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agenda

c u ,R
BASQUETEBOL MASCULINO:

dia 13, 15:00 U. Lusíada #
Se gostas de Ténis De Mesa, não F.LElRAS

VOLEIBOL FEMININO:
deixes de participar no 1° OPEN

ACADÉMICO da FACULDADE de LE- dia 14, 20:30 F.LETRAS #
TRAS. Para mais informações dirige-te à

LS.Técnico
Secção Desportiva da A.E .. Andebol,

Atletismo e Karate, são as outras novi-

dades no panorama desportivo da casa.

COMPETIÇÕES REGULARES DO MÊS

DEMAIO

JOGOS DE LISBOA:

FU1EBOLFEMINlNO:

dia 12,17: 30 LETRAS # Cinema
A secção de audiovisuais da Associação de Estudantes da Faculdade

de Letras da Universidade de Lisboa apresenta no mês de:

M a i o

Dia Filme: realizador --.-AnQ D u r a ç ã '0

~ "A dupla vida de verónica" Krzystof Kieslowsky 1991 ~
Z "Azul" Krzystof Kieslowsky 1993 H....Jn
1l "Branco" Krzystof Kieslowsky 1994 ~
11 "Vermelho" Krzystof Kieslowsky 1995 ~
~ "O olhar de Ulisses" Theo Angelopoulos 1995 176 m
21 "O Ódio" Mathieu Kassovitz 1995 ~
2§ "Chunking Express" Wong Kar·Wai 1994 9l....Jn
za "Esposas e Concubinas" Zhang Vimou 1991 132 m

E.SE.'L,

FU1EBOLMASCULINO:

dia 12, 21:30 F.Farmacia#

LETRAS (Futvolei)

VOLEIBOL FEMININO:

dia 15,17:45 F.LETRAS#

F.Direito.

VOLEIBOL MAScU-

UNO:

dia 12,19:00 F. LETRAS #

I.S.C.TE.

S

Se gostas de escrever poesia, con-

tos ou ensaios, está alerta. O concurso li-

terárioLINDLEY CINTRA está a chegar.

Teatro
Está em exibição, quintas, sextas e

sábados às 21:30, no auditório da Cantina

Velha, a peça CERIMONIAL PARA UM

MASSACRE, de Jorge Lima Lopes, pelo

GRUPO DE TEATRO DE LETRAS, com

encenação de Á vila Costa.

As sessões têm início às 16: 15 no Bar Novo. Iniciativa da Secção de Audiovisuais

Fazedores de letras I



ensino

ENSINO DA LITERATURA OU A ETAPA MAIS
PENOSA DA VIA CRUas

"A vida do homem contemporâneo
caracteriza-se pelo ritmo vertiginoso
da mudança dos costumes, instituições
sociais, formas de convívio e relação,
desenvolvimento acelerado do
conhecimento científico e suas
aplicações tecnológicas. Só a escola
parece à margem da evolução social
acelerada (... )".

L. Stenhouse

Seguindo a linha de pensamento
(certeira na minha opinião) de
Stenhouse, concluímos existirem,

actualmente, no sistema educativo, duas
falhas cruciais: por um lado, a não
identificação da maioria das novas e
fundamentais questões colocadas por uma
também ela nova constelação ideológica e
social, e, por outro lado, o não se conseguir
responder às poucas questões que são
identificadas. Ora, daqui resulta
naturalmente a tal desadequação/fissura/
cisão existente entre o sistema educativo e
as necessidades reais da actual sociedade.

Torna-se, então, radicalmente
necessário reenquadrar o sistema educativo
português (que se encontra em evidente
degradação) numa sociedade que muitas e

vertiginosas alterações tem sofrido.
Num livro intitulado Para que serve a

escola?(1992), Michel Lobrot, de forma
lúcida e realista, reflecte justamente sobre
estas questões, e tenta responder à tão
complexa questão do porquê da falta de
motivação escolar por parte dos
adolescentes de hoje.

Tendo sempre como "trave-mestra"
do seu raciocínio o facto de a disciplina
de Literatura representar uma das etapas
mais dolorosas da via crucis que a escola
encarna actualmente, Lobrot chama a
atenção para aquele que é talvez um dos
erros lacunares mais evidentes no actual
ensino da literatura: a ausência de autores
contemporâneos. Torna-se uma
necessidade urgente (com a qual estou
completamente de acordo) a inserção, nos
programas educativos oficiais, de literatura
contemporânea. Diz o mesmo autor num
capítulo com o título sugestivo deA escola
perante a leitura (após ter comentado os
resultados desastrosos de um inquérito
levado a cabo por Escarpit a cerca de 4.700
franceses, no qual se pedia o nome de cinco
escritores - quaisquer que eles fossem -, e
no qual raras foram as pessoas que
conseguiram citar mais de três nomes, e
mais raras ainda as que conseguiram citar
um nome contemporâneo): "Estes são (os
autores contemporâneos),. na minha
opinião, implicitamente censurados,
enquanto são os únicos a' corresponder à
nossa mentalidade e às nossas
preocupações .. Esta obrigação que
sentimos em dirigir-nos para autores que
não nos agradam e nos aborrecem explica
certamente em grande parte os bloqueios
constatados perante a leitura. A norma so-

por Pedro Mateus

cial, imposta pela escola, não nos pode
satisfazer, mas também não a podemos
contradizer. Ela desvia-nos da leitura ao
mesmo tempo pelo que impõe (que não nos
agrada) e pelo que interdita (que não
ousamos abordar)".

De facto, e seguindo a linha de
pensamento de Lobrot, as obras
contemporâneas, visto estarem mais perto
dos alunos, são potenciais passaportes para
a viagem que é a leitura.

Se um inquérito com as mesmas
características do acima referido fosse
realizado em Portugal, alguém tem dúvidas
em afirmar que os resultados seriam os
mesmos? Ponho-me a pensar: quantas
pessoas conhecerão a llse Losa, o Gastão
Cruz, o Luis Filipe Castro Mendes, o
Herberto Helder, o AIBerto ou até mesmo
a Sophia de Mello Breyner Andersen? E
note-se que são estes alguns dos autores
mais próximos de nós ...

Por outro lado, rião podemos ainda
descurar as enormes vantagens que podem
ser retiradas do facto de um autor ainda
estar vivo. Já Austin Warren e René
Wellek apelavam, na sua Teoria da
Literatura, para esta indiscutível
vantagem: podemos sempre convidar o
autor para uma possível troca de
impressões com professores e alunos;
podemos entrevistá-lo, e podemos até
contactar com o mesmo por
correspondência. É aqui que o termo
Literatura viva faz, a meu ver, todo o seu
sentido.

De tudo o que atrás fica dito, estou
perfeitamente convencido de que através
do estudo de obras contemporâneas se
pode muito mais facilmente incutir o tal

Fazedoresde tens
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prazer da leitura, da qual os programas
oficiais emitidos pelos diversos
departamentos do Ministério da Educação
são tão acérrimos defensores. Sabendo nós
quão baixos são os níveis actuais de leitura
por parte dos adolescentes em geral, vamos
continuar a virar as costas a esta evidência,
e fazer dos clássicos portugueses como
As viagens na minha terra de Almeida
Garrett, ou O Eurico o presbítero de
Alexandre Herculano autênticos
instrumentos de tortura (colocando-os no
princípio do percurso), ou vamos antes
tentar incutir, a par de um ensino gramatical
explícito, primeiro o prazer da leitura,
atrav,és do estudo de algumas obras
contemporâneas que não precisam sequer
de pedir licença para se instalarem no
espírito, e que de uma forma natural são
assimiladas, e- só depois (adquirido já o
gosto pela leitura, e preparado já o
caminho) coroar e solidificar esse mesmo
gosto com os nossos imprescindíveis
clássicos?

Daniel Pennac em Como um romance
insiste com razão na ideia de que o verbo
ler não suporta o imperativo .... e é
justamente aqui que o ensino da Literatura
falha. Se pedirmos a um adolescente que
escolha entre As viagens na minha terra
de Almeida Garrett e O ensaio sobre a
cegueira de José Saramago, qual é que
acham que ele escolheria? A pequena-
grande diferença é que com a segunda talvez
não fosse necessário flexionar o verbo ler
no imperativo; com a segunda talvez fosse
mais fácil motivá-lo, e, consequentemente,
introduzir o estudo gramatical; com a
segunda talvez fosse mais fácil promover
o debate, o Brainstorming e,
consequentemente, dinamizar o espaço-
aula; com a segunda, talvez fosse mais fácil
pôr o aluno a pensar sobre o mundo que o
rodeia e, assim, pô-lo a pensar sobre o
papel fundamental da Literatura nesta
sociedade; com a segunda talvez mais

Fazedoresde lems

facilmente ele acedesse ao tão fascinante
reino das palavras de que David Mourão-
Ferreira falou num dos seus ensaios; com
a segunda talvez ele ganhasse motivação
para ler a primeira ... Não esqueçamos que,
por estarem muito longe do nosso
quotidiano, a compreensão dos clássicos
exige hábitos de leitura muito apurados.

