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EDITORIAL
o Jornal Fazedores de Letras

chegou ao número 10.
Não tem sido fácil a publicação deste jornal,

mas a teimosia de uns e a generosidade de outros têm
permitido que nunca se tenha deixado de dar
notícias. Com a falta de meios, aliada à ausência de
apoios por parte dos organismos responsáveis, ainda
não é possível ter o jornal sonhado. No entanto,
acreditamos ser possível ter um ainda melhor jornal.
Para isso, basta que a participação dos colegas de
Letras seja cada vez maior.

Não queremos um jornal só para alguns,
queremos um jornal onde a notícia seja para todos.
Queremos que exista dignidade no acto de pegar na
caneta, para que tudo o que vai de bom e de mau no
mundo tenha um espaço para um nascer do debate.

A notícia depende de quem vê e sente a sua
própria existência. Não se permita que alguém diga
que os jovens nada têm a dizer.

Por isso e por muito mais,
entreguem os vossos artigos!

lVI}JOlI03
11-------------------
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Os Alunos de Letras rejeitam em Reu ião Geral
de Alunos a proposta de Lei do Ministério para o

Financiamento do Ensino Superior e propõem
devolução na íntegra do $das propinas pagas

pelos alunos.
No dia 21 de Maio

realizou-se uma
Reunião Geral de Alunos de
Letras com o objectivo de
debater o processo da
afectação da verba das
propinas cobradas nos anos
92/93, 93/94 e 94/95, e
discutir a versão preliminar da

proposta de Lei para o
Financiamento do Ensino Su-
penor elaborada pelo
Ministério da Educação. E
assim foi.

Após um primeiro
momento de informações
sobre as várias secções da
AE e sobre os trabalhos do
Conselho Directivo, iniciou-se

uma discussão acesa sobre a
definição dos conceitos
"Benefício Directo" e
"Beneficio Indirecto", a qual

foi motivada pela
apresentação de urna moção
subscrita pela Direcção da
Associação de Estudantes.
Dessa moção constava a
exigência de que o beneficio
directo devesse atingir o valor

máximo de 70% e o beneficio enquanto principais visados e
indirecto o valor mínimo de "vítimas", tenham

25%. oportunidade de intervir e

No entanto, a DAE participar no mesmo.
retirou esta moção que Quanto à análise e de-
obedecia à definição de bate sobre a proposta de lei
parâmetros e metodologia da para o Financiamento do

afectação da verba das Ensino Superior, cabe dizer
propmas a.provada em que a consciencialização dos
Senado da Universidade de alunos presentes face a
Lisboa, em prol de uma outra situação actual do Ensino
moção apresentada por um Superior Público, da Acção
grupo de colegas. Esta, por Social Escolar, das condições
sua vez, propunha que "os de ensino da FLL, dos efeitos
montantes das propinas, daPoliticaEducativaquetem
indevidamente cobradas, vigorado até hoje, originou
sejam restituídos na íntegra uma troca muito saudável de
aos alunos que provem terem perspectivas e opiniões sobre
pago as referidas propinas a realidade do nosso ensino.
"revistas"/aumentadas." Posto isto, os alunos

Prevendo que a decidiram por unanimidade

matéria da afectação não não aceitar a versão
será, de modo algum, pacífica preliminar da proposta de lei
no seio da Asssembleia de e reiterar "o princípio da

Representantes, a Mesa da recusa a qualquer lei que
RGA responsabilizou-se por preveja a sua participação
convocar uma próxima RGA, nesse financiamento".
conjuntamente com a DAE, Afirmaram de igual modo

a fim de,que ao longo deste que "um sistema de
processo, os alunos de Letras empréstimos aos

estudantes não pode
nunca ser inserido no
âmbito da Acção Social
Escolar. nem servir para a
substituir" e que "os
estudantes da FLL já por
várias vezes recusaram a
sua comparticipação no
financiamento do Ensino
Superior Público através
do pagamento de propinas
ou taxas".

Falta apenas referir
que o quorurn da Assembleia,
chegou a atingir uma
participação de cerca de 120
alunos e nunca teve menos de
80 presenças. Visto não ha-
ver abstenções, o n" de alunos
que participaram na
aprovação das já referida
moções afigurou-se para um
grupo de colegas com não
representativo, pelo que
apresentaram à Assembleia
e à Mesa uma declaração de
protesto, na qual não
reconhecem tais posições
como representativas e
estatutariamente legais.

------------1



· '~ .. " 't ' i ., , "~ . ' ,,' ',."}' ,":. ',\'" p'OII" ica educaf VO' r""',): ,'.' ,;,'.,:'. ',,:;'

Onde pára o
diálogo?

A Direcção da Associação de
Estudantes da Faculdade de

Letras de Lisboa (juntamente com mais
13 D.A.E.'s) foi convoca da para uma
reunião com o sr. Ministro da
Educação. Esta convocatória surge na
sequência de um pedido subscrito pelas
14 D.A.E.'s, que referia como tema
do encontro "a discussão das
mudanças que se prevêm no Ensino
Superior Público".

Foi com essa intenção que a
D.A.E.F.L.L. foi à reunião. E no dia
24 de Maio, às 16 horas, lá estávamos.

Qual não foi o nosso espanto
quando, ao iniciar a reunião, o sr.
Ministro afirma que o que iria discutir
connosco seria, única e exclusivamente,
a relação do seu Ministério com as
Associações de Estudantes (AAEE).

Foram cerca de 4 horas que se
passaram num evidente diálogo de
surdos. Por um lado os representantes
das AAEE a afirmarem que não
aceitam ser ignorados na discussão de

políticas globais do Ensino Superior
(leia-se Financiamento, Acção Social
Escolar, entre outros), por outro, o sr,
Ministro a dizer que esses assuntos só
discutem com as Associações
Académicas (Federações). Disse
também que essa era uma "prática de
11 anos que eu pretendo manter".
Persistir no erro nunca fez bem a
ninguém!

O que o sr. Ministro (assim
como aconteceu com os seus
antecessores) se esquece é de que os
legítimos representantes dos estudantes
são, no caso de Lisboa, as AAEE
directamente eleitas por estes. Em
Lisboa não há uma Federação; a
Associação Académica de Lisboa
(AAL) é uma Confederação que foi
criada devido a uma necessidade que
as AAEE sentiram de ter um espaço
onde pudessem debater as suas ideias
e posições.

O que passou a acontecer foi
que os sucessivos Ministérios usaram
a AAL como um escudo entre si e as-~OÇAO propinas ou taxas;

e) a educação é
um direito de todos os
cidadãos (Constituição
da República Portuguesa,
Capítulo tn, Artigo 73°,
n''I), assim, esta não pode
nunca ser encarada como
a prestação de um serviço
por parte das instituições
de ensino superior;

No passado dia 21 de Maio, foi aprovada, por unanimidade,
em RGA, a seguinte moção:

Considerando que:

AAEE de Lisboa. O que é certo é que
dialogar com a AAL não é o mesmo
que dialogar com as AAEE. E até há
uma posição unânime da Assembleia
Geral da AAL (composta por 38
AAEE) que afirma que o Ministério da
Educação deve convocar para reuniões
desta natureza todas as AAEE de
Lisboa.

Pela nossa parte, vamos
continuar a lutar pela representação
directa e efectiva dos estudantes da
FLL. Assim, logo após a reunião,
enviámos ao sr. Ministro da Educação
um pedido de audiência para discutir a
sua proposta de lei para o
Financiamento do Ensino Superior,
acompanhado da moção aprovada por
unanimidade na última R.G. A.

Não aceitamos que o Ministro
da Educação continue a forjar um
diálogo que só acontece com quem e
quando muito bem lhe apetece. O
diálogo fingido deste Ministério está a
assumir proporções mais gravosas que
a falta de diálogo dos seus
antecessores. É caso para perguntar
onde pára o diálogo?

Escolar não pode nunca nunca ser inserido no
ser entendida como um âmbito da Acção Social

a) segundo a parâmetro do Escolar,nem servirpara a
Constituição da financiamento do Ensino substituir;
República Portuguesa Superior, mas sim como d) os estudantes
(Capítulo Ill, Artigo 74°, um direito de todos os da Faculdade de Letras
alínea e) incumbe ao cidadãos/estudantes que de Lisboa já por várias
Estado "estabelecer compete ao Estado vezes recusaram a sua Os estudantes da
progressivamente a garantir; comparticipação no Faculdade da Letras de
gratuitidade de todos os c) um sistema de financiamento do Ensino Lisboa, reunidos em
graus de ensino"; empréstimos aos Superior Público através R.G.A.,nodia21deMaio

b) a AcçãoSocial estudantes não pode do pagamento de de 1996, não aceitam aID~-----------------

Secção de Relações Externas da
A.E.F.L.L.

versão preliminar da
proposta de lei para o
Financiamento do
Ensino Superior e
reiteram o princípio da
recusa a qualquer lei que
preveja a sua
participação nesse
Financiamento.

