
o
CI)

o
C

i;
f a z e d o r e s

Si

1e L -.~ a sL, •-'-
www.os-fazedores-de-Ietras.pt

())
c»cn
r-

Q)
TI

e.Q
E
Q)
N
Q)
TI

ro
Cf)
c
Q)

E da
>
o
cro

roo.Q
.~
Q)
TI
Q)
TIro
TI
.~

.~
C
:J
ro
TI
Cf)ro~-Q)

Q)
TI
Q)
TIro
TI
:J
o
~
ro
TI
cn.m
~

"O

a praxe, a faculdade, os directores e os relógios

distribução gratuita



Direcção
Anick Bilreiro
Pedro Barros
Ricardo Duarte

Coordenação de Internet
Luís Pedro Fernandes

Grupo de Trabalho
Ana Cansado
Anita Lopes
Diogo Fernandes
Márcio Alfama de Freitas
Nuno Miguel Camelo
amar Outra
Raquel Baltazar
Sónia Gomes

Escrevem
AA VV
Alfama
Artur Marcos
Gonçalo Zagalo
João Car/os das Neves Figueiredo
João Paulo Esperança
josé fer
Luis António Coelho
Maria Falé
Marie Grosholtz
amar Outra
Patrícia Espinha
Paulo Alexandre e Castro
Ricardo Faria
Rui Aires
Tiago Redondo
Zé Maria

Ilustram
Francisco Frazão
Pedro Barros

Revisão
GROFL - Grupo de Revisão
de Os Fazedores de Letras
Ana Isabel José (coordenação)
Cláudia Viana
José Macário

Também Ajudaram
Patrícia Figueira
Rosário Carvalho
Susana Baeta (FPCEUL)

Paginação
Rui Fazenda

Tiragem
6000 exemplares
Custo total do número: 403.464$00
Percentagem suportada pela AEFLUL: 37,2%

ApOiOà Distribuição
Divisão de Bibliotecas e Documentação da CML
Divisão de Animação e Divulgação Cultural da CML
Livraria Arco-íris

Impressão
Litografia Amorim
R. do Arco a S. Mamede, 9, I°Esq. - 1250 Lisboa

Edição Braille
Serviço de Apoio ao Aluno Deficiente da FLUL

Contactos
Os Fazedores de Letras
Associação de Estudantes da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade - 1600-214 Lisboa
Tel: 21 7990530 - Fax: 21 7958455
Correio-e: fazedor@esoterica.pt

Registo no Instituto de Comunicação
Social: 121256
Depósito Legal: 128598/98

Os artigos assinados são da
exclusiva responsabilidade
dos autores

editorial 1
As tricas da Direc-
ção de Os Fazedores de Letras (DOFL),
que não interessam a cinco mil e nove-
centas das seis mil almas que mensal-
mente esgotam a tiragem desta publi-
cação, mas que dão assunto a muita
mesa de café e a muito sofá desta Fa-
culdade, foram este mês particular-
mente curiosas. Dois membros da
DOFL bateram ruidosamente com a
porta espalhafatando acusações de que
o jornal se tornou num sistema fecha-
do, cristalizado, envelhecido e desuma-
no que não deixa espaço para a alegria
e para a criatividade de quem nele tra-
balha.

Não precisa o leitor de se preocu-
par, porque nós também achamos que
saber se estes dois membros deixaram
as pastas de que eram responsáveis em
ordem ou se se demitiram como quem
sai de um lavabo público, saber se nos
abandonaram por ter sido impossível
um debate interno sobre o futuro do
projecto ou se saíram calados com o
mesmo silêncio (tímido? arrogante?
vazio?) de todas as reuniões, são ques-
tões interessantes para panfletos e al-
tercações de corredor ou, quando mui-
to, para uma Assembleia de Colabora-
dores ou uma RGA, mas que não fazem
sentido num editorial.

O que em tudo isto nos parece inte-
ressante e digno de ser partilhado com
o leitor e, sobretudo, com os donos, os
redactores e os colaboradores deste jor-
nal é esta nossa recente e assombrosa
descoberta de que se tem criado e ali-
mentado em torno do jornal um grande
equívoco. Quando, na RGA de 20 de
Novembro de 1997, houve um grupo
de alunos que exigiu um Os Fazedores
de Letras melhor, quando houve uma
nova DOFL que escreveu De como é
possível vencer o sistema (editorial
nOI8), não se estava a exigir por exigir
ou a contestar por contestar. O pedido
de demissão da então DOFL veio en-
quadrado num processo de aprovação
de estatutos. O apontar de dedo à in-
competência e ao feudalismo trazia
planos e propostas de trabalho concre-
tas.

