permitam cingir melhor a problemática em causa.
Em primeiro lugar, parece-nos haver nas obras dos criadores
madeirenses a consciência ou, até, a obsessão da exiguidade do
espaço físico, marcado pelo isolamento geográfico, pelo forte apelo
da distância e do desconhecido e pelo ostracismo a que a
comunidade insular foi votada ao longo dos séculos. A isso acresce
o público reduzido e o provincianismo que determinam essa
necessidade de “grandeza moral” e até de horizontes alargados e
transponíveis, como o desejo de conhecer o mundo e voltar.
Em segundo lugar, importa relevar o alento dos escritores e
artistas plásticos do século XX que, apesar das condições adversas à
concretização dos seus projectos artísticos, não se resignaram e se
têm esforçado para pôr cobro a esta “fatalidade”. Aprofundam a
noção de identidade, problematizam a sociedade insular, buscam
novos mundos imaginários e dão conta de uma comunidade com
experiências, traumas, anseios e sonhos. Alguns procurarão até
responder à necessidade de construir uma consciência crítica da
comunidade a que pertencem.
Em terceiro lugar, importa questionar os critérios
(provavelmente válidos do ponto de vista do centralismo
legitimador do continente, mas contraproducentes se pensarmos a
literatura como expressão de uma identidade geocultural com os
seus particularismos, como locus de enunciação) que informam a
consideração de que grande parte da prática literária da Madeira só
pode ser relegada à categoria de epigonismo. Aqui urge uma
necessária revisão de critérios, já que a valorização do passado
literário assume importância para a própria identidade cultural
madeirense. Deste modo, as obras de escritores insulares só podem
ser consideradas justamente se vistas no ambiente cultural em que
foram criadas e, segundo critérios adequados, que deverão ser
orientados para uma concepção de cultura entendida como prática
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social, cultivo da sensibilidade e busca de uma identidade marcada
pela experiência da ilha.
Se concebermos, deste modo, a cultura como um conjunto
de produções humanas e “como aquilo que faz sentido”, sob forma
de valores e de normas que vão diferenciar (ou não) a(s)
comunidade(s) vizinha(s); se percebermos, no outro e em nós
mesmos, estes sentidos com estatuto de signos e de estruturas, ou
seja, gestos, cores, sons, objectos, discursos, ou ainda, códigos
sociais, encontraremos, então, formas concretas, imaginárias ou
simbólicas que irão mediatizar as relações do homem com o meio
em que evolui e fundar o que se designa por “identidade cultural e
regional”, especificando ou diferenciando os grupos em contacto.
Nesta perspectiva, vale a pena questionar e tentar
compreender as referidas formas num processo contínuo ao
encontro do outro e de nós. Esta abordagem pretende, de facto,
enquadrar-se numa situação intercultural por se entender necessário
o estudo e a percepção da relação entre a própria cultura, ainda que
regional, e as culturas dos outros. Como uma identidade nunca é
uma construção acabada, a questão não consiste em saber quem são
os madeirenses, por já não ser pertinente definir essa identidade
cultural, mas o que significa recorrer à identificação “madeirense”.
Na verdade, uma comunidade gira em torno de si mesma, quando
consegue fixar significativas referências no plano do simbólico e
dos laços afectivos, admitindo simultaneamente influências e
experiências diversas no seu corpo social.
Torrão natal ou mesmo lugar de residência, a Madeira
tornou-se motivo de estudo e de evocação para muitos escritores
ligados à ilha que passaram, a partir do século XIX, a orientar a
actividade intelectual para motivos de raiz madeirense. Desta
preocupação sobressaem monografias de carácter científico e
literário.
No que diz respeito à literatura, esta não deixará de
interrogar a memória e o futuro, de construir pontes e de promover
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a ficcionalização de imagens verosímeis da condição insular. Vale a
pena delimitar, numa leitura diacrónica, as problemáticas que ela
encerra. Se autores madeirenses procuraram constituir, até meados
do século XX, uma literatura regional, com pendor historicista e/ou
etnográfico, identificando-a como estética da fundação4
(nomeadamente com João dos Reis Gomes e Alberto Artur
Sarmento), em ruptura com a tradicional estética do exótico,
convém admitir, em abono da verdade, que deixou de fazer sentido
reduzi-la a esse motivo.
É, pois, com a geração de escritores como Carlos Martins
(Madeira – Mar de Nuvens, 1945), Ricardo Nascimento Jardim
(Saias de Balão, 1946), Bento de Gouveia (Ilhéus, 1949), João
França (Ribeira Brava, 1954) e António Aragão (Um Buraco na
Boca, 1971) que a série da moderna ficção madeirense se abre para
um regionalismo crítico, com base numa “ilheidade”5 ideológica,
preocupada com o conhecimento da alma e do viver madeirense.
Esse regionalismo aposta numa estética da permanência, desejoso
de ilustrar a “ilheidade” através da arte literária e apontando para a
elevação moral e intelectual. Valoriza, por isso, o imaginário
4