Aprovada por
unanimidade



As aventuras
deum

Ao seres "desterra-

do" para o Edificio

(?7)do Campo Grande vais

deparar com algumas situa-

ções bem caricatas.

Vários são os diver-

timentos que poderás ter

neste 10 ano do Biénio, e

por apenas 1 200 $00 (e é

de aproveitar enquanto é

barato). Não vão ser ape-

nas as matérias a "dar-te

cabo da cabeça", também

as placas do tecto do Edi-

ficio do Campo Grande te

podem dar cabo dela. E

depois, é claro que não es-

tás à espera que não chova

dentro das salas (tirando a

piada toda), e que não faça

um frio de rachar (mesmo

a calhar para tomares a-

tenção ao que os teus co-

legas/professores te dizem).

Mas não te preocupes.

Para resolver o problema

do frio foram colocados,

em certas salas, caloríferos

a gaz. É certo que nem se-

quer as bilhas têm gaz, mas

ao menos fazem-nos com-

panhia. E depois... nós sem-

pre temos roupa quente,

não é?

No que diz respeito

a "calor humano", ele não

te vai faltar. Até pode ser

que sintas demais, pois cer-

tos "colegas" estarão dese-

josos que tu te queimes. A

ajudar terás uns profes-

sores que, se não forem

escolhidos a dedo, poderão

ensinar-te a "dar aulas"

(por isso CUIDADO com

o que te poderão ensinar,

não acredites em tudo o que

eles te dizem).

Como aluno do

Biénio terás o privilégio de

nadar em carradas de tra-

balhos. Claro que vais di-

zer ADEUS às férias do

Natal, Carnaval (quais?"),

e Páscoa. Mas também é

para isso que serve o 50

ano: ter tanto trabalho que

quase se fica com o cére-

bro atrofiado. A "vanta-

gem" é que não é durante

todo o ano. Não, é só a

partir de Fevereiro/Março,

e, claro, tudo ao mesmo

tempo que é para teres com

que te entreteres.

No final, depois de

recuperares dos trabalhos e

testes, ainda tens, como

recompensa, a incerteza de

lutares para um núcleo de

estágio. Lembras-te do re-

ceio de não entrares para a

Faculdade? Pois, ele é o

mesmo. E depois digam lá

que a vida de um estudante

não é uma aventura.

,€'SJoão Silva
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REDUÇAO ILEGAL doSAIARIO dosCokgas Estagiários
"E se trocásselllos algulllas ideías sobre o assunto?"

No passado dia 24 de
Maio, a Associação de
Estudantes foirecebidapelo
Dr. Luís de Carvalho,
Adjunto do Secretário de
Estado da Administração
Educativa, para debater a
reposição do índice 120.
Ficam aqui registadas
algumas impressões sobre
esse encontro:

"coacção" na situação de
assinatura do contrato, pelo
que acaba por substimar o
valor das declarações de
protesto anexas aos

estagiário ...
- a Secretaria de

Estado diz que a reposição
desde o mês de Setembro
é legal, e orçamental mente

- a Secretaria de
Estado da Administração
Educativa não sabia, até
receber em Abril as cartas
com cópia das declarações
de protesto, que os
estagiários tinham
assinado os contratos
contra vontade!! Note-se
que este processo de
redução é do domínio contratos. Diz ela que se os
público desdeo ano lectivo estagiários tivessem
93/94. recusado assinar os

- a Secretaria de contratos ... a situação não
Estado até Abrilnão sabia tinha chegado ao que
que tinha ocorrido o chegou!!
rasuramento de - a Secretaria de
contratos por iniciativadas Estado está na boa
escolas e reposição de disposiçãoderepôroindice
dinheiro por parte dos 120 a partir de Fevereiro,
estagiários, o que segundo apesar de questionar o
o Despacho n° 12/EBS/85 nosso argumento de
é ilegal. "ilegalidade", pois o que

- a Secretaria de existe, segundo ela, é um
Estado não reconhece vazio legal sobre a - a Secretaria de
legalmente o factor remuneração do licenciado Estado diz que está de boaI~---------------------

impossível. Além disso, a
"reposição tem de
modificar o futuro e não o
passado" ...

- a Secretaria de
Estado diz que os poucos
Conselhos Directivos que
pagaram os estagiários por
120 quebraram um
compromisso de lealdade
para com os orgamsmos
superiores e abusaram das
suas competências.

fé na reposição desde
Fevereiro e quer que os
estagiários conheçam as
suas razões e que a
aceitação dessa reposição,
não contrarie os nossos
princípios e sentimentos de
justiça e de legalidade.

Por isto tudo, a Secção do
Biénio da AE vai realizar
uma Assembleia Geral do
Biénio para definir com os
colegas estagiários a
posição a tomar nesta
suposta fase final da
reivindicação.

o salário, o
trabalho e a
função social
dos
Licenciados
Estagiários
em Ensino da
Faculdade de
Letras estão
em jogo!!



edo

Hálínguas em que o Ser
implica o Estar; a

ndicação verbal de Ser
mplica naturalmente a de
Estar. Só se vai Sendo, se
;e Estiver, e só se Está
[uando se É. O português
í ligeiramente diferente,
.om o nosso gosto pelo não
.ompromisso e pela

possibilidade de descarte,
nós podemos Estar mas não
Ser. Mais, podemos Ser, e
não implicar que Estejamos.
É claro que a liberdade de
ser é muito maior, a
capacidade de Ser e de
Estar, cria-se em inúmeras
relações de categorias,
completamente diferentes.

Desta p seudo-
p s ico logia-linguí st ica
podemos criar algumas
outras reflexões de universo
menos vasto. Um deles é o
profissional.

Naturalmente que
uma pessoa que fez o Curso
de Medicina, diz que É
médico. Tal como quem fez
engenharia É engenheiro.
Isto é, há uma directa
relação de continuidade, de
causalidade, entre o que se
aprendeu e o que se veio a
realizar posteriormente; foi-
-se treinado para X, e
realmente realiza-se esse
mesmo X.

A situação é
diferente para outros casos:
uma pessoa que tirou um
Curso de Matemática nunca
diz que É matemático, É De
matemática. Tal como em
relação aos Cursos de

A Respeito do nCY ...
Observando este nosso Fazedores,

concretamente onúmero 9, deMaio
le %, constato duas cruéis realidades e
ergunto-me ... Como é possível? Como é
ossível adjcctivar um programa televisivo
orna palavra "Iatela" ?! Refiro-meao arti-
;0 "Ver Tv" em que se opina ou pretende
pinar... Este nosso colega precisa duma
.rgenteconte"..tualização social, ajudem-
o! Ajudem-no a entender que programas
orno"Made in Portugal" desprezadospela
iaioria, são na verdade reflexosdasprefer-
ncias musicais da população portugue-
11, simultaneamente ajudam e divulgam
mitos dos nossos artistas.

Na página 18 podemos constatar
que, em termos de raciocínio, a libido é o
elementode maior motivaçãono artigo alu-
sivoao.filme"Seven". Afirma-seo "desem-
penho notável" de BradPitt em detrimento
de Morgan Freeman. Brad Pitt, que
aprende agora a representar com seriedade
e tenta perder a imagem de sex-symbol, é
exacerbado face ao consagrado Morgan
Freeman.,cuja interpretação é "não menos
fabulosa" ( e estamos na Faculdade de
Letras). Recomendo à autora que se dis-
ponibilize a apreciar o filme "Os Condena-
dos de Shawshank" que pode ser visto por
indivíduos de ambos os sexos, com ou sem

História: nunca se É
historiador, diz-se sempre
que Se Veio De história, ou
se É de história. Não há
directa relação entre o que
se aprendeu e o que se veio
a fazer.

Mas há elementos
evolutivos,talvez há uns anos
não houvesse quem dissesse
que Era psicólogo, mas que
Era De psicologia; agora já
Há psicologos assumidos
que fazem psicologia.

As expressões
linguísticas mostram-nos as
diferenças que há ao nível
da aplicação das áreas em
que se veicula o ensino. É
uma grande diferença de
identidade entre o Sujeito, o
Curso, e a Actividade.

~ Paulo Mendes Pinto

18anos... A maturidade é algo que sepos-
sui, independentemente da idade.

Ainda assim, é bom folhear oFaze-
dores e saber que ainda há membros ac-
tivos e inteligentes na nossa Faculdade.