Evidentemente que seremos
obrigados a admitir que muitas coisas têm
mudado, e a prova de tal é o facto de, por
exemplo, obras corrioOmundo em que vivi
da Ilse Losa ou O memorial do convento
de José Saramago serem apontadas nos
novos programas oficiais do ensino
secundário como obras de leitura integral.
No entanto, outra questão importante aqui
se coloca: em que anos lectivos colocá-
las? Será um 7° ano de escolaridade a
altura mais adequada para se dar Omundo
em que vivi, quando a própria autora diz
que esta é uma obra sobre a infância, mas
não para a infância? Realmente, muito
dificilmente alunos de 12/13 anos
conseguirão apreender em toda a sua
globalidade e beleza esta obra fascinante.
Não seriam, por exemplo, mais adequados
para alunos desta faixa etária alguns dos

Contos exemplares da Sophia de Mello
Breyner Andersen? A este propósito não
poderei deixar de aconselhar o artigo de
Margarida Vieira Mendes intitulado A
educação literária no ensino básico, O
professor, n026 (3" série), Lisboa, Maio/
Junho, 1992, 62-68, que me parece
conseguir fazer bem o ponto da situação
do ensino do Português, no que a estas
questões diz respeito.

Para concluir, apenas lembrar que
aqui o papel da Faculdade de Letras é
também muito importante pois é esta
instituição responsável (quer queiramos
quer não) pela formação de grande parte -
(senão da maioria) dos professores
nacionais. Tendo em conta a minha
experiência como aluno deste
estabelecimento, salvo algumas excepções,
o ensino da Literatura contemporânea con-
tinua a ser raro: foi preciso esperar pelo
quarto ano e, mesmo assim, alguns colegas
meus nem no quarto ano.

Será que ainda se defende a
perspectiva já tão criticada na Teoria da
Literatura de Wellek e Warren (e do meu
ponto de vista negativa) de que ao estudar
a Literatura de autores ainda vivos "o
estudante renuncia à perspectiva que as,
obras completas podem dar (...)"?

Não seria muito frutífero pensarmos
assim, pois as vantagens, como vimos, são
muito mais válidas.

Não quero eu com isto dizer que o
ensino de Literatura contemporânea pode
resolver todos os males (e são muitos) de
que o sistema educativo português padece.
Não tenho, no entanto, quaisquer dúvidas
de que o seu ensino pode contribuir em
muito para um significativo aumento dos /
níveis de motivação actualmente existentes.

Tratemos um mal de cada vez ...

•
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Habilitações para a
A pareceram nos últimos anos

vários projectos com o

objectivo de proceder à revisão

das habilitações para a docência. Definir

o que deve ou não fazer parte de uma

formação adequada à tão importante tarefa
de ensinar não é, certamente, fácil. Não

surpreendem, assim, as constantes

dificuldades em encontrar soluções,

dificuldades que se ficam também a dever

ao insuficiente debate à volta das

complexas questões que esta matéria
levanta.

No final do mandato do governo
anterior, foi assinada a portaria nOl141-D/

95; a contestação de que foi alvo este
documento do Ministério, na época, de
Manuela Ferreira Leite, levou a que a nova

equipa ministerial a suspendesse.

Marçal Grilo apresentou, entretanto,

um novo projecto de Portaria de

I

Habilitações para a Docência, que,
ironicamente, se revela ainda mais grave

do que o precedente, pois não só não o

altera, como introduz uma inovação que
vem pôr em prática as não menos

polémicas alterações à Lei de Bases do
Sistema Educativo (LBSE): a associação

do 2° e 3° ciclos do Ensino Básico.

Este projecto tem, assim;

suscitado grande polémica. Introduz

profundas alterações, quer a nível da

formação de docentes, quer a nível da
estrutura dos actuais Quadros das Escolas,
mudanças essas bastante questionáveis, que

exigem uma discussão alargada e uma séria

reflexão sobre o sistema educativo: o que

dele se espera, o que se lhe pode exigir,
que professores queremos e que formação

se lhes deve dar.

O projecto organiza o uni verso de

professores em três categorias (professores

do 1° ciclo do Ensino Básico (EB);
professores do 2° e do 3° ciclos;

professores do Ensino Secundário (ES»,

sendo os dois últimos organizados, por sua

vez, em grupos de docência. A nomeação

ou contratação de um professor só se fará
a partir do momento em que este se integre
num grupo de docência.

Cada um desses grupos é contituído

por um conjunto de disciplinas, podendo o

professor nele integrado leccionar

qualquer uma delas - por exemplo, o grupo
EB07, de Geografia, engloba: Geografia (30

ciclo ),Ciências Sociais e Formação Cívica
(3° ciclo) e Ciências do Ambiente (30

ciclo). A partir da definição dos grupos

de decência, estabelecem-se áreas
obrigatórias de formação para cada grupo

e as respectivas unidades de crédito

ITÚnima~obrigatórias - ainda para o grupo

de Geografia, são consideradas áreas
obrigatórias: Geografia Física, Humana e

Regional, Epistemologia,Métodos e

Técnicas, tendo cada uma delas unidades
de crédito mínimas, as quais traduzem um

determinado número de horas: uma mlldade

de crédito corresponde a 22 horas de aulas

teórico-práticas.

Os objectivos do projecto tornam-

se, perante esta sistematização, evidentes:

pretende-se proceder a uma gestão
racionalizada do pessoal docente e

constituir um referencial formativo

correspondente aos perfis profissionais

constituídos para satisfazer essa gestão.

Uma das graves omissões do

projecto diz respeito à fundamentação que

Fazedores de leuas
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justifica as opções perfilhadas - o acesso

a essa informação evitaria, eventualmente,

alguns dos comentários que se seguem;

contudo, a margem de dúvida deixada

impede que estes deixem de se fazer.
A alternativa proposta revela uma

lógica conservadora, apresentando um

sistema estático, com base nos modelos dos

curricula actuais, descurando uma

adequação a desenvolvimentos futuros.
Tem em vista o "crescimento" do sistema
educativo, nãomas assume
inequivocamente uma aposta no seu
efectivo desenvolvimento. Assim, tendo em

conta que os sistemas de ensino hodiernos
devem orientar-se prara uma lógica de

constante mudança, é de prever que este
projecto se tome inadequado num futuro

próximo.
Por outro lado, elabora-se aqui um

modelo global de gestão, não ponderando
a especificidade de cada Escola. Por

exemplo, que lógica terão grupos de

docência como o EB05, ES17 e ES18
(Espanhol, Direito e Grego/Latim,

respectivamente) em Escolas de reduzida

dimensão? Além. disso, os perfis
profissionais revelam um sentido redutor,

ao limitar a um único domínio da

especialização a capacidade docente dos

professores. Assim, a gestão de recursos

humanos, nomeadamente em Escolas
pequenas, será bastante complexa, perante,

por um lado, o sentido monodisciplinar de

muitos grupos de docência, e, por outro, a

polivalência requerida, na prática, aos

professores.

Fazedores de letras

A monodisciplinariedade da
maioria dos grupos de docência propostos
é inegável: dos 19 grupos do 2° e 3° ciclos,

10 são monodisciplinares (Alemão,
Francês, Inglês, Espanhol,etc.), 4 são uma

só área de formação técnica e 5 têm
igualmente um carácter monodisciplinar,

que é, contudo, menos evidente por

pequenas nuances específicas ou flutuação
de designação (por exemplo, o grupo de

Português engloba as seguintes disciplinas
"distintas": Língua Portuguesa e

Português).

Para além de evidentes limitações

dos grupos monodisciplinares (os futuros

professores formados na nossa Faculdade,
licenciados em LLM com duas variantes,

dificilmente conseguirão obter habilitação

para a docência de ambas), há ainda uma

dificuldade a nível legal: como conciliar

a monodisciplinariedade dos professores

por Ana Sofia Calado

do 2° e 3° ciclos com o artigo 8° da Lei de

Bases do Sistema Educativo (LBSE), onde
se refere que "no 2° ciclo, o ensino

organiza-se por áreas interdisciplinares de

formação básica e desenvolve-se,

predominantemente, em regime de
professor por área" ?

De um modo geral, continua a

defender-se a polivalência docente dos
professores do 2° ciclo; contudo, face ao

disposto no projecto, põe-se a questão de'

como farão as escolas para pôr em prática

essa desejável docência alargada a uma.
área interdisciplinar.

Uma outra evidência no projecto é
o concretizar da proposta de alteração à

LBSE (que prevê que a formação de
professores do 3° seja feita também em

Escolas Superiores de Educação (ESEs)),.
ao criar grupos de docência para o 2° e 3°

ciclos em conjunto - e já não com o último
ciclo do básico junto do secundário, como

até aqui - numa óbvia homogeneização

progressiva dos perfis formativos para a

docência no 2° e 3° ciclos do ensino básico.

A propósito de alterações à LBSE:
curiosamente, os requisitos mínimos na

componente de formação cultural e
científica específica de alguns grupos de

docência (nomeadamente Português,
Espanhol, Geografia) são os mesmos, quer

para professores do 2° e 3° ciclos, quer do

Secundário. E em relação a grupos como

Alemão, Francês e Inglês, a diferença é

mínima. Qualquer ligação entre estas

semelhanças e a intenção de alargar a

formação de docentes para o Secundário
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às ESEs será pura coincidência ...?

A associação dos dois últimos
ciclos do Básico levanta diversos

problemas, um dos quais é focado no

parecer do Conselho Nacional de
Educação (CNE) de um modo inequívoco:

" não pode ignorar-se o peso da transição,

para os alunos, do 1° ciclo do Ensino

Básico para o 2°, ao passarem de um

regime de monodocência para o confronto

com ~m elevado número de professores
fortemente especializados" .

