
Para a compreensão da bilhardice 

A curiosidade do Homem, ligada à capacidade social de interagir e à 

linguagem, faz despoletar a bilhardice como conversação e discussão acerca da vida de 

terceiros, enquadra-se no contexto psicológico e sociocultural de qualquer região. Apesar 

de ter conotação depreciativa no âmbito das relações humanas, este factor social funciona 

como catalizador das interacções sociais, e está relacionado com a perspectiva evolutiva 

do ser humano que também fê-la evoluir, propagando os seus mecanismos de acção, ao 

dispor dos meios de comunicação, na sua plenitude. Aí o espaço público de que se falou 

anteriormente, passa a incluir aspectos que só a privados dizem respeito. É neste 

momento que se estende a bisbilhotice aos meios de comunicação, e torna o vocábulo 

regional “bilhardice” o ponto de partida para o projecto que esta dissertação apresenta, 

através do qual se dão a conhecer vários aspectos ilustrando a sua riqueza 

transdisciplinar. Num projecto onde se exploram as várias áreas do conhecimento, a 

diversidade das disciplinas acaba por se tornar determinante para a completa exploração 

conceptual do tema e a sua relação com as artes visuais. A bilhardice, como ponto de 

partida absoluto de um projecto artístico, obriga à sua definição e conceptualização de 

modo a permitir a correcta e pertinente divagação do termo pelas relações que se 

estabelecem no âmbito das ciências sociais e humanas. Por um lado temos a linguística 

que estuda a palavra e a define segundo parâmetros associados às suas origens e às suas 

variantes, à diversidade de significados, bem como à criatividade da linguagem no âmbito 

da comunicação humana, e ainda aos meios através dos quais a bilhardice se propaga. 

Da palavra ao conceito 

O jogo das palavras resulta da criatividade do ser humano, como ser falante, e 

torna o universo linguístico estimulante, ao permitir a introdução constante de palavras 

com origens diversas ao mesmo tempo que outras caem em desuso. De entre os vários 

exemplos referidos por Helena Rebeloi na sua conferência e que se consideram 

pertinentes para a compreensão deste aspecto são, por um lado, as mesmas palavras que 

adquirem significados distintos segundo as zonas onde elas são usadas, por outro as 

unicamente inventadas em contextos isolados, como é o caso da palavra tapassol, 



elemento chave do projecto. E é nestas circunstâncias que se encontra a diversidade de 

sotaques e regionalismos no âmbito da língua portuguesa que, na sua diversidade, lhe dá 

unidade. A palavra bilhardice é um termo regional para as palavras bisbilhotice, 

mexerico, coscuvilhice. O que a torna interessante, de facto, é tratar-se de um 

regionalismo, e ser usada, frequentemente, em detrimento das anteriores. Curiosamente, 

não constitui entrada de dicionários e é apenas referida como “falso testemunho, 

alveiosia. Aquelas raparigas nan fazem senão bilhardar”ii. No entanto, se consultarmos 

alguns dicionários da língua portuguesa encontramos o termo bisbilhotice definido como 

o acto de observar ou ouvir, para depois reproduzir de uma forma maliciosa o que se viu 

ou ouviu. Sendo sinónimo de enredo, de coscuvilhice ou mexerico, tanto bilhardice como 

bisbilhotice definem a procura do conhecimento de factos ou aspectos da vida alheia que 

depois são divulgados a terceiros. Outro aspecto que suscitou interesse para esta breve 

reflexão, é o facto deste possuir na sua morfologia a palavra bilhar. No dicionário podem 

encontrar-se entradas para as palavras bilhar, que se refere ao próprio jogo que acontece 

mediante o uso de um taco para mover bolas; bilharda como um jogo tradicional de 

rapazes que fazem saltar com um pau outro mais pequeno; bilhardar como uma táctica 

do próprio jogo do bilhar caracterizada por tocar duas vezes na bola ou em duas bolas ao 

mesmo tempo; e bilhardeiro como o vadio que joga à bilharda. Curioso é saber que 

bilhardar também significa vadiar. Por fim, a entrada bilhardeira, sem ser referenciada 

como regionalismo, é definida como mulher de levar e trazer, que anda de casa em casa 

dando notícias.  

 

Do escárnio à maledicência 

As cantigas de escárnio e maldizer podem ser consideradas como a forma 

mais primitiva de divulgação de bilhardices ou a propagação de notícias que 

objectivavam a crítica através do sarcasmo, ironia ou da sátira. Por constituírem-se 

primeiras manifestações literárias portuguesas, e fazerem parte da poesia trovadoresca, o 

contexto sociocultural que as circunscreve determina alguns aspectos da sociedade 

medieval portuguesa e o início da sua literatura. De tradição popular, este humor sátiro 

servia para dizer mal ou denunciar situações diversas ligadas a protagonistas das mais 



variadas proveniências. Os trovadores usavam, assim, o subterfúgio do verso e da música 

para fazer soar, pelas ruas e lugares medievais, as denúncias e provocações que achavam 

mais apropriadas no âmbito da ridicularização de indivíduos ou costumes considerados 

escandalosos. Desde temas ligados à actualidade medieval no contexto das conquistas, 

aos amores entre fidalgos e plebeias, das mentiras e falsas juras de amor, à vida duvidosa 

de formosas moças solteiras, passando pelas pretensões dos mais ambiciosos, o lirismo da 

época trovadoresca constituía-se na consciência (i)moral preocupada em manter os bons 

costumes no âmbito da vida comunitária. Por um lado, temos as cantigas de escárnio 

dirigidas a alguém incógnito de uma forma indirecta, feita através de eufemismos e jogos 

de palavras com sentido duplo. Por outro, as cantigas de maldizer aconteciam quando os 

trovadores recorriam a um discurso mais acutilante e directo, através do uso de palavras, 

claramente ofensivas e grotescas, para dizer mal de alguém.  

 
                                                
i Docente da Universidade da Madeira que aceitou amavelmente participar no ciclo de conferências que 
aconteceu em simultâneo no espaço da instalação Central da Bilhardice que será desenvolvido adiante, no 
capítulo 7. 
ii Jaime Vieira dos SANTOS - «Vocabulário do Dialecto Madeirense», Revista Língua Portuguesa, vol. III, 
p.148. Citado por Helena Rebelo.  


