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S
aramago e o neo-
-ateísmo fi zeram 
exactamente isso 
com o Antigo Tes-

tamento, outros fazem-no 
com diversas expressões 
literárias e artísticas.  

No início dos anos 60 
surgiram os primeiros 
ataques sérios, por parte 
do Le Canard Enchaîné, 
semanário francês satíri-
co. Nessa altura a edito-
ra de Hergé (Casterman) 
optou por deixar esgotar 
o álbum “Tintin no Con-
go”, além de o retirar da 
colecção. Mas nem au-
tor nem público se con-
formaram e assim sur-
giu de novo aquele títu-
lo em 1970, tendo sofri-
do pequenas alterações 
textuais como, entre ou-
tras, “négre” (preto) deu 
lugar a “noir” (negro) e 
as referências específi cas 
ao Congo foram diluídas, 
passando as aventuras a 
ter lugar num país africa-
no indefi nido. 

O receio devia-se aos 
resquícios de um olhar 
europeu colonial (este-
reótipos raciais e falta 
de sensibilidade ecológi-
ca), predominante num 

tempo anterior às inde-
pendências africanas, 
mas no fundamental a 
obra manteve as suas 
características e a polé-
mica regressou. 

Nos primeiros anos do 
século XXI um advogado 
britânico, ligado aos di-
reitos humanos, apresen-
tou queixa à Comissão 

de Igualdade Racial e es-
ta determinou que os li-
vros fossem retirados das 
livrarias. Mas os livrei-
ros concentraram a obra 
de Hergé na secção de 
adultos e outros sinaliza-
ram-na para leitores com 
mais de 16 anos. Outros 
incidentes quase preten-
deram levar Tintin, o cé-

lebre repórter belga, ao 
Tribunal Penal Interna-
cional, para enfrentar 
acusações de crimes con-
tra a humanidade. 

A obra artística de-
ve ser entendida no seu 
contexto histórico-cultu-
ral, para não se confun-
direm valores éticos e es-
téticos...

Palavras
para a minha mãe

E
m 1915 Albert 
Einstein publica a 
teoria da relativi-

dade geral, a partir da 
teoria da gravitação de 
Newton, propondo a ge-
neralização do princípio 
da relatividade do mo-
vimento. Isso tem im-
plicações profundas no 
nosso conhecimento do 
espaço-tempo, levan-
do, entre outras conclu-
sões, à de que a matéria 
(energia) curva o espa-

ço e o tempo à sua vol-
ta. Isto é, a gravitação é 
um efeito da geometria 
do espaço-tempo.

Muitas previsões da 
relatividade geral dife-
rem significativamen-
te das da física clássi-
ca, especialmente no 
tocante à passagem 
do tempo, a geometria 
do espaço, o movimen-
to dos corpos em que-
da livre, e a propagação 
da luz.

mãe, tenho pena. esperei sempre que entendesses 
as palavras que nunca disse e os gestos que nunca fi z. 
sei hoje que apenas esperei, mãe, e esperar não é
sufi ciente. 

pelas palavras que nunca disse, pelos gestos que
me pediste 
tanto e eu nunca fui capaz de fazer, quero pedir-te 
desculpa, mãe, e sei que pedir desculpa não é
sufi ciente. 

às vezes, quero dizer-te tantas coisas que 
não consigo, 
a fotografi a em que estou ao teu colo é a 
fotografi a 
mais bonita que tenho, gosto de quando 
estás feliz. 

lê isto: mãe, amo-te. 

eu sei e tu sabes que poderei sempre 
fi ngir que não 
escrevi estas palavras, 
sim, mãe, hei-de
fi ngir que 
não escrevi estas pa-
lavras, e tu hás-de 
fi ngir que não 
as leste, somos as-
sim, mãe, mas eu 
sei e tu sabes. 

José Luís
Peixoto, in
“A Casa,
a Escuridão”
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Assiste-se hoje a uma espécie de revisionismo, na linha

do “politicamente correcto” que descontextualiza a obra cultural europeia, 

manipulando-a de forma patética face ao olhar do homem de hoje. 

[ DR #

Revisionismo
à Tintin

“Todas as mulheres estão 
grávidas até ao fi m da vida.”

[ DR #

(Agustina Bessa-Luís, Ordens Menores)

Gravidez contínua

sabes que poderei sempre 
 não 
estas palavras, 
hei-de

evi estas pa-
tu hás-de 

 não 
somos as-

mas eu 
abes. 
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