Quem falou em terrorismo artísti-

co-cultural contra o marasmo vigente
(editorial n019) nunca falou em brin-
cadeira; quem promoveu uma atitude
crítica e actuante nunca promoveu ati-
tudes irresponsáveis e lúdicas. A verda-
de é que a segunda parte do 18° edito-
rial se intitulava De como se vai tentar
fazer um grande jornal e não De como
se vai saltitar de revolução em revolta
sem se deixar nada construído.

Fechamento? Discutiu-se a perti-
nência da secção Universidade na últi-
ma Assembleia de Colaboradores, te-
mos uma ficha técnica com 36 nomes,
está em projecto um novo grupo autó-
nomo do jornal, há cartazes dentro e
fora da FLUL a convidar novos alunos
para a(s) equipa(s) e há alunos a res-
ponder. Cristalização? Um fax sem ca-
beçalho pode ser um direito artístico de
quem o envia, mas também tem o bal-
de do lixo como destino certo: há coi-
sas que não valem o tempo de se esta-
rem sempre a mudar. Criatividade? Em
cada carta à cata de financiamento, em
cada campanha para aumentar a equi-
pa, em cada Fecho de Edição, em cada
página, texto e imagem. Humanidade?
Na nossa sala do tamanho de um WC
fazem-se letras, constrói-se um futuro
pessoal e colectivo, os amigos - de todos
os WC's e palácios e jardins da cidade-
encontram-se no Bairro Alto.

Continuamos a procurar o belo e
não o giro, preferimos tentar ser bons,
não fazemos questão de ser fixes.

PS: A DOFL não equaciona a reno-
vação da equipa baseada na simples
substituição de nomes na Ficha Técni-
ca. Para nós, pensar em renovação é
acreditar na sobrevivência do jornal,
sempre no respeito pelos estatutos, que
consagram direitos e deveres. O nosso
dever é defender a implementação de
uma equipa que se sinta responsável
por um projecto importante que não
deverá desaparecer. Só através do in-
conformismo, em conjunto com regras
e disciplina, podemos ter um jornal
que se assuma não como mais uma
instituição burocrática, mas
antes como uma referência na
imprensa universitária. •
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texto IZé Maria

Elogio à minha faculdade

ao meu amigo L. P F.

Aquilo de que mais
gosto na minha faculdade é esta cons-
tante movimentação, a novidade, a
frescura que entra e sai, este perma-
nente bulício de pensamentos eferves-
centes e a excitação que sempre chega
com o princípio das aulas. Que este
ano até começaram cedo. Havia pes-
soas que diziam, »Ah isso das aulas só
vai começar para Fevereíro«, diziam
eles, mas a verdade é que até temos
umas salas de aula a funcionar e esta-
mos em Novembro e eu já tenho todas
as disciplinas, o que eu acho fantástico,
quem diria. E se a biblioteca ainda não
abriu é porque vai ser um luxo, dizem
que vai ter mais fotocopiadoras, se ca-
lhar umas seis, e que vai estar tudo in-
formatizado e que as fotocopiadoras
vão funcionar todas ao mesmo tempo e
a sala de leitura vai ter um candeeiro
para cada mesa e ar condicionado e va-
mos ter imensos livros, imensos livros,
imensos! Não é fantástico?

Eu acho.
E já repararam como no princípio

do ano os corredores se enchem de co-
legas novos, é tão bom ter tantos cole-
gas novos com ideias fresquinhas a co-
çarem-lhes as cabeças, vêm todos com
ideias tão giras, cheios de vontade de se
acomodarem a nós e nós a eles e vai ser
tão bom, todos juntos a passear por es-
tas avenidas de pedra largas, todos jun-
tos nas casas-de-banho, todos juntos
deitados no sofá da associação de estu-
dantes a fazer planos para as eleições,
todos juntos roçando-nos nas bichas
para comprar os cadernos compilatóri-
os, é sempre tão divertido, e depois va-
mos poder todos beijar-nos e se calhar
até vai haver festas com cerveja e san-
gria e contaram-me que vamos ter uma
esplanada e tudo, que eu acho um lu-
xo, vão lá ver à faculdade de medicina
se eles têm alguma esplanada, não

têm, estão para lá metidos a fingir de
médicos quando andam mais enfermos
que os próprios doentes, aquelas pare-
des escuras e o chão sujo de inverno, e
depois ainda há quem se queixe da
nossa faculdade.