Inscreve-se nas tradicionais poéticas europeias que se caracterizam pela busca
da origem, do instante em que tudo começou, do ponto inicial em que a História de uma
comunidade se constitui para sedimentar uma identidade: assenta, deste modo, numa visão
de processo. Valorizam-se as lendas relativas à génese, à origem e os relatos dos
primórdios do povoamento. A cultura madeirense, de feição homogénea (do ponto de vista
linguístico, religioso, étnico e político), tenta então responder à necessidade de uma
explicação da filiação e de autonomização relativamente ao continente, através da
literatura, da historiografia, da genealogia e da etnografia.

5

Aportuguesamos o conceito de “îléité”. As representações mentais que os ilhéus
e os continentais projectam nas ilhas e na vida insular constituem uma das questões
fundamentais para as analisar. Estes aspectos simbólicos foram estudados por A. Moles
(1982) que criou o conceito de “îléité”; retomado posteriormente por Anne Meistersheim,
que propõe a seguinte definição do conceito em “Figures de l’îléité, Images de la
complexité”, em Île des Merveilles, mirage, miroir, mythe: «L’îléité, enfin, c’est-à-dire le
vécu des insulaires, leur culture, leur imaginaire, tous les comportements induits par la
nature particulière de l’espace insulaire, du temps et de la société et qui traverse ainsi et
sous-tend tous les phénomènes. L’îléité serait donc cette qualité de la perception et du
comportement influencée par la forme spécifique de l’espace insulaire». (Meistersheim
1997: 110)
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popular e denuncia, por exemplo, as carências e as difíceis
condições de vida dos insulanos, a fome a que eram votados os
desfavorecidos em benefício de certos senhores, a crendice ou a
credulidade do povo, o conformismo e as hipocrisias da alta
sociedade funchalense, os vícios da imprensa regional, os
comportamentos considerados “desviantes”, o desinteresse pela
leitura e a vida cultural, as práticas sociais e as mentalidades
bisonhas ou provincianas.
Escritores há que se preocup(ar)am em definir e ilustrar
aquilo que se poderia designar como a “madeiridade”,6 uma
consciência insular própria, sem nunca terem teorizado sobre o
assunto, embora a prática discursiva e a escolha de temas
desenvolvidos nas obras apontem para essa ideia. É o caso, por
exemplo, de Horácio Bento de Gouveia (1901-1983), de Irene
Lucília Andrade (1938) ou de José António Gonçalves (1954-2005).
Grande parte da essência de tudo o que escrevem é tirada da
experiência da vida insular (memórias, sensações e reflexões).
Poderão constar da lista dos escritores mais profunda e
genuinamente “madeirenses”, no sentido em que os textos giram em
torno da ilha. Isso não os superioriza, nem os inferioriza: é um
modo possível de estar no mundo e de trabalhar a palavra literária.
Caberá ao leitor mais avisado ou à comunidade de leitores mais
informados dizer se o binómio conteúdo-forma foi ou é feliz e
pertinente.