Apesar de toda a expectativa silen-
ciosa em relação à política educativa do.
novo governo, tranquiliza-me saber que
esta problemática não foi esquecida, ex-
istindo quem acompanhe os movimentos
subtís dos nossos políticos. Permitam-me
que felicite o autor do artigo "E agora, Sr.
Ministro'!'.

~ Andreia Santos
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Bolsas a pagamentoaté dia 20...
Primeiro objectivo atingido pela Inter-Cornissões?

O processo teve início quando a
Comissão de Residentes da

Residência Universitária Ribeiro San-
tos decidiu enviar uma Carta Aberta
ao Administrador dos Serviços de
Acção Social da Universidade de Lis-
boa. Nesta protestava-se contra os
atrasos constantes no pagamento das
bolsas de estudo, referindo que estas,
além de normalmente insuficientes,
nunca eram postas à disposição dos
bolseiros numa data fixa. Isto acarre-
tava toda uma série de dificuldades,
principalmente para os alunos de-
pendentes da bolsa para a sobrevivên-
cia diária. A carta em questão foi di-
vulgada junto das AE's e das
Comissões de Residentes, pedindo
que umas e outras se solidarizassem
com o protesto. Várias Comissões
manifestaram imediatamente o seu
apoio, assim como a Secção de Acção
Social Escolar da AE de Letras. Foi
marcada uma reunião da Inter-
-Comissões, onde se decidiu revitali-
zar esta estrutura e se aprovou a se-
guinteresolução:

Consider.andoque o investimento no
Ensino Superior passa também pela
existência de serviços de apoio que
permitam aos estudantes mais caren-
ciados o prosseguimento dos seus
estudos em condições dignas;

Considerando que neste momento a
maior parte dos a/unos da Universi-
dade de Lisboa se encontra em época
de exames, e deveria por isso poder
concentrar-se nos estudos, em vez de

-' , '
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se preocupar com aforma de arran-
jar dinheiro para pagar as refeições
(na cantina) no dia seguinte;

A Inter-Comissões, orgão represen-
tativo dos residentes nas Residências
Universitárias da Universidade de
Lisboa, reunida em 2 de Fevereiro de
1996, delibera:Considerando que a Acção Social

Escolar é um dever do estado e um
investimento nofuturo do país, e não
uma esmola que se concede por ca-
ridade;

a) Solidarizar-se com a iniciativa da
"Carta Aberta ao Administrador dos
Serviços de Acção Social da Univer-
sidade de Lisboa" da Comissão da
Residência Ribeiro Santos,

Considerando o actual atraso dos
Serviços de Acção Social da Univer-
sidade de Lisboa no pagamento das
bolsas de estudo, atraso esse que se
tornou já uma constante;

B) Exigir o pagamento das bolsas de
estudo até dia 8 de cada mês, com
início em Outubro de cada ano.

•



«A Inter-Comissões parece ter
visto satisfeita a sua

reinvldicação de um dia certo
do mês para o pagamento
das bolsas, mas, como diz

Susana Pinto Coelho
da Comissão da Residência
Ribeiro Santos, eleita para

a Direcção da Inter-
Comissões, "isto é apenas um

primeiro passo ... "»
o JornalF orum Estudante de 6 de Fe-
vereiropublicava uma notícia com ex-
certos da Carta Aberta e a resposta
dos Serviços Sociais (curiosamente
no mesmo número em que aparecia
um texto do colega Alexandre Car-
valho, previamente publicado no
"Fazedores de Letras", que sob o tí-
tulo "Diário de um estudante pobre"
dava conta de alguns dos problemas
enfrentados pelos bolseiros mais
carenciados).Na reunião seguinte, dia
8, a Inter-Comissões procedeu à
eleiçãoda sua Direcção e aprovou um
comunicado de resposta às ob-
servações da Dra Deolinda Saraiva.
Neste alertava-se para a "insensibili-
dade e arrogância dos representantes

dos SASUL em relação aos bene-
ficiários dos seus serviços" e dizia-se
que "os benefícios (...) não podem ser
encarados como um luxo ou favor,
mas sim como uma obrigação do Es-
tado e um direito que legalmente nos
assiste", passando de seguida a des-
montar os argumentos dos Serviços
Sociais. Assim, por exemplo, ante a
desculpa de que "no início do ano as
coisas se complicaram porque havia
muitos processos para coordenar e era
necessário esperar pelos atestados de
matrícula para poder pagar", os resi-
dentes chamavam a atenção para que
"não foi só no início deste ano lectivo
que as bolsas sofreram atrasos. Du-
rante todo o ano lectivo anterior o dia

de pagamento das bolsas foi sempre
incerto e todos os meses havia repeti-
dos atrasos". O comunicado, que ter-
minava dizendo que " o facto de no
«passado ser pior» não é justificação
para as coisas continuarem mal. É
necessário que os SASUL comecem
a funcionar de uma forma mais clara,
menos burocrática e mais eficaz!",
seria publicado na íntegra no "Forum
Estudante" de 5 de Março.
Entretanto, em reunião com a Di-
recção da Inter-Comissões a 4 de
Março, a Dra Deolinda Saraiva e o
Dr Luís Femandes, em representação
dos Serviços Sociais, e numa postura
bastante dialogante,comprometiam-se
a organizar os serviços de forma a que
o pagamento das bolsas passe a efec-
tuar-se todos os meses pelo dia 20 ...
A Inter-Comissões parece ter visto
satisfeita a sua reinvidicação de um
dia certo do mês para o pagamento
das bolsas, mas, como diz Susana
Pinto Coelho da Comissão da
Residência Ribeiro Santos, eleitapara
a Direcção da Inter-Comissões, "isto
é apenas um primeiro passo. A tabela
de atribuição das bolsas em 96 já saíu
(embora estas só sejam de facto
actualizadas em Maio, com
retroactivos desde Janeiro, para evitar
atrasos no pagamento) e aguardamos
para ver se os aumentos traduzem
alguma melhoria real no apoio aos
bolseiros, ou se, como tem sido
habitual, nem sequer acompanham o
aumento do custo de vida ..."

Jê'S João Paulo Esperança



pintadas.
~ ~ t} - Muito boa tarde peço

desculpa pelo incómodo chamo-me
~ rIfJ!. ~ Clara e sou funcionária pública

[J' sem vírgulas nem
rfIJ!. ~_ rfIJ!. pontos, língua fora, língua dentro, a
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UMA TARDE COM esboçou um sorriso tardio e a língua, a
língua teimava em aparecer e
desaparecer talvez pretendendo
hipnotizar-me à laia de cobras ensaiando
o ataque à vítima ou preparando um
lançamento, um esticar de metros tal
camaleão tomando o insecto. E talvez
fosse da cor do cabelo, da cor dos lábios
ou da cor da pele que me assustei ante
aquela largura ouvindo as palavras que
ela repetiu gritando, julgando-me surdo
ou louco por não reagir e a olhar
intensamente procurando descobrir os
olhos entre a floresta de pestanas

Num dia de Sábado pela tarde apresentou-se-me à porta
uma senhora assustadora, gorda e, mais que gorda,

larga, cabelos muitos, roxos ou ruivos em forma de cogumelo
invertido, cara pintada escondendo a pele, pestanas enormes
de plástico ensopadas em tinta e lábios apalhaçados de batôn
vermelho. Esticava a língua em jeito de réptil e lambia os
lábios sem se aperceber do movimento,

- Muito boa tarde peço desculpa pelo incómodo
chamo-me Clara e sou funcionária pública

disse-me em rajada de olhos
fixos nos meus, mostrando a língua que
humedecia os lábios escarlates a cada palavra
e moveu as pestanas à guisa de máquina
trituradora em terceira velocidade. Sorriu,
mostrou enormes dentes tingidos do vermelho
do batôn e esperou resposta em silêncio
profundo a língua mostrando-se de quando em
quando e os lábios artificialmente esticados,
Olhei, sem responder, para todo aquele corpo,
aquela largura, aquele peso temeroso
embrulhado num grosso casaco que mais grossa
a fazia e ouvi-a repetir língua fora língua dentro,
arrastando-se as palavras em silvos reptilários

- Muito boa tarde peço desculpa
pelo incómodo chamo-me Clara e sou
funcionária pública

repetiu em rajada
culmínando com um sorriso vermelho, uma lambidela de
lábios e um bater de pestanas capaz de esmagar o mais
inocente dos insectos. As mãos ajeitavam o cabelo roxo
embrulhando-se e desaparecendo na imensidão capilar como
se de um monte de palha se tratasse. Por baixo do braço,
preso no sovaco, segurava uma fina pasta e, agarrado ao
casaco que a engrossava, provava a sua condição de
funcionária pública com um crachá. Não respondi, mudo de
espanto, e ela ínsistiu

- Muito boa tarde peço desculpa pelo incómodo
chamo-me Clara e sou funcionária pública

agora esquecendo o sorriso final, a voz
em tom mais elevado, os cabelos que sacudiam, como se de
um todo se tratasse, ao sabor da pequena inclinação do corpo
com o terminar da frase. Bateu ainda as pestanas, a custo
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enfurecer e alargar à medida que aproximava a porta da parede, as
pestanas que se batiam em guerra, os lábios que se aliavam em
vermelho, os cabelos mais vivos, cheios de cores instáveis, a sua voz
que saia forte e furiosa, a língua frenética esticava-se e encolhia e
lançava as mãos com o intuito de me impedir que fechasse a porta.