Esta junção leva ainda a um outro

resultado claramente indesejável: o

isolamento formativo dos professores do
1° ciclo. É urgente pôr um fim à tendencial

. depreciação da formação dos professores

do 1°ciclo, dada a indiscutível importância

.que este possui na educação de um

indivíduo.

O projecto levanta um outro
problema legal: o Decreto-lei n0344/89, de

11 de Outubro, define que os docentes que

adquirem formação para leccionar· no 2°
ciclo, no 3° ciclo e no Secundário "ficam

também profissionalmente qualificados

para a docência" do ciclo imediatamente

inferior. Ora, o projecto de Portaria revela

uma preocupação dominante com a
mobilidade vertical entre os docentes do

2° e 30 ciclos, permitindo-a em ambos os

sentidos e tornando-a até obrigatória, e
sacrifica a mobilidade descendente em

relação ao 1° ciclo. Não parece, assim,

estar-se a cumprir a lei ...

Um outro aspecto relevante relacio-

na-se com o facto de os grupos de docên-

cia criados não abrangerem a globalidade

das disciplinas curriculares: deixam de

fora, por exemplo, disciplinas de cursos

de escolas profissionais e disciplinas que

podem surgir nos "planos próprios" orga-

nizados pelas escolas de.Ensino Particular

e Cooperativo.

No que respeita aos cursos de for-

mação de professores, o projecto refere

"áreas de formação a contemplar, obriga-

toriamente" - a questão que aqui se põe é a
interpretação que cada instituição irá fa-

zer do conceito de cada uma das "áreas

obrigatórias". E se todas interpretarem o

mesmo, corremos o risco de nos deparar-

mos com. uma efectiva unicidade formati-
va, com evidentes consequências nocivas.

Para além disso, o modelo de formação de
professores induzido, atribuindo um peso

menorizado à Prática Pedagógica, põe em

causa o estágio, que tem sido componente

constante de alguns cursos de formação,
nomeadamente dos desta casa .

Em relação à transição dos do-
centes que já desempanham as suas

funções, a situação toma-se caricata, de

tão absurda. Estes irão integrar os novos

grupos de docência propostos; como
estes associam agora o 2° e o 3° ciclos, o

que vai acontecer é que todos os profes-

sores habilitados para leccionarem no 2°

ciclo vão passar automaticamente a ter

habilitação para a docência também do 3°

ciclo, sem qualquer verificação de que es-

tão, de facto, capacitados para tal. Uma vez
mais, o parecer do CNE, ainda assim dema-

siado brando: "não deixa de constituir um

certo voluntarismo a aceitação simplista,
contida na matriz de transição, de que to-

dos os docentes do 2° ciclo estão, tacita-

mente, em condições de leccionar no 3° cic-

lo". É preciso, de facto, muito boa vonta-

de...!!
Por outro lado, não podemos

descurar o facto de este projecto condi-
cionar e mesmo cercear gravemente a au-

tonomia científica das instituições do En-

sino Superior. O estabelecer de um núme-

ro mínimo de créditos exigidos para as áre-

as obrigatórias dos diversos grupos de
docência que é, à partida, uma solução

positiva por constituir um conjunto de
componentes curriculares mínimas relevan-

tes para a leccionação de determinada dis-

ciplina (ou grupo de disciplinas), acaba por
entrar em conflito com a autonomia cientí-

fica e pedagógica dos estabelecimentos de

ensino por pormenorizar excessivamente

os requisistos mínimos, não dando lugar a

opções por parte das instituições e por ser,
em alguns casos, de tal modo elevado o

número mínimo de créditos, que corre o

risco de se tomar em número máximo, dei-

xando pouco espaço de manobra para a

escolha das restantes cadeiras.

Por último, o projecto revela-se a-

tentatório de uma sólida formação científi-

ca dos nossos futuros licenciados. Veja-

mos um exemplo prático: as licenciaturas
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em LLM, constituídas, actualmente, por 24

cadeiras científicas, ao longo de quatro

anos, seguidas de um Ramo Educacional
de dois anos de duração (daí chamar-se o

modelo 4+2) repartido em cadeiras pe-

dagógico-didácticas e a Prática Pedagógi-

ca (estágio). Para corresponder às exigên-

cias formativas estabelecidas pelo projec-

to, estes cursos terão de sofrer uma pro-
funda reformulação - a variante de Estu-

dos Portugueses, por exemplo, passará a

uma licenciatura integrada, de quatro anos,

cujo total de 20 cadeiras se dividirá em 8

cadeiras pedagógicas (dispersas ao longo
do curso, daí a designação de "licenciatu-

ra integrada") e 12 cadeiras científicas.

Reduz-se, deste modo, drasticamente e sem

explicação possível, a formação científica-

passa-se de 24 a 12 cadeiras desta compo-
nente, uma verdadeira amputação de meta-
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de da carga científica. Este não é, segura-

mente, o percurso científico mais adequa-

do ao perfil científico de um licenciado.
Vendo um outro exemplo de LLM,

desta feita, a variante de Português/

Francês, verificamos que esta licenciatura

terá de funcionar com 7 cadeiras científi-

cas anuais, às quais serão acrescentadas 6

cadeiras pedagógicas distribuídas pelos
quatro anos. Evidentemente, não é exigí-

vel a um aluno que faça 8 ou 9 cadeiras
anuais por ano lectivo!!

A disparidade entre os requisitos
mínimos é flagrante e inexplicável: porquê

exigir a um professor de Português do Se-
cundário um mínimo de 46 créditos e a um

docente de Filosofia, também para o Se-

cundário, um mínimo de 81 créditos?! Ou

75 no caso da Educação Física, ou 80 para

História?! O que distingue um professor

de Português do 2° e 3° ciclos de um do-

cente da mesma disciplina mas do Se-
cundário, quando para os dois grupos de

docência são requeridos os mesmos crédi-
tos mínimos eas mesmas áreas obrigatóri-

as? A questão aplica-se também a Geogra-
fia, Alemão, Francês, Inglês, Espanhol.

Uma vez mais, qualquer ligação entre esta

situação e a intenção de alargar a formação

de docentes para o Ensino Secundário às

ESEs será pura coincidência ...?

Para todos os problemas apontados,

este projecto necessita de uma ponderada
revisão. Numa época que evidencia tanto

o conceito de "aldeia global" , num mundo
cada vez mais aceleradamente em mu-

dança, a alternativa proposta pelo Mi-

nistério da Educação não deixa qualquer

margem para a diversidade e flexibilidade
de percursos, dificultando mesmo a existên-

cia de cadeiras opcionais, tão importantes

para a formação de horizontes alargados.
É urgente um debate generalizado e sério
acerca desta matéria - a legislação anteri-

or, que baseava as habilitações para a

docência nos nomes dos cursos, está clar-
amente ultrapassada e é consensualmente

inadequada e ineficaz. Contudo, o projec-

to em discussão não é ainda o melhor. Uma

formação de qualidade para todos os graus

de ensino tem de corresponder a uma defi-
nição pedagógica, didáctica e científica do
conjunto de requisitos necessários para a

docência, tendo em conta os objectivos
definidos para cada ciclo, e que níveis di-

ferentes implicam uma formação distinta. É

essa formação de qualidade que temos
obrigação de exigir - por nós e pelo futuro
da Educação em Portugal.

----------------~.
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Rios e rios de tinta já foram es-

critos sobre o desastre de

Alcácer Quibir. Numa época par-

ticularmente vulnerável da História de Por-

tugal, dificilmente se poderá dissociar a

morte de El-rei D. Sebastião da posterior

anexação espanhola. No entanto, não de-

vemos absolutizar este factor ao ponto de

só ele servir de fundamento para a perda

da independência. Muitas outras questões

convergem para 1580, embora se tenha

preferido, desde sempre, responsabilizar

a memória de D. Sebastião pelas conse-

quências desastrosas da "jornada de

África".

I
I
I

Enquanto tema preferido da histo-

riografia portuguesa, as causas que leva-

ram ao desaire têm sido minuciosamente

argumentadas embora as propostas de uma

história global (e totalizante) apostem numa

solução de conjunto: Uns houve que qui-

seram ver na educação jesuítica e pró-mi-

litar do soberano a justificação de uma de-

bilidade que os comtemporâneos de

D.Sebastião já haviam atestado. Não será,

de facto, de ignorar a importância da ins-

trução régia e do ambiente que acompa-

nhou a sua juventude, mas não convirá

extrapolar o seu âmbito e fazer deste factor

a causa determinante da política que

D.Sebastião protagonizou a partir do mo-

mento em que subiu ao trono. Por outro

lado, inúmeras propostas de matrimónio

que lhe foram dirigidas, habilmente con-

duzidas pela figura titular de Filipe lI, e a

respectiva recusa podem dizer das reais

intenções de D.Sebastião. Aliás, a própria

política de ambiguidade do monarca espan-

hol fez suscitar em alguns investigadores

suspeitas de uma maquinação maquiavéli-

ca que visaria, em última instância, a derro-

ta de D.Sebastião. Discutível, no mínimo.

Todavia, a razão do desaire militar nas mar-

gens do rio do Larache apresenta uma

análise bem mais visível. O exército inimi-

go, chefiado por Mulei Abd Al-Malik, su-

perava em número e em experiência as

forças conjugadas dos portugueses. As

demoras injustificadas no Norte de Marro-

cos apenas serviram para que o adversário

preparasse melhor a estratégia de ataque;

a derrota era iminente.