6

Usamos o termo do mesmo modo que se fala em “cabo-verdianidade” ou em
“açorianidade”, ou seja, um sentimento insular próprio dos madeirenses que os distingue
dos demais. A consciência de viver numa periferia relativamente ao continente e a Lisboa,
com um passado histórico que só a eles diz respeito, o forte sentimento de pertença a uma
comunidade insular com um destino comum, bem como a um lugar primordial, que já foi
espaço isolado e fechado, com um cenário natural e humanizado que sugere determinadas
emoções e sensações, definem, em grande parte, esse conceito. A “madeiridade” prendese, também, no plano do imaginário, com a universal exemplaridade do seu sentido insular
mítico, entre a presença e a ausência, entre a proximidade e a distância, consciente da forte
atracção magnética insular. Além das especificidades civilizacionais e culturais, facilmente
identificáveis, o contexto em que aquele que se diz madeirense evolui influencia o seu
modo de ser e de ver o mundo.
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Nestes últimos trinta anos, temos vindo a verificar a
tendência, em autores ligados à ilha, para o afastamento do
regionalismo. Tais autores desenvolvem obras que ora enveredam,
através da experimentação formal e lúdica das potencialidades
textuais e semióticas, por uma estética da transgressão e da evasão;
ora se preocupam com outros cenários e problemáticas humanas
distintas das que pertencem à memória cultural madeirense; ora
planificam mundos imaginários, num jogo conceptual de citações e
de vários processos, numa estética da virtualidade,
“desterritorializando” a acção e as personagens do tempo e do
espaço, transportando-as para cenários radicais. Será uma reacção à
estética da territorialização? Não estarão a alegoria e a
ambiguidade ao serviço da subversão do discurso político
dominante? Por um lado, esta atitude parece, pois, indiciar rejeição
do tema da insularidade, numa época em que as novas tecnologias
da era da comunicação anulam a distância que o mar impunha à
ilha. Por outro lado, alguns escritores reivindicam o estatuto de
cidadão do mundo, mais interessados nos problemas (culturais,
políticos, filosóficos e ecológicos) que se colocam à humanidade
em termos globais do que em termos locais. Outra via, porém,
aparece no horizonte insular: a dos escritores que não fogem à
análise política e social do modelo autonómico implementado em
1976. São disso exemplo o cronista Ricardo França Jardim (1946) e
o contista José Viale Moutinho (1945) que, vivendo à distância,
mas atentos ao evoluir da Região Autónoma da Madeira, mercê das
ligações afectivas à sua terra natal, cultivam a distopia, a ironia, a
sátira e até o absurdo para pôr em causa aquilo que consideram os
erros do actual modelo de desenvolvimento socioeconómico da
Ilha.
Ao reduzir-se a expressão rural que caracterizava a
sociedade insular, é natural que se tenha virado uma página da
história sociocultural da Madeira. Actualmente, a sociedade
madeirense é menos monolítica do que era no passado. O
sentimento de isolamento apaga-se a pouco e pouco com novas
perspectivas e a multiplicidade das trocas culturais indiciam uma
real abertura ao mundo, como ilustram, por exemplo, as obras de
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Ernesto Leal (1913-2005), António Aragão (1921-2008), Margarida
Gonçalves Marques (1929), Carlos Lélis (1932) João Carlos Abreu
(1935) e Maria Aurora Carvalho Homem (1937). A globalização
prossegue o seu caminho a todos os níveis da sociedade e das artes.
Assiste-se, deste modo, à passagem de um quadro geral de
submissão ao “regionalismo” temático, explícito ou difuso, para o
de uma libertação do autor relativamente ao espaço-ilha, enquanto
objecto de criação literária.
É claro que, no mundo da produção literária madeirense,
nem todas as obras, nem todos os autores, são merecedores de
figurar num quadro de honra da Literatura. Porém, esta constatação
não nega a existência de válidas obras de cariz literário, enquanto
documentos e testemunhos com iniludível valor artístico, obras
detentoras de todos os valores do alimento espiritual. A actual
crítica universitária admite a ideia de que essa “literatura” pode ser
uma substância activa, nutritiva, logo que dinamize e diga algo
acerca da comunidade madeirense, remetendo-a, enfim, para um
simbolismo histórico, social e cultural.
No pequeno meio que a ilha é, em que (quase) todos os
agentes culturais se conhecem, em que se vive em certo
“situacionismo cultural”, em que raramente há lugar para a crítica
estimulante que desbrave o matagal onde despontam, por vezes,
delicadas flores, estas matérias são sempre geradoras de
controvérsias e de mal-entendidos. Das discussões havidas, desde,
pelo menos, meados do século passado, em artigos, mesas redondas,
conferências e debates em torno deste assunto, depreende-se que
este tema é suficientemente polémico para atrair atenções, mas
insuficientemente estudado para se desfazerem equívocos e
suspeitas de ordem vária.
Quanto ao panorama cultural da ilha e ao posicionamento de
autores madeirenses relativamente ao(s) centro(s) do país, já
observava o poeta José António Gonçalves:
Por paradoxal que pareça, esta [questão de saber se existe uma
literatura madeirense] é uma discussão despida de grande
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relevância. Na verdade, o que importa ao autor, ao artista, é a
divulgação da sua Arte e não o rótulo made in. Todavia, vivemos,
curiosamente, num mundo que se busca a si mesmo, interioriza a
sua dimensão, procura respostas, abala consciências e se bate pela
autenticidade. E é aí que assume importância essa busca de
identidade cultural que apoquenta um variado naipe de
intelectuais madeirenses (Gonçalves, 1991).