- Muito boa tarde peço desculpa pelo incómodo chamo-
-me Clara e sou funcionária pública

insistia pela frincha em tom furibundo, berrando.
Fechei a porta ainda surpreendido pelo meu silêncio assustado e
espreitei pelo óculo o seu corpo que, como suspeitara ao ouvir o silvar
nas suas últimas palavras, se transformava, ela agachando-se sobre
o chão a pele tornava-se verde, a língua alongava-se e bifurcava-se,
o corpo esticava fazendo-se comprido e flexível, uma cauda grossa
abanava resistente e as pernas e os braços encurtavam-se e tomavam
a forma de patas. Na pele verde surgiam manchas, a cara achatava-
se e alongava-se, 'os olhos sobressaíam esbugalhados por entre as
pestanas e, atrás da porta, já não tinha uma mulher de longas pestanas,
irrequieta língua e grosso corpo, mas um lagarto monstruoso que lhe
absorvera o cabelo ruivo e a fizera verde, um lagarto que da anterior
mulher mantinha a frase que emitia de forma quase imperceptível
pela influência da nova língua que insistia em manter-se à vista, como
que exibíndo a sua nova e imponente forma,

- Muito boa tarde peço desculpa pelo incómodo chamo-
me Clara e sou funcionária pública

as palavras saíam distorcidas e confusas,
assobiadas pela língua viperína, as garras cresciam nas patas, os
movimentos de lagarto e eu, curioso, estupidamente curioso, ou talvez
incrédulo, estupidamente incrédulo no que me mostrava o óculo, resolvi
abrir a porta e espreitar pela frincha certificando-me de que não me
enganava e que do outro lado se movia deveras um réptil de nome
Clara, um funcionário público animal de língua serpentina que insistia
na mesma frase ante a minha mudez. O monstro, apercebendo-se da

oportunidade, forçou a porta com o peso de todo
o seu corpo, entrando-me casa adentro, perseguiu-
me pela cozinha, lançou-me sobre o chão e pousou
as suas garras sobre o meu pescoço, assustando-
me com a sua lingua venenosa que ameaçava
tomar-me os olhos. Consciente do perigo que corria
( sentia a sua língua bem perto), juntei todas as
minhas forças e, beneficiando de um momento de
descontracção do lagarto, satisfeito da sua
superioridade e preparado para me fulminar com
a repetição da frase, consegui afastá-lo fazendo-
o rolar pelo chão da cozinha de encontro ao
frigorífico que tombou num tremendo estrondo
sobre o seu corpo que ficou imobilizado por
momentos. Aproximei-me da banca atordoado e
agarrei a faca do pão com toda a minha força
esperando que o lagarto de pestanas, pele verde
e perigosa língua se livrasse do pesado frigorífico
com a facilidde de uma força animal monstruosa
e se aproximasse rastejante pelo chão da cozinha
deitando cadeiras abaixo com o movimento da
cauda sem notar a faca que eu segurava na minha
mão direita. E foi quando Clara, o lagarto, avançou
sobre o meu corpo de boca aberta, língua esticada
e afiada que, cerrando os dentes, espetei a faca
que segurava no seu pescoço, penetrando na pele
verde e espessa. Fi-lo duas ou três vezes berrando
a cada investida a fim de ganhar as forças para
furar aquela pele dura de réptil. Vi então o sangue
escorrer vermelho do seu pescoço, ouvi um berro
humano e reparei como lhe cresciam de novo as
patas que voltavam a braços e pernas, como a
pele tomava a cor original, o cabelo roxo ou ruivo
reaparecia, os lábios vermelhos, o casaco grosso,
a pasta debaixo do braço, os olhos escondidos atrás
das pestanas e um corpo larguíssimo agora
estatelado no chão da minha cozinha com urna
faca enfiada no pescoço donde brotava sangue, a
tinta da maquilhagem que cobria a cara desbotando,
o cabelo confuso e despenteado e um sopro final
num gemido em que me pareceu pedir desculpa
pelo incómodo, piscar os olhos com uma energia
mais morta, um gemido em que, em vez de lançar
a boca fora e humedecer os lábios, lançou os restos
de vida embrulhados em sangue.

Zé Maria
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TIMORENSE EDITA GRAMÁTICA DE TÉTUM

UM MARCO HISTÓRICO

NA CULTURA LESTE-

TIMORENSE É A

EDIÇÃO DE UMA

GRAMA TICA DA LÍNGUA

ESCRITA EM TÉTUM

Nodia 20 de Junho de 1996, ARJvIINDO DA

COSTA TILJl.LW verá a sua gramática -
intitulada MATADALAN NOSI TETUN /
TIMÓR LIAN - ser apresentada em Lis-
boa na Biblioteca "Espaço por Timor", sita
à Rua de S. Bento, n8182, às 18h30rnn.
Sugere-se aos leitores deste jornal que com-

pareçam na sessão pública
de apresentação da obra.

TÉTUM - A PRIMEIRA

ESCRITA E PUBLICADA

EM LÍNGUA TÉTUM

POR UM FALANTE

NATIVO DESTA LÍNGUA.

Tanto quanto se saiba
esta gramática é a primeira
gramática timorense que a-
presenta as características
de ser uma obra de filho da
terra e escrita e publicada na
língua a que respeita. Segun-

do A.RNIINDO DA COSTA. TILHAN é seu desejo
que esta gramática, para além de preen-
cher uma lacuna cultural, contribua para
unificar a escrita do tétum e, inclusive, que
funcione como gramática norrnativa.

A história desta obra foi azarada e a
sua feitura arrastou-se no tempo. O traba-
lho, numa primeira versão, começou a ser
publicada em Timor, numa versão bilingue
em tétum e em português, na revista da Dio-
cese, porém - eram os tempos anteriores ao
25 de Abril de 1974 - o seu autor foi chama-
do ao palácio do Governador Português e
recebeu indicação para parar com a publi-
cação do trabalho. Tinham chegado ins-
truções superiores de fora da colónia nesse
sentido.

Este episódio que hoje parece uma

aberração ou refinada violência é, quanto a
nós, bem ilustrativo e pode fazer pensar os
estudantes da FLUL que já não não sofre-
ram as amarguras da censura e outras
próprias do regime anterior a Abril de 1974 ...

Quanto à língua tétum, ela é língua
I

materna em certas áreas de Tirnor e con-
siderada língua veicular na generalidade do
território. Desde há muito que ela é usada
pela Igreja Católica em actividades suas. No
tempo da la República a língua tétum che-
gou a ter um lugar no ensino oficial das pri-
meiras letras e as crianças tinham uma car-
tilha neste idioma. Ao longo do tempo fi-
zeram-se alguns apontamentos gramaticais
e editaram-se alguns dicionários bilíngues,
mas a língua tétum não tem ainda uma bi-
bliografia linguística suficiente. Paradoxal-
mente, ou talvez não, os militares indonési-
os que perseguiram o uso das línguas leste-
timorenses, ao obrigarem à deslocação e
mistura de populações falantes de línguas
diferentes, por razões da política de
ocupação do território que invadiram,
acabaram por favorecer involuntariamente
a expansão do uso do tétum.

Voltando a MATADALAN NOSI
TETUN / TIMÓR LIAN, e independente-
mente das apreciações que possa merecer
dos especialistas em Linguística, ela consti-
tui uma mensagem de perseverança que
ARJ.IINDO DA COSTA TIlMAN, cuja foto acom-
panha este artigo, deixa às gerações mais
Jovens.

2'S Tb.
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TOPONIMIA:

RUA FERNANDO SYLVAN, EM LISBOA.