Alguns estudiosos, porém, dedi-

caram-se a recolher do malogro de Alcácer

Quibir uma lição, um exemplo, um aviso:

a História em toda a sua faceta didáctica.

Não admira, portanto, as críticas que

caíram sobre a figura de D.Sebastião. A

verdade é que a maioria preferiu colabo-

rar num processo de culpabilização que

almejava a memória do soberano português.

A irresponsabilidade dos seus actos e o

erro do seu julgamento tomaram-se alvo

predilecto de uma grande ânsia de justifi-

cação, como se esta atitude explicasse em

exclusivo a decadência política de Portu-

gal. António Sérgio, por exemplo, presen-

teou-o com os epítetos de "imbecil, fan-

farrão, estúpido, pedaço de asno, monstro

e desbocado". Uma interpretação destas

afasta-nos assim da neutralidade, da im-

parcialidade do historiador, que não deve

jamais estabelecer juízos de valor. Até

porque todas as interpretações foram (e

são) feitas "a priori", a uma distância con-

siderável da batalha de Alcácer Quibir e

da perda da independência.

Mas então, poderão alguns incau-

tos perguntar, qual é o verdadeiro signifi-

cado de Alcácer Quibir? Bem, o signifi-

cado de Alcácer Quibir será o mesmo do

do tratado de Zamora, do da conquista de
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Ceuta, ou do da derrota da Invencível Ar-

mada, ou talvez o de nenhum deles. Todos

os acontecimentos são únicos; a sua hie-

rarquização parecerá sempre estranha, ar-

tificial e discutível. Um facto ganha valor u.~~~t.

a partir do momento em que é analisado

pelo historiador que lhe atribuirá (ou não)

a devida importância. Daqui se deduz que,

em última análise, a história se encontra

submetida a um processo pleno de relati-

vismo pessoal. No fundo, só interessa o

acontecimento, na sua forma mais pura e

rude. Obviamente, deverá ser integrado
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num contexto conjuntural e estrutural, mas

tudo o mais que se possa dizer resultará

em especulação. É preciso distinguir o

histórico do poético. De outra maneira,

como poderemos deixar de apreciar a bele-

za das palavras de João de Lemos.

"Malfadado, tão chorado
Moço rei Sebastião
Malfadado, desejado.
De cuidados tão cuidado,
Taes cuidados onde vão?
Ondes levas, malfadado
De Portugal o perdão?"
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o pra~t~ desoculta a
nossa mais ínuma nudez"
"

Sobre o romance A Varanda de Frangipani, de Mia Conto
(Lisboa, Caminho,1996)

I

Everdade que é triste, este novo verdes anos em detrimento da experiência antigamente", é o companheiro do portu-

romance do biólogo e escritor e da sabedoria. guês e está perdido de amores pela enfer-

moçambicano que desde 1983 O começo da história não podia ser meira Marta Gimo, que dorme nua ao re-

vem refrescando a língua portuguesa com mais surpreendente. A voz narrativa é do lento como forma de luto desde que o filho

a vida e o sonho das gentes africanas. Mas morto Ermelindo Mucanga que um belo dia nasceu morto; a feiticeira Nãozinha con-

a tristeza e o desencanto que ditaram a sente que o vão desenterrar para dele fa- verte-se em água todas as noites "des-

história não conseguem impedir a cele- zerem um herói nacional. Moçambique vive vanece-se transparente, na banheira" ,pois

bração contínua da poesia, o acesso a novos os primeiros tempos de paz, após quinze "na água se pode bater sem causar ferida",

olhares sobre o homem, a natureza e a· longos anos de guerra civil. A conselho nela, assim, "a vida pode golpear quando

história, a revelação, enfim, de toda uma do seu animal de estimação, o pangolim, sou água". Das personagens que povoam o

realidade estranha ao sentir e ao viver eu- mamífero que "mora com os falecidos, tei - asilo ainda temos uma carta de Emestina,

ropeus. Saudável estranhamento este, que moso como um pêndulo", o morto resolve a mulher de Vasto que descobriu como ele

provoca a simpatia, a solidariedade do "remorrer", emigrar para o corpo "que es- negociava com os mantimentos destinados

falante da mesma pátria, igualmente an- tivesse mais perto de morrer". Será o do ao asilo; Emestina deixou de ver o tempo

gustiado com o destino da velhice num tem- inspector Izidine Naíta que, vindo da ca- desde que o filho nasceu morto: "Tomado

po que vive para o presente e enaltece os pital, vai investigar um assassinato que invisível, o passado deixa de doer". Por

ocorrrera no asilo de velhos da fortaleza

de S. Nicolau, o do seu director, o mulato

Vasto Excelêncio. Temos assim um fantas-

ma alojado em espírito e corpo de polícia,

um narrador principal desdobrado em duas

personalidades. Cada capítulo incluirá o

depoimento dum velho. Navaia Caetano é

um menino que envelheceu logo à nas-

cença, a quem é proibido contar a sua

própria história, pois morrerá assim que ela

terminar; o velho português Xidimingo crê

ter origem num destroço de navio do tem-

po de Vasco da Gama, o qual, espetado no

chão, reviveu em árvore - ele é essa ár-

vore, vinda de outro mundo, mas apegada

a uma África "que nos rouba o ser"; Nho-

nhoso, que sabe tudo sobre "a origem do

Fazedoresde tens



livros

fim também Marta conta a sua história. gressar com o plano, que cumpre, de voltar

Compara a vida a um cigarro: " Eu gosto a minar os acessos à fortaleza, para desta

apenas é da cinza, depois do cigarro fu- vez fechar mesmo os caminhos ao futuro.

mado. "Cabe-lhe a ela, como enfermeira Entre as confissões dos velhos fi-

treinada num maior realismo, propor ao ins- guram capítulos em.que regressa a voz do

pector que o culpado que ele procura não

é nenhum dos velhos, mas a guerra: "Foi

ela que rasgou o mundo onde a gente ido-

sa tinha brilho e cabimento." Em vez do

ciclo natural, a guerra "instala o ciclo do

sangue". Apesar de jovem, refugiara-se ali

na "fraqueleza", pois os velhos lhe res-

tituíam "o ciclo dos sonhos". E, de facto,

em termos de estrutura da história policial,

os depoimentos pervertem as expectativas,

pois todos os envolvidos acabam por con-

fessar terem assassinado, pelas razões pes-

soais que contam, o odiado mulato Vasto

Excelêncio. Uma nova personagem aparece

no fim pela narrativa de Emestina, a do

criado Salufo Tuco, que não se conforma

com a situação dos asilados, sabendo como

nas aldeias eram ouvidos e respeitados pela

fannlia. Sabedor das negociatas de Vasto

afinal também com armas, planeia fugir, le-

vando consigo os velhos. Fia-se nos seus

conhecimentos de antigo militar para des-

minar os campos que rodeiam a fortaleza.

Porém, a desilusão com as mudanças ocor-

ridas no mundo lá fora, em que os próprios

parentes visitam os velhos para os roubar-

em, juntando-se a esta ganância a dos sol-

dados e dos novos dirigentes, leva-o a re-
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morto vivente Ermelindo. Sabedor de que

também a morte esperava Izidine Naíta, às

mãos dos poderosos da capital, abandona

o seu corpo, preferindo a condenação da

cova, "mesmo sujeito a promoções de fal-

so herói". Restreando-se no mundo, ale-

gra-se com o reencontro com a sua terra,

vê-se reflorir no frangipani plantado na

varanda da fortaleza voltada para o mar e

aspira-lhe o perfume revigorante, num ges-

to ritual tantas vezes repetido pelos com-

panheiros do asilo. Na curta reencarnação,

salva Izidine do destino de Vasto, morto

afinal em consequência do desaparecimen-

to do paiol que o asilo abrigava e que os

velhos, orientados pela feiticeira Nãozi-

nha, haviam feito desaparecer para o vazio

do fundo da terra.

Passada a tempestade de fogo que

varreu a fortaleza, afugentando o helicópte-

ro assassino, as ruínas vão se reconstruin-

do como por encanto, mas o "tosco esquele-

to" do frangipani fica como prova da de-

sordem, da morte que visitara o lugar. Mas

"a árvore era o lugar de milagre". Antes

de se "reassombrar", o morto "remorrido"

toca as cinzas, fazendo a árvore renascer.

Está agora "habilitado a vegetal". Aos pou-

cos vai "perdendo a língua dos homens,

tomado pelo sotaque do chão", e decide,

dali por diante, "dormir mais quieto que a

morte".

No decurso da belíssima história

que Mia Couto nos conta somos agrada-

velmente surpreendidos a' abandonar as

fronteiras rígidas entre o real e o maravi-

lhoso ou mesmo fantástico. Somos cha-

mados a aceitar as relações familiares, de

afecto mesmo, entre a vida e a morte, a

natureza e os homens, próprias duma real-

idade africana que, apesar de envolta pela

mágoa desiludida, pelo dedo acusador do

autor, não deixa de encantar e até fazer um

pouco de inveja ao europeu embotado, es-

gotado pelas conquistas da razão e do pro-

gresso.

Teresa Seruya, em Março de 1997

~
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Valerá a

Não será a EXPO 98 fiasco comum À data fala-se já num acréscimo re-

à EXPO 92, em Sevi a, do qual toda a Es- lativamente ao previsto em mais de trinta

panha ainda hoje se ressente?