É ponto pacífico, no meio dos escritores afectos à Madeira,
ser a principal motivação dirigir-se ao todo nacional e à lusofonia,
ao resto do mundo, se possível for, desconfiando da cultura
restritiva que lhes poderia infligir a classificação por região,
geradora de mal-entendidos, como tem alertado o poeta Carlos
Nogueira Fino (1950).7 De igual modo, a maioria parece defender
que não há qualquer contradição entre ser autor português e ser
autor madeirense, sendo que esta distinção não passa de mera figura
de estilo, em que vale sempre o todo pela parte e a parte pelo todo.
Assim, quando usarmos o adjectivo “madeirense” deverá ser
tomado como mero qualificativo, que designa uma pertença
geográfica a uma comunidade, ciente da sua identidade regional,
que carrega a própria história (diferenciada nalgumas tradições
religiosas, em certos imaginários e experiências da vida insular,
bem como em traços linguísticos particulares). Não deve ser
entendido como movimento político, nem como apoio ideológico a
um poder estabelecido, seja ele qual for.
É dos Açores que nos chega, através das palavras de
Vamberto de Freitas, um conceito operativo forjado na necessidade
de caracterizar a “Literatura açoriana” e aplicável ao caso
madeirense: o “inclusivismo”, ou seja, “a reivindicação de pertença
ao todo nacional, mas sem a violação interior de quem se nega a si
próprio, ou é negado pelos outros” (Freitas 1999: 96).
Com efeito, à luz da ficção produzida na Madeira, não
parece haver motivos dignos de nota que revel(ass)em
7

Lembremos, por exemplo, a crónica de Carlos Nogueira Fino intitulada “O que
será literatura madeirense?”, publicada no Tribuna da Madeira, Funchal, 02-I-2004.
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antagonismos entre figuras do continente e figuras da ilha, nem
qualquer sentimento de desprezo ou desejo de ruptura com o todo
nacional. Mantém-se viva a ideia de que a Madeira, como território
humanizado, é consequência da época da aventura dos
Descobrimentos e, como tal, a cosmogonia do Madeirense gira em
torno dessa matriz cultural (religiosa e social) trazida e
implementada na ilha pelos primeiros portugueses: o madeirense
será, assim, em abstracto, um português insular, mais as suas
circunstâncias.
Todavia, como nota Adelaide Batista:

Em matéria discursiva, prevalece ainda o “eles” entre continentais
e insulares e entre o centro e as margens. Com insistente
imponderação, já de si tradicional, cultural, e do “sempre foi
assim”, não nos habituamos nem acertamos no discurso do “nós”,
que nos abranja a todos, desde as franjas mais orientais do
rectângulo continental, passando pela Madeira até ao marco mais
ocidental do País, lá para as bandas do Arquipélago dos Açores,
de onde se pode regressar, em jornada inversa a si própria e ao seu
lugar, no reconhecimento e na crença de que o centro pode estar
em cada região, em cada terra, em cada pessoa (Batista 1999: 7)

No fundo, tudo dependerá da ênfase que se der a factores
sempre exteriores à essência da Literatura, mas que nunca deixam
de condicioná-la: o fundo político, a geografia, o grupo social, o
credo religioso, o contacto com os outros, a experiência de vida
noutros lugares, a orgânica da instituição literária nacional e a
insidiosa questão do prestígio, porque, no concernente à (quase)
invisibilidade na montra da cultura portuguesa da produção artística
das suas ilhas, suspeitamos que é disso que se trata.
Havia, até aos anos noventa do século passado, o
pressuposto de que a Madeira não tinha dado à Literatura Nacional
nomes prestigiantes. Embora afastados fisicamente do meio insular
que os viu dar os primeiros passos no mundo das letras, vultos
literários como Herberto Helder, Helena Marques, Ângela Caires,
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José Agostinho Baptista, José Tolentino Mendonça, Ana Teresa
Pereira desmentem em parte essa situação. Todavia, sem nunca
contestar que o caminho percorrido por cada um deles foi
conseguido por mérito próprio, a experiência da ilha e o
conhecimento que dela tiveram, enquanto motivo de reflexão, de
questionamento, de avaliação das possibilidades e impossibilidades
que esta encerra, enquanto entidade com quem se dialoga para se
tomar decisões –Partir ou ficar? Viver a vida ou escrevê-la? Manter
ilusões acerca das origens ou desfazer-se delas? Permanecer lá fora
ou regressar? Projectar-se através da Literatura ou diluir-se no
esquecimento?– terá tido naturalmente alguma influência no modo
como se fizeram à criação literária.
A forma como se encara a especificidade madeirense no
plano artístico e cultural mantém-se problemática. No congresso de
Cultura Madeirense ocorrido em 1990, Paquete de Oliveira
enunciava:

Julgo […] ser necessário radicalizar o passado no presente para o
futuro. Que quero dizer com isto? Quero dizer que uma das
características de sermos madeirenses é a repetição constante, sem
submetermos a uma sistematização científica o que vamos
produzindo no nosso conhecimento. Uma das características
também da nossa própria cultura é a incerteza dilacerante da nossa
identidade. Por isso procuramos incessantemente as raízes da
nossa cultura. Fico a temer que esta inconstância não seja uma
certeza, mas uma incerteza, um certo palpitar para nos sentirmos
identificados (Oliveira 2008: 167).

Enunciemos, então, algumas dessas dúvidas e perguntas:
existirá uma consciência insular? Um imaginário local? Haverá o
sentimento de pertença a uma comunidade regional? Haverá uma
“literatura madeirense” específica? Quais os critérios que a
definem? Será porque fala da ilha? Será porque inclui traços da
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cultura insular ou porque cultiva o regionalismo de conteúdos? Será
porque reivindica mais e melhor autonomia em relação ao
continente? A todas estas perguntas a resposta que se impõe parece
ser “sim, mas…”, conquanto se postule a importância do locus de
enunciação, a existência de um corpus que não seja um “objecto”
demasiado “móvel” ou fugidio, e se forjem ferramentas capazes de
definir
a
vocação
de
objecto
híbrido,
ambivalente
(insular/continental;
regional/nacional;
centro/periferia;
local/universal).
Interroguemo-nos antes sobre a forma como os madeirenses
desejariam que os vissem e se vissem no espelho da Literatura,
sobre o modo de questionarem o mundo e de se questionarem à luz
da consciência literária. “Literatura madeirense”: não será o corpus
de textos que representa para a comunidade insular o outro lado do
espelho, a possibilidade de confrontação sobre o qual é preciso
construir a análise crítica? Em última instância, não será à
comunidade de leitores madeirenses que compete reconhecer quais
os livros e autores que mais lhe diz (respeito)? A ensaísta e escritora
Ana Margarida Falcão, ao problematizar a questão, admite essa
perspectiva:

Regra geral, a literatura de arquipélagos que é considerada de
alguma forma independente tem características próprias: factores
de independentização racial, linguística, política e cultural. Na
Madeira essas características não existem, ao contrário do que
acontece em Cabo Verde ou São Tomé, por exemplo. Por outro
lado, na Região há uma consciência da população de uma
literatura sua. Independentemente dessa literatura ter ou não
características diferentes das do país em que se integra, a questão
é: essa consciência colectiva é suficiente para legitimar a
expressão “literatura madeirense”? Há estas duas visões: se
considerarmos que, para haver “literatura madeirense”, teria de
existir a primeira característica, então não há, só há literatura
portuguesa. Se considerarmos a segunda, não podemos negar que
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a população está a legitimar algo como sua pertença (Falcão
2007: 10).

Apesar da crescente escolarização dos indivíduos a partir de
meados do século passado, o projecto da modernização do país e do
desenvolvimento económico-social reteve todas as atenções nestas
últimas décadas, deixando pouco espaço para outros discursos que
não fossem o político e o social (além de, obviamente, o religioso e
o futebolístico). No âmbito da política de descentralização, mais
visível no plano das intenções do que efectiva, existem agentes que
promovem com alguma regularidade acontecimentos culturais (uma
exposição de pintura, um concerto, uma peça de teatro, o
lançamento de um livro), mas o impacte dessas iniciativas continua
a ser muito reduzido junto do público do interior do país ou da ilha.
A cultura artística é ainda muitas vezes entendida como uma
actividade elitista, ao serviço do Turismo ou da burguesia urbana, e
raramente como um motivo de inspiração, de projecção e de
afirmação da comunidade regional a que o autor pertence. Além
disso, continua a haver confusão entre a cultura e a política, em
parte devido à “subsidiodependência” em que a primeira se
encontra relativamente à segunda. Não será por isso surpreendente
assistir-se à criação de novos lugares menos formais e mais activos
como modo alternativo de viver e pensar a cultura e a cidadania: a
blogosfera.
Na verdade, a cultura e a política continuam, na Madeira, a
ensaiar o conceito de “autonomia”. Trata-se, para o primeiro, de
exigir junto do Governo Central maior espaço de manobra para
dirigir a Região, reivindicando a transferência para a ilha de mais
instrumentos do poder. Para o segundo, será afirmar o direito de
pensar, de sentir e de agir à sua maneira, no quadro de uma
cidadania mais participativa.
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Para concluir, convém dizer que as nossas observações
também apontam para a fragilidade do sistema cultural madeirense,
não podendo ainda contrariar, por um lado, aqueles que consideram
ser um objecto de investigação flutuante e mal definido, por outro,
gorando as expectativas daqueles que desejariam poder afirmar a
existência de um campo estabelecido.
Talvez o meio cultural madeirense mal exista, mas uma
reflexão sobre as suas iniciativas e condicionalismos não pode
deixar de ser feita para que possamos compreender um pouco mais
da natureza da sua evolução em curso. A actividade literária e
cultural na Madeira não constitui uma realidade nova nem uma
nova estrutura mental, antes uma perspectiva a partir da qual
podemos formular perguntas acerca da sua vitalidade. Será, do
nosso ponto de vista, a partir do próprio sistema, no interior do seu
contexto, que muitas das criações intelectuais ou artísticas, quase
sempre relegadas pelo Centro ao limbo da indiferença, deverão ser
olhadas, tendo naturalmente em atenção tudo o que se faz lá fora.
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