Construía o fu-
turo com sonhos, es-
peranças e lutas, e
nos seus poemas re-
zava liberdade. Na
sua vida, na sua es-
crita, estava sempre
presente uma poesia
de esperança, com

voz e alma, lembrando aos
homens que pode sempre ha-
ver um novo dia. Era um
homem de esperança que

Como complemento à infor-
mação dada em OS F.4ZEDORES

DE LETRAS, n° 9, acerca da
atri buição do nome do escritor

timorense Fernando Sylvan a
uma rua de Lisboa, após uma
propostafeita nesse sentido à
Câmara Municipal pela Asso-

ciação de Estudantes da FLUL,
reproduzimos (apartir de

LíNGUA PORTUGUESA / BOLETIM DA
SOCiEDADE DAL.íNGUA PORTUGUE-

SA, de Abril/Maio de ]996) o
discurso que sua jilha proferiu
na certmonta de descerramento

daplaca toponimica.Nesse
discurso há umaparte expressa-

mente dtrigida à AEFLUL.

Quero deixar-vos aqui al-
gumas palavras sobre

meu pai, Femando Sylvan,
escritor e poeta, timorense e

português, que, nas-
cido em Díli, Timor-
-Leste, veio para
Portugal com 6 anos
de idade.

Em tudo o que
fez pôs empenha-
mento e, sobretudo,
uma enorme paixão.
Foi professor e pre-
sidente da Sociedade
da Língua Portugue-
sa durante quase 20
anos.

RECTIFICAÇÃO

amava a vida.
Quero que de Feman-

do Sylvan permaneça sempre
a mensagem de solidariedade
e de esperança do homem
simples que soube ser. Mor-
reu insatisfeito, envolto nos
sonhos e nos ideais em que
acreditava. Em 1994, foi con-
decorado, a titulo póstumo,
com a Grã-Cruz da Ordem do
Infante D. Henrique, por Sua
Ex.a O Presidente da Repúbli-
ca, Dr. Mário Soares.

Hoje quero agradecer
o gesto da Associação de Es-
tudantes da Faculdade de le-
tras de Lisboa, ao trazer a
esta rua o nome do escritor
Fernando Sylvan. Quero tes-
temunhar-lhes o quanto ele
acreditava nos jovens para a
construção de um mundo
melhor, e agradecer à Câma-
ra Municipal de Lisboa todo
o empenhamento que de-
monstrou neste acto. Quero

ainda mostrar uma enonnc
gratidão pela presença dos fa-
miliares e dos amigos que de
modo tão sincero e tão digno
o têm recordado.

À Sociedade da Lin-
gua Portuguesa desejo mani-
festar o meu agradecimento
pela sua presença e, sobretu-
do, pela memória e exemplo
que dele guarda.

Termino, dirigindo-me
aos timorenses e recordando
o seu poema:

« Pedem-me um minu-
to de silêncio pelos mortos
mauberes

Respondo que nem
por um minuto me calarei»

Lisboa, 01.03. 96
~ Maria Manuela Sylvan

No anterior número destejornal deveria cons-
tar esta fotografia de conjunto.Ela estava relacionada
comdois apontamentos. Um ,referente ao livro Timor
Timorense - com Suas Línguas. Literaturas, Lusofo-
ma... ,cujo lançamento acontecera na FLUL; o outro,
referenteà criação do CENTRODE DocuME.NfAÇÁOTIMOR
/ ÁsIAda FLUL. Por um lapso na gráfica foi a foto
trocadacomuma do Prof.Dr,LuísFilipeThomaz.Desta
trocapode resultar uma confusão para os leitores en-
trea identificação deste docentee a do ProfDr. Carmo
Ferreira. A todos pedimos desculpas.

~Tb.
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que faz parte do motor da sociedade, e que
ela própria dará à luz os Homens do Ama-
nhã.

Este pensar da juventude reflecte-
-se em tudo o que ela faz, a começar pelo
próprio quotidiano, onde ele vai deixando
as suas marcas. Refiro-me propriamente ao
25 de AbriL de uma importância crucial,
vital. para a mudança sócio-económico-
político-cultural no nosso século, mas ao
qual os jovens não ligam a mínima. O pior
de tudo é saber que para alguns jovens,
essa Revolução passou ao lado, e que eles
continuaram sem saber o porquê da Re-
volução dos cravos.

Em suma tudo isso se resume ao
simples facto de esta juventude não estar
preocupada com os valores íntegros, mas
sim com os bens materiais dado que agora
o novo conceito de ser jovem implica ter
um carro, ou uma mata e ir para a 24 de
Julho, ou Bairro Alto, curtir o firn-de-sema-
na sob o efeito de alucinogéneos enquan-
to que lá fora o mundo anda em guerra,
mata-se gente todos os dias, morrem cri-
anças a cada minuto que passa, e o buraco
do ozono a cada segundo que passa vai
ficando maior. Será que ninguém se con-
segue aperceber de que algo está errado?

Até um dos mais importantes ves-
pertinos da Europa o "El País" faz um arti-
go sobre o 25 de Abril onde começa por
elogiar a Revolução dos cravos como uma
das mais belas da história do nosso sécu-
lo. Porém no final Xavier Ruis acaba (tal
como eu o fiz durante este artigo) por fazer
um comentário à juventude dos noventa,
comparando-a com a dos setenta. Xavier
Ruis faz urna exposição dos antagonísmos
existentes entre as duas juventudes e con-
clui que ajuventude dos setenta tinha luta-
do pelos valores que definem o Homem,
mas que parecia que a nossa juventude
tinha perdido a verdadeira noção de valor.

Assim sendo, esta juventude não
passará de geração rasca, enquanto não
se consciencializar, que não pode continu-
ar a escudar-se com a velha desculpa de
que tudo é devido à existência de um con-
flito de geração.

Pois a solução não passa por apon-
tarmos o dedo a um culpado, mas sim ten-
tarmos fazer algo!

Lisboa, 13 de Maio de 1996
~ Juliana do Rosário Baptista das Neves

em que não só os jovens, mas o Homem,
sabia o que era o respeito, obcdiência,e,
mais que tudo isso. sabia escutar.

O grande erro desta nossa juven-
tude é que ninguém escuta ninguém, e cada
um acha que é detentor da máxima sabedo-
ria e recebe os conselhos dos mais velhos,
a priori com duas pedras na mão, como se
fossem sempre criticas.

Ao invés de outras culturas, tais
como a mediterrânica, a africana e a orien-
tal. na cultura ocidental não se dá primazia
nem se privilegia a palavra dos mais ve-
lhos.

Lembro-me perfeitamente que em
Filosofia, quando estudei os filósofos gre-
gos antigos, eles diziam que "a experiência
é a mãe de todas as coisas". Talvez seja
essa uma das razões pela qual ajuventude
hoje em dia se sinta revoltada, aquém da
sociedade, por não querer que esta lhe im-
ponha o seu modus vivendi.

A única preocupação desta juven-
tude é tentar ser livre, e aqui reside a grande
questão. O saber de que liberdade esta-
mos a falar? Afinal, que liberdade é esta
que a juventude tanto reclama? Será que é
a mesma que nos anos setenta tanto se
reclamava? Não, não é a mesma liberdade!

A juventude dos anos noventa
busca uma liberdade, em que ela possa fa-
zer tudo o que quiser, desde o velho trio
sex, drugs and rock and roll, até ao célebre
flower power. Não lutam contra um regime
opressor, conta um regime que nem sequer
lhe admitia o direito à livre expressão de
ideias, contra um regime capaz de prender
alguém por ter respirado sem autorização.

Pois é, se calhar é o que faz falta à
juventude de hoje, que se revela incapaz
de pôr a mão na consciência, para saber o
que é realmente opressão. O mal da nossa
juventude é não conseguir aperceber-se
do verdadeiro sentido da liberdade, e pen-
sar que deve fazer uso do seu livre arbítrio
in extremis, fazendo tudo o que lhes pas-
sar pela cabeça. Todavia, caso isso fosse
verdade, a Terra transformar-se-ia num au-
têntico caos esférico. É preciso com-
preender, e para isso parafraseio alguém:
••A nossa liberdade acaba onde começa a
dos outros." E, este facto é intrínseco à
liberdade que cada um de nós julga pos-
suir.

Esta juventude não consegue ver

~ " •• ' • • • - ' /" ~ <

. .!i~.,'. ,O P I n I a O, . " , .' '~""'-, " ,"," ."

A Juventude dos anos 90
Chamam-nos de geração rasca. e se

formos aver. têm mais do que razão.
Jovens que nascem sem uma

identidade concreta, jovens que não que-
rem saber das suas origens.

O seu passado repugna-lhes e tudo
o que sabem. é que para sobreviverem nes-
ta selva que é a "ida, basta o simples acta
de consumir, e não importa o quê.

Cedo aprendem a ser egoístas, e
com eles cresce uma desconsciencializa-
ção infinita, que mais tarde os conduz à
degradação da sua própria personalidade,
à descrença de certos valores que sai di-
zer-se de integridade.

