
Entrevista dada por João de Mancelos 

a Luís Filipe Cunha

Luís Filipe Cunha: Muitas pessoas questionam-se como é a vida de um escritor. 

Como é ser-se escritor? Como o definiria?

João de Mancelos: Em Portugal esta actividade não se encontra profissionalizada e 

faltam estruturas como, por exemplo, o agente literário, que facilita o contacto entre 

autor,  editor  e  público.  Uma  vez  que  o  número  de  leitores  no  nosso  país  é 

relativamente  escasso  quando  comparado  com  outras  realidades  europeias,  não  é 

possível  subsistir  da escrita.  Assim, o autor tem de dividir o seu tempo com uma 

actividade profissional e desdobrar-se em tarefas que caberiam aos agentes literários. 

Por outro lado, os escritores que vivem em grandes cidades como Lisboa e Porto têm 

outra facilidade de contactos ao nível da imprensa e da divulgação que um autor que 

divide o seu tempo entre Aveiro, Viseu e Coimbra não possui. Sendo assim, estou 

mais  dependente  dos  periódicos  regionais  e  dos  contactos  propiciados  pelo  meu 

editor. Mas nem tudo são constrangimentos. A minha profissão de docente no ensino 

superior e a leccionação nas áreas da Literatura Norte-Americana e da Escrita Criativa 

favorecem a minha actividade de escrita ficcional, complementando-a e gerando uma 

reflexão maior e mais isenta sobre o meu trabalho. Contudo, também é verdade que as 

actividades  académicas  me absorvem e  não me permitem uma escrita  tão  regular 

quanto desejaria.

 

LFC: Como surgiu a ideia de elaborar este conto, “A História que eu não deveria 

contar”, presente na segunda edição da obra As Fadas não usam Batom, publicada em 

2004 pela editora Nova Vega?

JM: Quando investigava na área da antropologia literária para a minha dissertação 

doutoral, deparei-me com uma tradição bastante cruel de uma tribo africana. Quando 

nasciam gémeos de sexo diferente, o feiticeiro matava-os à nascença, por acreditarem 

que eles tinham cometido incesto no ventre. Muitas histórias nascem daquilo que em 

escrita criativa se designa por “hipotetização dos opostos”. Neste caso colocou-se-me 

a questão: e se fossem os gémeos a assassinarem os pais? O Professor João Almeida 

Flor classificou a minha história como uma fantasia freudiana. Concordo e acrescento 

que há uma dialogia do meu conto com o clássico “The Fall of the House of Usher” 

de Edgar Allan Poe. [...]



LFC: Como foi a aceitação/reacção à obra, no qual o conto se insere?

JM: Em termos comerciais vendi mais exemplares das duas edições de As Fadas não 

usam Batom do que todas as minhas outras obras em conjunto. No entanto, o que 

importa verdadeiramente é o retorno da crítica especializada. Nesta área registo que a 

primeira edição da obra foi  seleccionada para vídeo-livro da semana no programa 

televisivo  Acontece,  concebido  e  apresentado  pelo  jornalista  cultural  Carlos  Pinto 

Coelho. A obra, tanto na primeira como na segunda edição, originou alguns ensaios 

publicados em revistas universitárias (Revista de Letras da UA e  Máthesis da UCP 

Viseu), suscitando ainda uma comunicação apresentada na UCLA. Obtive ainda duas 

dezenas de recensões favoráveis na imprensa. No entanto, foi um postal de Baptista 

Bastos que verdadeiramente me encorajou ao afirmar: “Obrigado por ter escrito este 

livro.” Uma das funções da crítica é também esta: revelar-nos que estamos (ou não) 

no caminho certo.

LFC: Relativamente à inserção do seu conto na antologia de contos portugueses, teve 

alguma participação na tradução de John Elliott?

JM: Não.  Respeito  muito  o trabalho dos  tradutores  e  creio  que um escritor  deve 

interferir muito pouco ou mesmo nada nesse processo árduo de recriação, permitindo 

ao tradutor o espaço de manobra técnica e criativa que legitimamente lhe pertence e 

que consiste afinal em “trazer para um novo leito as águas de um outro rio”, como 

afirmava um dos nossos melhores tradutores.

LFC: Revê o seu texto nesta tradução?

JM: Uma tradução implica uma interpretação do texto original, a escolha cuidada e 

muitas vezes polémica dentre as opções disponíveis, uma compreensão profunda do 

conteúdo, a atenção à forma, tom e contexto original e, sobretudo, uma imaginação 

talentosa e conhecimentos técnicos precisos, para além da experiência para recriar um 

texto que soe bem na língua de chegada. Neste âmbito John Elliott fez um trabalho 

que me agrada e surpreende pela positiva em algumas opções de tradução. Preservou 

o espírito e a forma do texto original sem impor soluções rebuscadas.

 

LFC: Quais os seus projectos mais imediatos?
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JM: Promover a minha nova obra (um conjunto de contos intitulado (O que sentes  

quando  a  chuva  cai?),  lançado  recentemente  pela  Nova  Vega,  e  que  será 

possivelmente  traduzido  para  búlgaro;  completar  a  minha  presença  na  web 

(http://mancelos.googlepages.com/home)  e  traduzir  para  inglês  alguns  dos  meus 

poemas.

Figueira da Foz, 9 de Agosto de 2006
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