EXP098

pena?
Por David Cresp

A exposição universal a realizar-

-se em Lisboa dentro de pouco

mais de um ano mexe já, de al-

ting ao noss país consegue disfarçar a

vergonha que é o trabalho em sub, e mais

gum tempo a esta parte, com a estrutura, Dizem os op imistas (vulgo Car-

solidamente egificada em pilares de esfe- doso e Cunha e mais três ou quatro) que o

rovite, económica e financeira deste feu- erro co etido em Espanha não o será em

do.

gal ser conheóido (por vezes nem ·sso!)

como província espanhola ou nação norte- A verdade, con sub, e ainda mais su empreitadas?

-africana, gerou-se a ideia de atrair para cá tugal os orçamentos são feitos segundo a trás da cortina de fumo que é a

os olhos (estrábicos, diria eu) do mundo. perspectiva do jackpot. Será necessário EXPO 98 dissipa-se a realidade dos ci-

Criou-se assim a ideia da exposição uni- recordar o caso do Centro Cultural (ou se- dadãos "escravizados" e espoliados de

versa!. ria comercial?) de Belérn, a par de outros seus legítimos direitos. E tudo isto para

Da ideia à prática poucos milhões elefantes brancos da nossa praça? quê? Para se falar do nosso país e de Lis-

que nos encontramos?

A realidade é esta: a obra começou

tarde e está a ser feita em cima do joelho,

advindo daqui consequências não muito

co sentâneas com as ideias megalómanas

dos réus ... perdão, p. cursores do desen-

volvimento nacional.

boa, 10 ou 15 segundos na CNN?!

Será que vale a pena? .. Tudo vale

a pena, se a empreitada não for pequena!E
bastaram!

••.~~€flttJ
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« Não se compreende
que, numa Europa

crescentemente empenhada na
conquista da sua coesão

económica e social, fosse
exactamente num dos seus

países menos desenvolvidos
economicamente que mais se
penalizassem os que aceitam

investir na valorização do capi-
tal humano, estudando sem

salário e pagando, além disso,
parte dos custos do ensino

superior - ao invés da quase
totalidade dos outros cidadãos

europeus,»

Documento de Orientação sobre o
Ensino Superior em Portugal - Parecer

n° 1/93 do Conselho Nacional de
Educação - 10/2/93

Mais de quatro anos se passaram desde a
data da aprovação deste documento pelo
'Conselho Nacional de Educação (C.N.E.)
que era, na altura, presidido pelo actual
Ministro da Educação. Não me parece, no
entanto, que tenha perdido actualidade.
Mais ainda, numa altura em que é intenção
do Governo fazer aprovar na Assembleia
da República uma Lei-Quadro do
Financiamento do Ensino Superior na qual
está contido, novamente, o princípio da
propina.

Tenho acompanhado a questão
pela comunicação social em geral e, mais
frequentemente, pelo jornalPúblico. Deste
modo, tenho-me deparado com alguns
artigos assinados por alguns fazedores de

opinião da nossa sociedade. Nesses
artigos quase todos defendem a existência
das propinas, divergindo apenas no seu
valor e se deveriam ou não ser uniformes
ou diferênciadas. Tentam estes senhores
levar-nos a acreditar que a solução é uma
dessas duas hipóteses, não havendo outra
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ARTIGO DE OPINIAO
por Carlos Guedes

saída. Ou seja, ou pagam todos ou pagam
alguns, não pagar é que seria um absurdo!

O que nenhum disse, foi que as
verbas que são anualmente destinadas ao
Ensino Superior pelo Orçamento Geral do
Estado, têm vindo a descer desde há longos
anos ( excepção feita aos anos em que há
eleições!). Também nenhum deles disse
que as verbas que seriam cobradas aos
estudantes não iriam, de forma alguma,
resolver os problemas do Ensino Superior
em Portugal. Infelizmente, também ninguém
disse que a Acção Social Escolar no nosso
país é manifestamente insuficiente.
Finalmente, o que nenhum disse mesmo foi
que há, de facto, outra solução. Desde que,
claro está, haja vontade política para tal!

Basta simplesmente que os nossos
deputados decidam, quando estiverem a
discutir o Orçamento Geral do Estado, que
a Educação é uma prioridade. Que o
investimento na Educação é também um
investimento no indivíduo e,
consequentemente, na Sociedade.

Será necessário continuar a alertar

os nossos governantes para o facto de Por-
tugal ser dos países europeus com a taxa
mais baixa de licenciados per capita ? Será
necessário-continuar a dizer-lhes que esse
é um sinal claro do subdesenvolvimento
do nosso pais? Será mesmo necessário ex-
plicar-lhes que para estar no pelotão da
frente da União Europeia é preciso bastante
mais do que cumprir os critérios de con-
vergência de Maastricht?

Para além disso, não nos podemos
esquecer que as fanulias dos estudantes do
Ensino Superior já contribuem, através dos
seus impostos, para a Educação. E há ain-
da todas as despesas de frequência que os
estudantes, ou as suas famílias, têm que
suportar - transportes, alimentação, aloja-
mento, ...

As propinas são a saída mais fácil,
mas desenganem-se aqueles que pensam
que serão a solução dos problemas do En-
sino Superior nacional. Antes pelo con-
trário!. ..

Lisboa, 11 de Abril de 1997•
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!are fr2';Ul"eill'ela-s

por detrás da linha do

horizonte. O sol abraça

por inteiro o outro lado

do mundo. na minha rua

c

tivessem

ornamentadas co

detrás destas espreitasse

sempre a mesma cara, e

tassem milimetricamente
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iguais. Não há carros

nesta rua, nem carros,

nem pessoas.

antónio está só.

vive só. sente-se só. o

quarto suporta-lhe a

presença do corpo e da

loucura. as restantes

salas da casa também

partilham da paciência

do quarto.

nesta casa entra-

-se por uma porta, como

na maioria das casas. o

resto são destroços. à

esquerda de quem entra

á dois quartos frios. um

deles tem janela e

varanda. as camas foram

desmontadas e encosta-

das à parede. e per-

manecem assim, como

que a pedirem auxílio

para não tombarem e se

desfazerem contra o

usem a carne como água

contra o colo do soalho.

sozinho, espera um

alívio de cansaço. as

janelas velhas recebe-

ram há poucos dias uma

tinta nova que lhes fixou

ao rosto um sorriso

timidamente feliz.

olhar com a rua sufoca-

da pelo dióxido de

carbono de uma subida

íngreme numa colina da

cidade.

antónio entrou e

entiu a escuridão da

casa colada ao seu

rosto. hesitou antes de

acender a luz. olhou

fixamente, durante

vários segundos, para

cada canto do corredor

e reparou nas portas

J
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cansados de serem

mordidos pela nicotina.

antónio escreve

lentamente. por vezes

acele a caligrafia

dando a impressão de

que a folha branca não

suporta a força das

palavras e que estas

saltam com tanta veloci-

dade que começam a

cobrir os móveis, as

paredes , o soalho, e

saem até para a rua. por

vezes sente a fome por

perto. cigarros e água

dissolvem estes e os

outros apetites numa

névoa periférica que o

corpo expulsa, declinan-

do a satisfação das

vontades. as palavras

escritas mergulham

antónio num líquido

baço e espesso. um mar

profundíssimo onde a

sua solidão não chega e

as lágrimas se confun-

dem com as correntes.

nem sequer os peixes

solidão crónica. corre

pelo corredor. pára.

empurra uma porta. liga

o interruptor. a luz

perfura a retina dos seus

olhos de mel e dá vida

ao quarto onde esses

olhos daqui a pouco irão

entregar-se sem medo à

escuridão do sono.

esta é a única

___ divisão da casa que

parece habitada. duas

camas montadas, um

roupeiro vazio, uma

cómoda com um espelho

abandonado, um móvel

com quatro gavetas

desocupadas. em cima

ste último um copo

q ase cheio de água, um

cinzeiro, um maço de

tabaco, uma pasta cheia

de folhas escritas, um

livro de notas, um

escancaradas dos

quartos. as cores cegas

das paredes que não

conseguia decifrar

pareciam-lhe tornar os

quartos ainda mais

fundos e escuros.

percorreu-lhe a cara um

sabor a medo, como

aquele que lhe ficou da

infância quand tinha

que conversar com a

noite dos espaços. os

vizinhos de cima nao se

mito e Sísifo» de

«Retrato do Artista

Quando Jovem» de

James Joyce.

absorveu

b ixo sossegam em

rente ao televisor. nem

esta-caixifiha mágica

alivia antónio da sua

e de quem quer

eito inchado ~'{M:m€~..J

lho, devorado por um

VÍCio que pouco a pouco

vai mastigando a atmos-

fera interior da carne.

ciclicamente, o copo de

água alivia a tensão

provocada pelo ar

cinzento que transpira,

num gesto quase sem

consciência do alívio,

do desejo calado que

percorre os membros

Fazedoresde tens
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conseguem vê-las

chegar, tão depressa que

algas se assemelham a

~dh'ereras entoan o mos

que enfeitiçam os seus

como as maçãs de

setembro, ou as uVlas

douradas das vin 'as das

encostas solaren as das

aldeias perdidaj- cada

sereia se assenlelha a

uma virgem iLcesSível

que ele prete

posar um di ___ ......3
houver luz e se distin-

guir nitidamente o casco

dos barcos que navegam
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no seu mar. por enquanto

chora, chora e ri-se da

sua cara comida pelos

peixes mais audazes.