Não se sabe ] m de quem é a culpa,
se dos pais, se da sociedade, mas que, ao
passar de cada dia. essa O'I(.!.l arrasta-se
cada vez mais, essa é a grande verdade.

Contudo, se fizermos uma viagem
no tempo e recuarmos vinte e dois anos,
lembrar-nos-emos, sem dúvida alguma, da
luta, que uma geração travou, mostrando
do que a juventude é capaz. Infelizmente, a
única analogia entre essa juventude dos
setenta e dos noventa. é a idade, tão so-
mente a idade.

Por incrível que pareça, se muita
coisa mudou nestes últimos vinte e dois
anos, a juventude, ou a sua mentalidade,
indubitavelmente foi o que mais se alte-
rou.

Há vinte e dois anos atrás, os nos-
sos pais travaram uma luta que foi tão im-
portante para elescomo para nós. Há vinte
anos atrás, uma juventude lutava contra
um regime absolutista, e como tal, opres-
sor.

Talvez muitos de nós nunca nos
tenhamos apercebido que, se hoje possuí-
mos o livre arbítrio,devêrno-Io à Revolução
dos Cravos. Nunca fui apologista de um
regime absoluto mas, como tudo na vida,
este regime tanto teve prós como contras.
Antigamente a maioridade era aos vinte e
um e, ao avaliar pelo que vemos hoje, em
que ela é atingida aos dezoito anos, en-
contramos uma maioridade sinónima de ir-
reverência, inconsciência, tudo menos res-
ponsabilidade.

No final de contas o que me dói é,
como jovem ser obrigada a assistir ao
crescimento da degradação a que a juven-
tude está condenada sem poder fazer nada.
A verdade é quesinto que já lá vai o tempo
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O modelo de desenvolvimento
vigente, estruturado unica-

mente em vectores económicos é, se-
gundo creio, o grande responsável pe-
losprincipais problemas das sociedades
contemporâneas.
O consumo, base de todo o sistema
económico capitalista, sustenta a vital-
idade do mercado, ele próprio constituí-
do pelos laços que se estabelecem em
tomo das necessidades (reais ou cria-
das) dos consumidores.
Partindo do pressuposto que só pode
existir capitalismo com mercado e
mercado com consumo, verificamos
que a necessidade de empregar cada
vez menos gente, face ao desenvolvi-
mento da tecnologia, leva a que o cap-
italismo, nos moldes actuais, enfrente
sérios problemas de sobrevivência.
Sem trabalho não há ordenados, sem
ordenados não há consumo, sem con-
sumo não há mercado, sem mercado
não há capitalismo.
Qualquer perspectiva de equilíbrio
económico, que pretenda evitar cata-
clismos de ordem social, com as iner-
entes consequências políticas, deve
garantir que o rendimento passe, não
já a depender do emprego, mas antes
de qualquer outro modelo de dis-
tribuição de riqueza.
(Não há empregos para todos mas to-
dos temos de sobreviver!)
Urge então estruturar novos tipos de
relações económicas e sociais, com
pressupostos que não têm de ser
forçosamente novos, mas revistos e
integrados num quadro que seja fruto
de uma nova reflexão; que assuma
corno marcos fundamentais: a justiça,
a igualdade de oportunidades, e a con-
stante valorização do indivíduo, no seio
de uma sociedade que deve ser ela
própria reforçada no sentido da inte-
gração total de todos.

A utopia do desenvolvimento ou o
desenvolvimento da utopia?

o novo modelo de sociedade
deve apostar no desenvolvi-
mento humano integral e
ecológico, baseado, entre ou-
tras, nas seguintes medidas:
1. Incremento do traba-
lho partilhado (que permita
uma maior distribuição dos
postos de trabalho; que dimi-
nua o desemprego e liberte os
indivíduos para a família e
para a valorização intelectu-
al);
2. Lançamento dotrabal-
ho associativo (que fortaleça
a Sociedade Civil);
3. Distribuição demográfica ba-
seada numa rede, dispersa e alargada,
de pequenas cidades, vilas e aldeias
(mais próximas da verdadeira dimen-
são do homem, mais propiciadoras à
formação efectiva de comunidades);
4. Renascimento do mundo rural,
apostando no desenvolvimento da a-
gricultura biológica em oposição à agro-
química (que tem contribuído para o en-
venenamento gradual e decadência
fisica do homem);
5. Desenvolvimento de uma políti-
ca de transportes que oponha a utiliza-
ção de transportes públicos ao insus-
tentável incremento do transporte in-
dividual;
6. Estabelecimento de políticas de
integração das minorias (que evite a
criação de guetos, fisicos e culturais);
7. Cooperação com os países di-
tos subdesenvolvidos (no sentido de
lhes proporcionar meios próprios de
desenvolvimento, que limitem os
grandes fluxos emigratórios e previnam

ALGUMA VEZ PENSASTE NO
FIM DO MUNDO íAL COMO

e CONHECEMOS?

a destruição ambiental);
8. Valorização intelectual de todo
e cada indivíduo (que permita cimen-
tar a liberdade individual);
9. Reforma da moral que valorize
a solidariedade e desenvolva o dever
como conceito ftmdamental do direito;
10. Reabilitação da Poesia, e res-
tantes artes, no sentido da revaloriza-
ção do Belo.
Uma nova sociedade é um desejo even-
tualmente utópico, que nunca deixará
de ser classificado como tal se não
deixarmos de ter apenas consciência
dos problemas.
Com ou sem o nosso contributo, o fu-
turo faz-se. Se nunca nos empenhar-
mos, a culpa daquilo que nos afecta não
será só dos outros. Seremos sempre
nós os principais culpados da nossa in-
felicidade. Fazer o futuro, fazendo-nos
nele, é assim construir a utopia.

Ji!S João Couvaneiro
(27N/1996)



Jê'S Carlos Moreira

" ... o
alfabetismo
poderá ser
usado para

compreender
e aceder
a novas

ed· "I elas ...
Eugene
Radwin

DEA ISMO
ILETRADO

" TOdas as pessoas
têm direito à edu-

cação" . Este é um principio
aceite há décadas , assinado
por centenas de estados e
reconhecido como um dos di-
reitos humanos elementares .

O Mundo actual tem
menos analfabetos do que ti-
nha há uma geração atrás ,
porém ainda existem cerca de
905 milhões de pessoas para
alfabetizar e muitas mais para
conduzir para as universi-
dades . Hoje é também
bastante mais fácil aceder à
escola, e a população domi-
na melhor a leitura e a escrita
, porém os progressos não
são lineares . Se é certo que
os analfabetos são agora
menos de mil milhões e que
o Sul parece estar a recupe-
rar do seu atraso em relação
ao Norte, também é certo
que estes números escondem
diferenças fundamentais .

A primeira diferença
diz respeito ao próprio con-
ceito do analfabetismo . Os
progressos registados e glo-
rificados em alguns países a-

trasados são vistos como nu-
los se nos reportarmos à in-
terpretação dada aos mesmos
números pelas regiões desen-
volvidas. Assim, muitos dos
milhões de alfabetizados
regístados no Sul só porque
demonstram ser capazes de
" ... ler, escrever e com-
preender uma descrição sim-
ples de factos relacionados
com a sua vida quotidiana. "
, são vistos no Norte como
analfabetos funcionais .

Indicador por excelên-
cia do desenvolvimento edu-
cacional de um país é a espe-
rança de vida escolar de uma
criança. No Burkina Faso ou
na Nigéria , uma criança de 5
anos pode esperar usufruir no
máximo de uma escolaridade
de 2 anos ao longo de toda a
sua vida . Poderá chegar ,
com sorte , à terceira classe
, se for do Gana . Mas sorte
diferente têm , desde logo ,
as crianças canadianas ou
norte-americanas, que par-
tem para a pré-primária com
a quase garantia de per-
manecer na escola entre 15 e

16 anos.
As estatísticas globais

escondem o alargamento do
fosso entre os países ricos e
pobres , bem como um au-
mento da descriminação en-
tre homens e mulheres .

Duplamente penaliza-
das são as mulheres . Con-
stituem 65% dos analfabetos
existentes em todo o Mundo
estão condenadas a uma
menor permanência escolar .
Quanto mais pobre é o Esta-
do , menos mulheres fre-
quentam as escolas , maior é
a taxa de analfabetismo.

Concentrada em cam-
panhas de alfabetização e em
garantir a escolaridade bási-
ca em todo o Mundo, a
UNESCO ainda não avançou
para a igualdade de oportuni-
dades em matéria de univer-
sidades. O tempo (leia-se din-
heiro ) não chega para tudo
e até que a situação se inver-
ta muitas desvantagens se
irão agravar .

O fosso é enorme: nos
E.U'A, existem perto de seis
mil estudantes universitários
em cada cem mil habitantes.
Em Moçambique, a relação
faz-se apenas com 16 alunos

É esta a triste realidade
de um Mundo que funciona
a duas velocidades e onde o
analfabetismo é primordial
para a preservação de uma
letargia ideológica (leia-se
Médio Oriente, América Cen-
tral e África) .
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LIVRO: Que futuro
Perante a avalanche das no-

vas formas de informação
-a Internet, o (simples) PC, ou o
CO-ROM-, é natural o questio-
nar sobre o futuro do livro.

A questão parece ainda
mais lógica perante a raiz tem-
poral do livro. Com uma história
muito longa, e com centenas de
anos em que, apesar de algumas

modifica-
ções, o con-
ceito sem-
pre corres-
pondeu à
forma, o li-
vro parece
ser algo que
vem de ou-
tros tem-
pos.

P o r
ser de ou-
tros tempos,
pelo menos
tão dife-
rentes deste
nosso, mui-
tos acham
que os dias
do livro es-
tão conta-
dos. Não

vou expôr as suas razões porque
não é o meu ponto de vista; vou
ao outro lado da questão.

Exactamente por ser de
outros tempos, o livro é atem-
poral, e tanto os houve na Idade
Média, como no ano de 1996,

com diferenças, mas idêntico no
conceito. Não me parece, por-
tanto, que seja a designada e-
volução a acabar com ele. Por
muitos tempos de evolução já ele
passou.

Mas depois desta in-
trodução, porque é que o livro
ainda terá espaço perante as no-
vas formas de obter infor-
mação? Por várias razões, en-
tre as quais a de que o livro não
necessita de ser informação -e
isto desde o sentido lúdico, e nada
utilitário, de muitas obras literári-
as, até ao sentido de apenas os
ter pela lombada e pela estante.

É que o livro tem várias
dimensões inexistentes, ou pelo
menos não coincidentes, em re-
lação aos resultados informáticos
das novas tecnologias. O primei-
ro é o valor da palavra escrita:
sem ir à análise da durabilidade
dos suportes, o homem dá sem-
pre muito valor à palavra escri-
ta. Este valor é uma das princi-
pais valias do livro e, natural-
mente, da escrita, desde que foi
inventada à mais de 5000 anos;
um valor, por vezes, quase má-
gico e litúrgico. É o valor da ex-
pressão: "está escrito".

Outro, é o facto de o livro
nunca ter sido um bem comum;
não é uma ideia puramente eli-
tista, mas o número de assíduos
compradores de livros é muito
restrito. Quem compra mais de
cinquenta livros por ano? Pois, é

?•
que os leitores de livros não são
os mesmos que utilizam os CD-
ROM. Estas novas tecnologias
estáo a demotizar-se, serão
como os carros: todos os tere-
mos e utilizaremos no dia-a-dia.
O livro, por natureza, é diferente,
poucos o utilizamos diariamente.
Por fim, o ler um livro está para
um CD-ROM, como o cinema
está para o vídeo. Também a in-
icio se pensou que o vídeo era o
fim do cinema ... mas não foi
assim. É que o vídeo entrou no
universo dos objectos do dia-a-
dia, e o cinema manteve o seu
lugar de eleição, especial. Mais,
as pessoas que mais gostam de
filmes continuaram a preferir a
grande tela. O que se passou é
que aumentou o público de fil-
mes, através de um novo meio.
Um meio que conquistou mais
mercado, mas que não se so-
brepôs ao anterior.

É a minha ideia. O livro
não vai morrer, vai continuar com
o seu papel de memória cultural
e social; talvez perca os leitores
ocasionais, mas, por natureza, os
seus leitores, mesmo que utilizem
as novas tecnologias, não o dei-
xarão: as novas tecnologias e os
livros estão em campos que não
se sobrepõem, são valores dife-
rentes.

-R6 Paulo Mendes Pinto I
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submeter à vontade do outro, não co-
nhecem regras, não compreendem a
utilidade de um horário e de uma roti-
na e ser-lhes-ia fatal o cumprimento de
qualquer plano existencial.

O que essa gente quer é perder os
dias inteiros estendida em fofos
tapetes de relva, olhando negligen-
temente o passar das núvens, e as
noites em velhos castelos abandona-
dos sentindo o jogo de sombras que
a lua faz, ou passeando pela cidade
de bar em bar, de paixão em paixão.

Essa gente, geralmente mas nem
sempre, não sabe viver, e é este o
único ponto em que é, de algum
modo, comparável ao resto da mar-
alha. Contudo estes indivíduos
apreendem o sabor da vida, que eles
não têm, como muito poucos daque-
les que souberam viver o conseguiram
nalgum instante de arrebatamento e
êxtase. E dessa espécie de sabedoria
colhida exteriormente, criam eles den-
tro de si próprios uma vida que vai para

«Saída pro lssionab>
ou

culdade só um ou dois, na melhor das
circunstàncias, serão meus compa-
nheiros no mundo profissional. Porque
todas essas possibilidades são meras
fantasias de quem me vê passar na rua.
Fora os biscates, nunca figurarei nos
quadros de nenhuma livraria, de ne-
nhuma biblioteca, nem nas listas de do-
centes de nenhum liceuou universidade
do país.

Há uma certa estirpe de humanos
cujo destino, depois da vida, não é o
de ser mais uns quantos tijolos de
uma catedral, mas precisamente os
cànticos que ressoam no seu interi-
or. Esses seres, talvez por uma inul-
trapassável sensação de agrilhoa-
mento que lhes advém do possível
facto de não serem humanos como
os demais e de terem de viver entre
membros dessa espécie como se o
fossem, esses seres têm uma sede
desenfreada de independência e liber-
dade. São incapazes de viver sob o
jugo de alguém, de obedecer e de se

,
E impressionante a pressão a que,

nestes últimos dias do século,
estão sujeitos os nossos jovens. Por
todos os meios lhes atira à cara o
mundo com o problema do futuro
económico, do sustento, do empre-
go. Parece que, uma vez que a esco-
la desde há muito se mostra impo-
tente nessa tarefa, o mundo do tra-
balho tomou nas suas mãos a tarefa
de disciplinar a camada mais irreve-
rente da sociedade. Perdem a alegria,
estas crianças, pintam os rostos com
semblantes sérios e preocupados, he-
sitam entre um calmo passeio com a
namorada ou com o namorado e uma
aborrecida aula de Lógica ou de La-
tim. Tudo porque não podem deixar
de pensar que, caso não tirem uma boa
média de curso, podem vir a não en-
contrar emprego ou a ficar com as so-
bras do que os «melhores» levaram.

Quanto a mim,não me afligem pro-
blemas desse género.

Poderia ser professor universitário
com uma relativa facilidade. Basta-
va que estudasse qualquer coisa para
os testes: os meusdozes tornar -se-iam
dezassetes e os meus dezassetes sabe-
-se lá no que se tornariam; e bastava
que aprendesse a dobrar o pescoço.
Como professor do secundário teria
posto assegurado independentemente
da média de curso. Poderia também
passar a trabalhar para alguma edito-
ra, para algumalivraria ou biblioteca,
como simples arrumador de livros - o
que me agradariabastante mais do que
qualquer umadasanteriores hipóteses.

E, no entanto, o que vos garanto é
que dos milhares de alunos desta fa-



lém de todos os limites da realidade Essa vida, de uma outra essência e ,
do entendimento humano, que faz de uma outra forma, tem uma força
eles os seres distintos que são, e que de tal modo tamanha que não pode
uncajamais nenhum comum mortal, ser retida nem pelo próprio Deus que
or nenhuma artimanha técnica e a- a criou, é uma força condenada a ex-
avés de nenhuma substância quírni- travasar as fronteiras do seu criador
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o poeta, estendido na relva, suspira.
E toda a civilizaçãopára por momen-
tos para escutar, atordoada com um
suspiro de que se falará ainda por
muito tempo, talvez para sempre.

É desse suspiro, que nasce do po-
eta como a água nasce das fontes, e
que tem para os outros humanos o
Mornade como algo falhou e de como
tudo deveria ser; é desse suspiro es-
pontâneo, natural e fácil,e daquilo que
por ele oferecerem aqueles que se
esfalfam a trabalhar, que não com-
preendem a vida, nem a vivem, nem a
criam e que, porém, ainda sentem o
elevado apelo da origem divinado Ser
Humano; é daquilo que todos os out-
ros tiverem para lhe dar que vive o
poeta.