de vez em quando

antónio pega no livro de

Camus. numa das pági- .

nas há uma palavra que

define a sua atitude

perante a parede do

quarto que lhe reflecte a

sombra. que define essa

sombra. que motivou a

construção da parede,

de todas as paredes. lê

algumas linhas e deixa-

se cair exausto, çomo

, , duma arvore cansa a no

fim da vida. tomba sob o

peso de um raio ou de

uma nuvem. a mobília

estala à sua volta, e

parece que os estalidos

saem da sua cabeça.

antónio é escritor.

escritor de contos

imaginários que não têm

fim. aliás, antónio ainda

não conseguiu sequer

escrever o início de um

L

reescreve, volta a

daç~mUf.-

múrios da consciê,a,

de vontades abandona-

das no passado, de \

memórias de extâses, de
!

pecados, mas não

consegue atingir o

princípio. sente a

vibração das folhas

~al

I palavras e as ondas

~naç!o e de.lo

do delíião da sua 1

calid ·z branca ernacia

do pa~el. proeur e não

velhos anos.

as palavras

recusam-no. algumas

vezes sente próximo o

sabor das frases, das

imagens, dos textos

grávidos de pistas e

traços de uma história,

de várias histórias. mas

nada. a sua prosa é

estéril. a sua palavra é

Iisa e branca como as

tardes uo.dssesto.

de yez em quando

antpnio sonha que se

lente só porque rião

~encoutra as portas e as

janelas da casa aban-

donada onde dorme as

suas noites. o mar onde

se encontra parece não

, teJ:'<fundo e ser imenso, e

ocupar o tempo, e

encher o espaço infinito

das direcções gravadas

no fundo de uma büsso-

la.

antónio deses-

pera. fuma e vai.beben-

do água. tenta manter-se

acordado eyencontrar

pelo menos um espelho

que lhe mostre as

feridas que os peixes

_I
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fazem na sua cara. tenta

perceber a forma do seu

rosto. dentro dele arde

um fogo pequeno:

quando conseguir chegar

perto de uma sereia

poderá ser capaz de ler

o reflexo dos seus olhos

e ele será essa leitura

da sua cara.

antónio também

conversa, quando sonha.

conversas mudas. os

seus sonhos são ondas

de lucidez produzidas

por impulsos magnéticos

de mil cores em cons-

tante afluência-à sua

consciência. é durante

este tempo que per-

manece de olhos aber-

tos. é durante esses

sonhos que antónio sente

lá no fundo de si mesmo,

da casa abandonada e do

mar baço e espesso, a

voz das palavras que os

outros lhe escrevem.

- «começar a

pensar é começar a ser

consumido» - diz-lhe

Sísifo.

mas antónio não

sabe pensar. ele sabe

deixar os vincos negros

no ventre branco das

folhas de papel mas não

os decifra, não ouve a

sua voz, nem vê as cores

que eles reflectem no

mel dos seus olhos

cansados. perdeu a

lucidez de si e das

palavras que escreve.

num dia claro teve

vontade de cometer um

crime, um crime que

fosse parecido com um

jogo e entregou-se

assim livre e inocente.

comeu a maçã. nesse

momento abdicou de

respirar e viu o seu

sangue fundir-

-se nesse mar de ab-

surda solidão. no final

do dia optou pelo delírio

e pela loucura. desistiu

do mundo, da terra, das

pessoas e preferiu o

mar, o fundo escuro e

comprimido da água, e a

·companhia dos peixes e

das sereias imaginárias

desse abismo. preferiu a

noite e o silêncio interi-

or do corpo exausto e

cansado de si mesmo.

antónio está vivo

ainda. habita por dentro

das paredes que cercam

a solidão dos quartos e

das casas escuras.

circula por entre as

sombras que habitam as

caras dos outros ho-

mens, de todos eles.

caminha como se per-

corresse uma rua sem

fim. já não tem medo.

lx 200197

Fazedores de Letras

•



filosofia
•

o Fim Do Sonho

O materialismo e o consumis
mo conquistaram o mundo
moderno. Eis uma afirmação

banal e corriqueira que enche as pági-
nas dos· jornais e os debates televi-
sivos. É, contudo, verdadeira e exige
de nós um esforço de reflexão. Antes
de tudo, é necessário definir material-
ismo, para que sejam evitados equívo-
cos e mal-entendidos. Estamos per-
ante opecado do consumismo, quan-
do o eixo fundamental da nossa exis-
tência se identifica com as relações
que estabelecemos com objectos arti-
ficiais, acabados e inertes. De facto,
nas sociedades actuais, as relações
inter-subjectivas e a ligação à Nature-
za são negligenciadas, concentrando-
se a finalidade da vida humana na
posse de artefactos. Mais ainda, rela-
cionamo-nos com os outros seres
humanos e com a Natureza como se
estes fossem objectos inertes e não
entidades plenas de vida e devir. A
amante, o amigo, o riacho e o tigre
surgem como artefactos que se pos-
suem, armazenam, coleccionam e se
dobram inexoravelmente às nossas
vontades e necessidades. A posse
materialista domina de tal modo o nos-
so quotidiano, que somos incapazes
de nos dar, abrir, revelar à alteridade
humana e natural. Perdemos o poder
de comunicar, inter-agir e conviver,
uma vez que apenas desejamos pos-
suir artefactos que não se oponham
aos nossos desígnios. Em busca do
dinheiro suficiente que lhes permita
comprar microondas, televisões ou
telemóveis, os pais exaustos devoram
silenciosamente a refeição e esquecem
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a presença dos seus filhos. Cada vez
mais nos assemelhamos a formigas
egoístas, inatamente programadas
para armazenar simples coisas, impo-
tentes para disfrutar dos prazeres da
linguagem, da comunicação, do diá-
logo, da entrega inter-subjectiva, sem
os quais a amizade e o amor são im-
possíveis.

Mas afinal, poder-se-ia re-
torquir, não foi sempre a Humanidade
materialista?

Não é verdade que já Rous-
seau, no Discurso sobre a origem e
os fundamentos da desigualdade en-
tre os Homens ( 1754 ), atacava a
ganância e o luxo material da socie-
dade europeia? Na nossa opinião, a
fúria consumista moderna difere tan-
to quantitativa como qualitativamente
das tendências materialistas de ou-
trora. Por um lado, em termos quanti-
tativos, a posse de artefactos abando-
nou a periferia da vida humana para

se transformar na sua finalidade nu-
clear. Hoje, o Homem vive para com-
prar, possuír e armazenar. Ser e Ter
surgem como noções idênticas no mun-
do contemporâneo. Por outro lado, em
termos qualitativos, assistimos a uma
inversão de valores no seio da relação
material entre o Homem e o artefacto.
A compra do objecto não é justifica-
da a partir do objecto ele mesmo, ou
seja, este não é um valor e bem em si
mesmo. Não adquirimos o artefacto
devido à sua beleza e utilidade, mas
apenas porque o próprio acto de ad-
quirir é positivamente valorizado. A
posse, o armazenamento e a compra
surgem como bens em si mesmos: in-
questionáveis, claros e distintos à
maneira cartesiana. Nos nossos dias
busca-se a posse pela posse, a com-
pra pela compra, afirma-se o valor
único e absoluto do acto de consumir.
Só assim poderemos explicar o suces-
so das mais absurdas e inúteis enge-
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nhocas que, todos os dias, somos co-
agidos a adquirir. Por que razão sacri-
ficamos o repouso, a vida comunitária
e o contacto com a Natureza, tendo
em vista a posse de instrumentos que
cortam cebolas, que definem com mais
eficácia os abdominais e que espre-
mem mais facilmente laranjas? Perante
o valor inexaurível da posse os res-
tantes bens empalidecem e perdem a
sua inteligibilidade. Deste modo, o
Conhecimento, a Beleza, o Prazer e o
Amor não são senão bens ques-
tionáveis, cujo valor tem de ser expli-
cado e fundamentado. Ninguém per-
gunta por que razão a inflação deve
baixar e o consumo privado e o PIB
aumentar. Mas já é mais difícil com-
preender porque é que o cinema deve
ser subsidiado. Até mesmo a necessi-
dade da educação se baseia em pre-
missas economicistas. Nas socie-
dades modernas, o fim do processo
educativo não é senão a constituição
de uma mão- de- obra especializada e
preparada para enfrentar os desafios
da concorrência comunitária. Para
onde foi a busca do Saber pelo Sa-
ber? A cultura só vale quando dá lu-
cro?