E assim viverei também eu, ou
morrerei, conforme a qualidade do
meu suspiro e conforme o que ficar
decidido ...
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~ Mariana Matos

"These are the pale deaths which men miscall their lives
all1his I cannot bear to witness any longer
Canrot the kingdom ofsalvation take me home. "

CliffBurton

Passeaste impooente enre arbustos siíilíticos
peles sulcadas pelo sol borbuIhante
e por milhentas mão estendidas enrodiIhadas
nos canpos de ocre '
lavrados pelo pó solto no ar.
Turvou-te a visão o barro fino levantado na passagem
dos infelizes.
Miragem após Miragem
cego no deserto de todos os enganos
seniste o peso férreo de seres apelas carne
(Talvez iluminada, mas ainda carne) abandooada
aos abutres ...
filho dum venre seco eternamente virgem
«nheces bem o fel da solidão
... do pó para a cruz, para nada ...

- Estranha a majestade que se refugia em pecados alheios
Pobre a alma que se enfona na veneração dos fracos-

Rei dos tolos e dos caídos. Três
estopas de ferro sujo selaram o Destino do homem
maior que todos os homens
senhor do sangue madiado nas togas de Roma
Servo e Súbdito do arrependimento na madeira
cal~ada
oontinuas encarcerado na glória
ainda gritas ...
pela tua afroota
não pelo teu pai
Rei. a tua coroa foi-te oferecida em espinhos
mas nunca sentiste o petfume doce
<klce
das rosas camadas

Usaram-te. Rei?

Artur
(Arqueologia)
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A li de Maio fez quinze
anosque morreu, com

um cancro no pulmão, Bob
Marlcy. Fiquei a saber que, para
as digníssimas e sapientíssi-
mas apresentadoras do Top+,
vinyl significa velho. Só gos-
tava de saber o que é que vi-
nyl, video e cd têm em comum,
uma vez que a breve home-
nagem com "No Woman No
Cry" ao vivo foi feita em forma-
to vídeo, que nunca tive o pri-
vilégio de ver um vinyl de Bob
Marley e que a existir al-
gum, presentemente, no
nosso mercado, será raris-::-....;;::::::::::~5~~~~~
simo face à quantidade de
homenagens e reedições em
cd.

Quanto ao Top propria-
mente dito continua tudo na
mesma. Primeiro dão-nos víde-
os fantásticos de Iggy Pop, Va-
nessa Mae ou Cranberries e
logo a seguir «oferecem-nos»
os execráveis telediscos dos
Banda Lusa ("Quero Eurocu"),
de João Marcelo (qualquer se-
melhança com o «nosso» será
uma muito infeliz coincidência)
ou de Márcio Lee (com "Ele
anda ai - o gorila", o "Bicho"
de 96 e desde já o vencedor do
premio xunga do ano da próxi-
ma edição dos Prémios Blitz). E
se ficaram surpreendidos, pre-
parem-se para isto: de entre
toda a brejeirice patente no

, lv!ade in Portugal (a começar
no nome do programa e a
acabar no apresentador), eis
que se cria um interlúdio e so-
mos presenteados com "Cha-
bala" dos Mão Morta e com o
novo clip dos Primative Rea-
sono Mas no final todas as ex-
pectativas saem goradas ao
verificarmos que à frente dos
Delfins e Quinta do Bill se en-
contra a divertida, inovadora,
radical e dinâmica Rute Mar-
lene, com o seu grande êxito
"Só à estalada!" (por uma vez
concordo contigo, preferes
«self-punishment» ou queres

que te faça umas «fcstin- cipantes que passaram a efec-
has» '1). tivos são o Rui Zink, um verda-

deiro poço de cultura aliado a
um sentido de humor acutilan-
te, e a Rita Blanco, uma heroína
na defesa das artes cine-
matográficas e teatrais. No en-
tanto, o melhor programa até
hoje foi o que recebeu a ilustre
visita do Herman José, pois
num ambiente de puro êxtase

televisivo, vive-
ram-se momen-

tos únicos de
humor e de

~

«escárnio e
mal-dizer» .
Trata-se de
um progra-
ma especial
e essencial

~~ decriticacon-
V strutiva (bem, nem

~ sempre, mas acho que
(pre- j I é melhor o Engenheiro
sentemente ~,,~ Guterres começar a reciclar o
ilustre directora d' !!!!!í' prémio da Má-Língua - uma vez
A Capital) ou Luís Coim- que já o ganhou três vezes e
bra provocavam polémica res- perspectivam-se mais para
tam apenas (boas) memórias. E breve ... ).
se há coisas que nunca mudam,
as super gargalhadas do
Manuel Serrão, o sarcasmo do
Miguel Esteves Cardoso, a
pose da Júlia Pinheiro ou a ir-
reverência do Victor MouraPin-
to, outras há que foram sendo
alteradas em função dos acon-
tecimentos. Hoje já não seria
possível ouvir o José Cid dizer
(como aconteceu na segunda
edição, face à fotografia publi-
cada na Nova Gente, em que
aparecia como veio ao mundo,
apenas com um disco a tapar o
«dito cujo») que o Miguel só
precisava de uma caneta para
tapar as suas «partes baixas».
Com o crescimento das audiên-
cias (a SIC tomou-se a tv núme-
ro um), começaram a ter públi-
co a assistir e a participar na
escolha do premiado da sema-
na, passaram para um horário
mais decente e, mais recente-
mente, mudaram de Quinta pua
Sexta e deixaram de transmitir
em directo. Os «novos» parti-

A Noite da Afá-Língua é
um programa de acesa polémi-
ca que tento, todas as sema-.
nas, não perder. Dos tempos em
que AIberto Pimenta nos «en-
sinava» a dizer Prémios Nobel
[núbel] e Helena Sanches Os-
ó r io

o Parabéns vai de mal a
pior. Ao pé da entrevista a Ma-
ria Cavaco Silva (que consi-
derava uma das menos interes-
santes até então), a entrevista
a Kylie Minogue foi um verda-
deiro desaire (estou só à espe-
ra de ver o Zézé Beleza - «vai
ser uma beleca» - se fosse o
Herman convidava a Líli
Caneças, para aquele que seria
o momento televisivo mais in
do ano). Quanto ao Herman
Zap continua a ser, de longe, o
melhor programa de sábado na
RTPI (como foi possível criti-
carem "A última Ceia" sem a
terem visto? É uma vergonha a
atitude que a Igreja tomou, num
país que se crê livre e sem cen-
sura. Um último conselho:
cresçam e só depois dignem-
se a aparecer!).

No que diz respeito a
Ligações Perigosas, a música
dos Raul Marques e os Ami-

gos da Salsa é péssima. Júlio
Machado Vaz, responsável
pelo único momento com sen-
so do programa, refere-se a B.B.
como «computador de trazer
por casa» e refere que «às vez-
es os computadores avariam».
Quando Nuno Rogeiro diz «às
vezes tenho a impressão que
estou a falar para o boneco»,
B.B. sente-se insultada e res-
sponde: «Eu sou virtual mas
sou real e estou aqui» (uma
«ligeira» contradição). De fac-
to, B.B. trata-se, muitas vezes,
de uma mera observadora, tem
um cabelo bem foleiro, os mo-
vimentos bocais nunca co-
rresspondem à voz, os gestos
são demasiado rápidos e irri-
tantes e os dentes são, no mí-
nimo, assustadores. Paula
Moura Pinheiro diz que «os ho-
mens são genericamente mais
infiéis do que as mulheres» e
que «o machismo se encontra
bastante próximo do feminis-
mo» e o Nuno contrapõe afir-
mando que «os padrões de
comportamento entre homens
e mulheres são idênticos», que
«a primeira infidelidade da
história foi a da Eva», ou com
as habituais piadinhas do gén-
ero «sou um machista-Ieninis-
ta». Enfim, estão bem um (a)
para o (a) outro (a).

Para terminar, gostaria de
felicitar o Joaquim Furtado (se
«perdemos» um óptimo jor-
nalista ganhámos um bom di-
rector-de programas) pelas mu-
danças que efectuou na RTPI
e na RTP2. Temos agora mel-
hor cinema em casa (como New
York, New York, Zorba, Han-
nah and her sisters, Septem-
ber, They live, Aqui d'el rei e
na concorrência JFK, AJa/com
X, entre outros) e melhores pro-
gramas (como 100% Natural,
Alta Voltagem, Planeta Músi-
ca, Monty Python, Rumo à Lua,
Herman Total, Alaria E/isa, A
História do Rock'n 'Rol/, etc.).

~ Filipe Pedro
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exposição 3 a 8 junho átrio central

tarde poética 4 junho 17 h. às 19 h. esplanada

conferência 4 junho 10.30 m. sala 5.2

Prof.a Dr.a Paula Morão
Dr. Fernando Pinto do Amaral
Prof. Dr. Fernando Martinho
Dr. Hermínio Montelro
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