Somos, hoje, herdeiros e fiéis
seguidores do " Tio Patinhas", colec-
cionadores inveterados dos objectos
mortos. A Criação, a Mudança, a
Vida, esquecêmo-las, pois só os cadá-
veres podem ser presos e acumulados.
O defunto por exelência do consum-
ismo actual, o seu símbolo e valor
máximos são o Dinheiro. Uma nota
não é em si nada, mas é potencial-
mente tudo, isto é, o Dinheiro simbol-
iza o poder de compra, a capacidade
de adquirir e armazenar qualquer ar-
tefacto disponível. Consequentemente,
o mundo moderno, que considera o
acto de compra um bem em si mesmo,
erige altares profanos ao Dinheiro, já
que este é a condição de possibili-
dade de qualquer actividade con-

sumista. O Estado, as empresas e os
cidadãos, consciente ou inconscien-
temente, voluntária ou involuntaria-
mente buscam Dinheiro. Toda e
qualquer actividade privada ou públi-
ca tem como finalidade o lucro fácil
e imediato. O governo quer impostos,
as empresas benesses e mais-valias e
os trabalhadores salários .Há obvia-
mente excepções. No entanto, a fuga
a este círculo vicioso e auto-destru-
tivo implica uma desvalorização, e

marginalização social. Quando é a
contagem dos bens materiais que de-
termina a posição e influência social,
aquele que se recusa a armazenar ar-
tefactos é olhado com receio, despre-
zo, ódio, apelidado de fraco, incom-
petente e medíocre.

O materialismo moderno
ameaça não só as relações inter-sub-
jectivas e a ligação à Natureza, mas
também a humanidade do Homem.
É necessário referir que não estamos,
neste momento, a defender a existên-
cia de uma natureza ou essência hu-
mana, imutável e eterna, compreensí-
vel através de uma definição reduto-
ra. De entre as múltiplas característi-
cas que tomam o Homem um ser úni-
co, que especificam a sua individuali-
dade, poderemos isolar a dimensão de
futuro e possibilidade que matiza e
dignifica a existência humana. O ser
humano é, felizmente; um ente que
transcende e supera a imediatez do
presente, do aqui e do agora, através

do passado (memória) e especialmente
através do futuro e das suas infinitas
possibilidades. Através do pensa-
mento o Homem antecipa, prevê e pro-
jecta o futuro ultrapassando o facto
actual. Através da Imaginação e do
Sonho, o ser humano recria, recon-
strói, recombina a realidade dada e
feita, "dando novos mundos ao mun-
do", actualizando potencialidades in-
finitas e inéditas. O Sonho e a Imagi-
nação são as faculdades do possível,
isto é, forças espontâneas que recom-
binam os elementos factuais, que os
transformam, criando novas formas e
entidades, enriquecendo o universo
feito e actual.

O consumismo contemporâ-
neo, na medida em que reduz a vida
humana à posse de artefactos inani-
mados, ameaça a dimensão de futuro
que dignifica a Humanidade e apri-
siona o ser humano nos limites da ime-
diatez espácio-temporal. O homem
moderno que se limita a adquirir e
armazenar objectos mortos, já feitos
e construídos, despreza o seu poder
onírico e inventivo, esquece o reino
interminável da possibilidade. Em vez
de transformar e metamorfosear, de dar
vida ao possível, a Humanidade ma-
terialista concentra todos os seus es-
forços na compra do arte-facto inerte.
O ser humano actual, que procura in-
saciavelmente o lucro fácil e imedia-
to, olvida as consequências a longo
prazo da sua actividade, abandona a
riqueza e imprevisibilidade do futuro,
contentando-se com a segurança oca
e morta dos objectos que, no presente,
acumula. Para o Homem consumista,
o ontem e o amanhã são ilusões, só o
hoje existe, ou melhor dizendo, ape-
nas existem os artefactos que aqui e
agora armazena.

O encarceramento da Humani-
dade no presente imediato, devido à
sua loucura consurnista, repercute-se
em todos os recantos da vida humana.

Fazedores de letras
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A impaciência e ansiedade caracterís-
ticas do homem moderno não são
senão consequências do desprezo da
dimensão de futuro que individualiza
a Humanidade. O homem contemporâ-
neo não espera pelo futuro, não an-
seia pelo possível, antes ansiosa e
impacientemente quer tudo, aqui e
agora, na imediatez do presente. Esta
impaciência patológica da Humani-
dade materialista reflecte-se em toda
a existência humana e atinge áreas que
se poderiam erradamente considerar
imaculadas, como por exemplo, o des-
porto. Por que razão o Carl Lewis é
mais acarinhado mundialmente do que
a nossa Fernanda Ribeiro? A respos-
ta é simples. Os sprints atraem muito
mais a atenção do homem moderno do
que as corridas de meio-fundo ou lon-
ga distância. De facto, no caso dos
sprints, nem os corredores, nem os
espectadores necessitam de ser pa-
cientes, já que a prova se desenrola
instantaneamente, na imediatez do pre-
sente. Pelo contrário, no que concerne
às corridas de meio-fundo, estas ex-
igem do espectador e do corredor um
controlo da sua ansiedade e impaciên-
cia "materialistas". Mais ainda, o
corredor de meio-fundo deverá ante-
cipar e prever o futuro, de modo a
poder dosear com eficácia o seu es-
forço ao longo da sua dura prova .
Enquanto a imediatez fácil dos sprints
delicia o homem actual impaciente, a .
perseverança e capacidades prospec-
tivas dos corredores de meio-fundo
são negligenciadas pelo consumir con-
temporâneo.

A impaciência, a incapacidade
de projectar o futuro a longo prazo e
a impotência para superar a imediatez
do presente caracterizam também a
actividade política, governativa e
empresarial. A energia nuclear, a de-
struição das florestas tropicais, a
redução da biodiversidade e o fun-
cionamento das indústrias de arma-
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mento são alguns exemplos de como
a acção dos Estados sacrifica o fu-
turo, tendo em vista mesquinhos lu-
cros no presente. O homem moderno,
ao esquecer o sonho, está a transfor-
mar a Terra num terrífico pesadelo.

Ao destruír a dimensão de fu-
turo e ao reduzir a vida a um armazém
de artefactos inanimados, o Materia-
lismo contemporâneo despreza toda
a actividade inventiva e criadora, ou
seja, desvaloriza as Artes em geral e

valorizadas em si mesmas. Em segun-
do lugar, as obras de arte não são dig-
nas de estima em virtude das suas
qualidades inventivas, uma vez que o
seu valor se baseia em premissas eco-
nomicistas. A obra de arte vale porque
é um objecto que se possui e visto
que é convertível em dinheiro. O con-
sumismo actual vê nos produtos artís-
ticos apenas lucro imediato ou objec-
to armazenável.

É necessário alterar o rumo

a Filosofia em particular. Para que
serve a Filosofia? Qual a utilidade da
Pintura? Porque é que existe a Poesia
? Estas questões só podem ser colo-
cadas por alguém que, totalmente im-
buído no materialismo reinante, redu-
za o conceito de utilidade aos lucros
materiais ou à posse de artefactos in-
ertes. A criação artística e filosófica
deve ser perspectivada como um bem
em si mesmo, visto que conduz ao
enriquecimento da realidade factual
através da actualização de possibili-
dades inovadoras. Poder-se-iaargu-
mentar que a sociedade materialista
preza a Arte, uma vez que numerosas
obras artísticas são estimadas e pos-
suem grande valor. Em primeiro lugar,
devemos referir que o mundo moder-
no valoriza os objectos, as obras, os
artefactos artísticos e não a actividade
inventiva em si mesma. De facto, para
o materialismo contemporâneo, só a
posse de artefactos ou a acumulação
de dinheiro surgem como actividades

das sociedades materialistas moder-
nas, recuperar o futuro e o possível.
O Sonho e a Imaginação devem re-
nascer das cinzas do consumismo e
iniciar a Humanidade nos mistérios da
Criatividade e da Beleza. Cabe ao
filósofo e ao artista, através da sua
energia inventiva, perspectivar o novo
universo humano, onde os pressupos-
tos economicistas e consumistas se-
jam definitivamente superados. A Arte
e a Filosofia deverão construir um
mundo no qual os trabalhadores exi-
jam mais benefícios sociais, melhor
ambiente de trabalho e mais tempo
livre, em vez de um aumento salarial
e em que as empresas e o Estado des-
prezem os lucros monetários imedia-
tos em favor da prossecução do bem
comum. O filósofo e o artista, rodea-
dos por um materialismo sufocante,
devem lutar pela valorização d~s re-
lações inter-subjectivas e defender um
mais profundo contacto com a Natu-
reza. Devem, acima de tudo, sonhar,
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transcender e superar a realidade ma-
terialista que progressivamente en-
venena a humanidade. Nós, portu-
gueses, não devemos esquecer a nos-
sa herança onírica. Foi através do so-
nho, pela força da imaginação, que es-
capámos aos limites do mundo ptolo-
maico e desbravámos, não só os mares,
mas também o futuro. Em vez de lutar-
mos pela moeda única, lutemos pela
conservação da nossa energia inven-
tiva e criadora, lutemos pelo Sol, pelas
estrelas, pela lua e não por ecus.
Chamar-me-ão sonhador desmiolado
e eu aceito alegremente o elogio,
notando também que apenas um con-
sumista inveterado poderá utilizar a
palavra "sonhador" para exprimir de-
sprezo.

A valorização do futuro, do
sonho e da imaginação não conduz a
um desprezo do presente e da imedi-
atez espácio-temporal. Muito pelo
contrário, a antecipação do futuro e a
criatividade imaginativa e onírica im-
plicam um conhecimento profundo,
uma intimidade e um contacto prolon-
gado com a múltipla diversidade da
reali?ade factual. Por um lado, a pro-
jecção e previsão do futuro só podem
ser elaboradas com base num conhe-
cimento aturado dos mecanismos e

forças que dominam a imediatez pre-
sente. Por outro lado, a imaginação e
o Sonho apenas conseguem recombi-
nar os elementos presentes, constru-
indo novas formas e actualizando pos-
sibilidades, se existir uma intimidade
amistosa entre os referidos elemen-
tos e as nossas energias inventivas.
Quem, senão Monet ou EI Greco, con-
vivia mais intimamente com as cores
? E os sons, quem os conhecia melhor
? Bach, Mozart ou Tchaikovsky ... Os
volumes, as densidades teriam algum
segredo que Rodin desconhecesse ?
Os mestres da palavra, do ritmo, quem
são eles, senão Pessoa ou Camões ?
Aristóteles ou Platão, qual deles pen-
etrou mais profundamente nos mistéri-
os da realidade e do Homem? O So-
nho e a imaginação não desvalorizam
as entidades e as sensações imedia-
tas, antes as enriquecem e potenciam,
trazendo, como parteiras, à luz do dia
potencialidades inauditas e infinitas.
O Sonho é o apogeu da realidade, não
o seu epílogo.

O materialismo contemporâ-
neo conduz também à desumanização,
a coisificação da Humanidade. Utili-
zaremos o conceito de essência ob-
jectiva introduzido por Ludwig Feuer-
bach nos PRINCÍPIOS DA FILOSO-

FIA DO FUTURO, no intuíto de rela-
cionarmos o consumismo moderno
com a coisificação humana. Na
opinião do referido filósofo alemão, o
homem poderia encontrar a sua essên-
cia subjectiva reflectida num objecto
exterior, ou seja, o ser humano atin-
giria o auto-conhecimento, descobrin-
do uma entidade autónoma que ob-
jectivasse a sua essência. O objecto,
no qual o homem descobre a sua na-
tureza, não é senão a sua essência
objectiva. Como poderemos identific-
ar e isolar a nossa essência objectiva
? Facilmente. O objecto que nos sat-
isfaz, realiza, completa, que se assume
como centro e fim da nossa existên-
cia, reflecte a nossa natureza subjec-
tiva, assume-se como a nossa essên-
cia objectiva. " Mas aquilo em que
um ser se satisfaz nada mais é do que
a sua essência objectiva. Quem se
compraz num poeta é ele próprio uma
natureza poética; e quem acha com-
placência num filósofo é ele próprio
uma natureza filosófica, e só esta sat-
isfação torna objectiva a sua natureza
para ele e para o outro" (1). Concluí-
mos.assim, que o homem moderno se
transformou numa coisa, numartelac-
to já acabado, morto, sem futuro e sem
passado, uma vez que o eixo funda-
mental da sua vida se identifica com
a posse de objectos artificiais. O son-
ho deve substituir o arte-facto como
essência objectiva da Humanidade
para que o futuro, a vida, a criação, a
possibilidade e a liberdade regressem
ao universo humano. O tilintar das
moedas nas caixas-registadoras deverá
ser abafado pelo hino do futuro:

Pela imaginação lutar
Contra a 'Desumanização,
sonhar, sonhar ...

( 1 ) FEUERBACH, L., Princípi-

os da Filosofia do Futuro, Trad.

Artur Morão, Lisboa, Edições 70,

1988, pp. 39-40. •
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ambiente

Decerto muita
. gente já ouviu

falar de
Educação Ambiental e,
melhor ou pior, tem-se uma
ideia do que é "isto" de
transmitir ao público,
especialmente às crianças,
a necessidade de preservar
o meio ambiente contra a
poluição e a destruição (las
florestas e da camada de
Ozono.
Na verdade, a Educação
Ambiental é algo diferente
da ideia generalista que se
criou, o que se deve ao
facto de, ser uma prática
recente e pouco divulgada
em Portugal.
Em primeiro lugar,
permitam-me realçar a sua
enorme importância.
Apesar de Portugal ter
criado inúmeras
instituições oficiais
relacionadas com o
ambiente e possuir uma
legislação bastante
completa, fenómeno muito
recente e ligado à nossa
integração na Comunidade
Europeia, muitas coisas
falham no entanto. Todos os
dias nos apercebemos que
por todo o país se atenta,
de todas as formas, contra
todos os nossos valores
naturais e contra a
qualidade de vida de
muitas populações.

O problema está
profundamente ligado à

mentalidade de quem realiza, explora, gere
ou fiscaliza qualquer actividade humana no
nosso território. Efectivamente, os valores
pessoais e a atitude de cada um para com
o nosso Ambiente, traduzem-se em
decisões mais ou menos correctas, mais ou
menos honestas, mais ou menos graves,
passando por cima de qualquer lei ou
fiscal. A vontade política e a vontade de
todo e qualquer empresário, os ínfimos
gestos de milhões de cidadãos, são os
verdadeiros factores da construção de um
desenvolvimento econóÍnico e social de
carácter sustentável e duradouro.

A educação é, sem dúvida, a
melhor forma de garantir o futuro do
planeta, não na forma de um discurso do
tipo cassette, mas an es niostrando quais
as opções e quais as consequências dos
actos de cada um. Obviamente que a idade
se toma importante e, quanto mais jovem é
quem participa numa actividade de
educação Ambiental, mais equilibrada
será a formação do seu espírito crítico.

Há sete anos~que trabalho na
Quercus e todos os dias aprendo algo novo
que, julgo, me leva a ensinar melhor. Posso
assim" considerar-me apto para procurar
desvendar este assunto em breves traços.

A Educação Ambiental não é de
forma alguma uma transmissão de
conceitos ou noções sobre a imp.ortância
do Meio Ambiente, tomando o clássico
carácter descritivo ou" de exposição de
conhecimentos. Não é nem pode ser. Trata-
-se antes de um processo marcadamente
interactivo. Em primeiro lugar, toda e
qualquer informação é transmitida de
forma simples e cativante. Quem não se
rende a slides de boa qualidade com
Lobos, Águias, Morcegos, Cobras e
paisagens deslumbrantes? Quem não
prefere participar numa sessão que permita

o diálogo e a intervenção do público, e em
que o orador comente de forma clara e
simples e não mais do que o essencial que
cada imagem pretende ilustrar - ao invés
de um sermão de duas horas ? E se após
uma sessão resumida a meia hora,
pegarmos em binóculos, redes de captura
de insêctos e blocos de desenho e formos
para o campo observar animais e plantas,
responsabilizando cada interveniente por
uma determinada tarefa? Talvez se o nosso
público se divertir e envolver de forma
activa, os conceitos e noções sobre a
importâ cia do Meio Ambiente surjam
dentro de cada um de forma espontânea e
sólida. Quem se esquece do dia em que
pegou num falcão que "aqueles senhores
da Quercus" recuperaram e iam soltar?
Quem se repugna com certos bichos depois
de ter ficado para o fim da fila que se
formou para lhes pegar e afinal, não
querendo ser o medricas do grupo,
percebeu que até era "fixe" tocar no Rato-
do Campo ou na Salamandra?

Hoje em dia a Educação
Ambiental é uma sedução, é uma
descoberta, é sem dúvida a melhor forma
de conseguir sensibilizar e consciencializar
uma sociedade, envolvendo-a com as
questões locais e levando-a, depois, a
compreender as globais. Um bom projecto
de Educação Ambiental, quer dure um ano
lectivo ou quinze dias das férias, pode
lançar uma semente que só tem de esperar
pela chuva e pelo sol. Quem a rega é quem
se apaixonou por esta pequena jangada
isolada no oceano do espaço e, na qual,
não percebo porquê, todos balançamos
como se tivessemos guelras extraterrestres.

--~~----~----~.
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concurso

Habilita-te a um Pager...

RijUlamento do concurso números (de estudante e da A.E.) inexistentes, de dez concorrentes. Nesse caso os cupões e o

caducados ou em situação irregular, cupões com prémio serão remetidos para o sorteio do

- Podem concorrer alunos inscritos na

Associação de Estudantes, docentes e

funcionários da Faculdade de Letras.

- Cada concorrente pode entregar apenas um

cupão.

- O sorteio relativo ao Pager do N° de Janeiro

será realizado em público nas instalações da

Associação de Estudantes, no dia 30 de Maio

pelas 14:00.

- Trinta dias passados sobre o sorteio, caso o

prémio não tenha sido reclamado e não tenha

sido possível estabelecer contacto com o

vencedor, este perde o direito ao prémio, qUI!

entrará novamente em sorteio.

- Serão anulados, antes do sorteio, os cupões

não completamente preenchidos, cupões com

fazedores de letras

incoerências na relação entre às informações (Ex: Fazedores seguinte.

um dos números não corresponde ao Nome),

ou ainda com outras irregularidades. Cada caso

- As informações sobre o contrato de aquisição.
do Pager estão ao vosso dispor na A.E.

será ponderado pela Direcção de Os Fazedores - As mensalidades são por conta do vencedor.

de Letras. - Estas disposições poderão ser alteradas pela

- O sorteio não se realizará se houver menos Direcção de Os Fozedores de Letras.r--------------------------,
INome completo I
I I
I _ I
IN° do Cartao da Asso. de Estud. N° de Estudante__ I
IMorada, Código Postal e Localidade I
I I
I I
ITelefone Curso, variante e ano I
I I
I. I
I Entrega este cupão na Associação de Estudantes I
I Concurso aberto a alunos inscritos na Associação de Estudantes, docentes e funcionários da Faculdade I
I de Letras. Sorteio a 30 de Maio às 14:00, na A.E. Regulamento do concurso afixado junto à I
I . AE IL ~~~
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