Olha, eu estou todo excitado e
acho tudo fantástico.

Todas estas caras novas, sobretu-
do as raparigas, bem jeitosas, é o que
eu digo, esta faculdade está cada vez
mais bem recheada, cada vez mais pre-
ciosa e eu acho fantástico, como acho
fantástico (e até me surpreende) como
é que tanta coisa acontece ao mesmo
tempo sem a gente dar por ela, a car-
pintaria sempre em convulsões tem-
pestuosas de actividade construtiva, as
fotocopiadoras sempre a trabalhar para
a ilegalidade, os cinzeiros a fumega-
rem, as máquinas de café a produzi-
rem, as máquinas registadoras a amea-
lharem, a secretaria na sua loucura di-
ária para responder a todos os pedidos
de certificados e mudanças de turma e
toda a catrefada de necessidades, no
fundo esta faculdade é como uma
enorme loja do cidadão, mas mais
abrangente, é como o Colombo, e tudo
mexe, nada pára, ele é a equipa de fu-
tebol, ele é o grupo de teatro, ele é a
equipa de futebol, ele é o grupo de tea-
tro, ele é a equipa de futebol, ele é o
grupo de teatro e depois todas aquelas
coisas afixadas nos placares, tanta coisa
que eu fico tonto com tanta coisa que
é.

E é tão bom ter tudo isto.
Já compraram dois computadores

para a internet (não é fantástico?) e va-
mos poder continuar a ter aulas no
Campo Grande (e com sorte até vai
chover-foi tão divertido!), e vai haver
eleições que eu gosto muito porque fica
a faculdade com muito mais cor e de
vez em quando até se recebe uns auto-
colantes. E pode ser que este ano, pelo
menos é o que dizem, pode ser que
este ano também cá venha o Adolfo Lu-
xúria Canibal, eu gosto tanto do Adolfo,
gosto da voz assim grossa como uma
caverna, gosto muito, e também dizem
(mas isto já acho que é boato), dizem
que o Saramago, diz que ele vem cá fa-
lar de fisica e do orçamento de estado e

do tempo, da metereologia, diz que sim
e eu garanto que não perco.

Pois é.
Já viram.
Já viram como a revista da facul-

dade, esta mesmo, Os Fazedores de Le-
tras, já viram como é boa, cheia de
imagens e mais imagens e imagens e
imagens e imagens e de vez em quan-
do uns poemas rodeados de muito
espaço branco, eu acho muito bonito e
tenho a certeza que muito escritor sai-
rá daqui, e acho que é fantástico, é fan-
tástico é, é fantástico ter aulas à luz de
velas quando falha a electricidade e
poder continuar a cantar nas aulas de
alemão com a professora e o ambiente
do bar novo (espectacular pá!) e ter
uma disciplina que se chama Informá-
tica para as Ciência Humanas que eu
acho que é moderno e, sei lá, tudo isto,
não sei, acho que o ambiente é fantás-
tico e a faculdade para mim (e sei que
não falo sozinho) é como se fosse uma
segunda casa, é mesmo!

Eu só tenho pena é de uma coisa,
de uma só coisa é que eu tenho pena,
que é alguns dos relógios nas paredes
dos corredores continuarem
parados. Mas, vendo bem, que •
importância é que isso tem?

nas ca-
sas-de-
banho,
todos
juntos
deitados
no sofá
da as-
sociação
de estu-
dantes a
fazer
planos
para as
eleições
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111Jornada de
•.. •• Cultura Inglesa

. Oflltura ~
Cidadania

Participação dos Prof. Reina Lewis, Ann Gray e
Maureen Whitebrook

Iniciativa do Departamento de Estudos Anglísticos

•

Seminário sobre História•.. •• de Portugp'z
. • So iedaae Histór,"ca da

In~epen:rencia~e Portugal

2 de Dez. Mem de Sá pelo Prof. Doutor Ângela
Domingues

9 de Dez. Os Jesuítas pelo Prof. Doutor Nuno Silva
Gonçalves s.r.

Palácio da Independência, Largo de S. Domingos n''
11 - 1150 Lisboa.

Todas as 5a das 15hOO às 17hOO. 15.000$00 por
semestre.

Inscrições: 21 3241470.

•
Conferências do Seminário ''A
Viagem na Literatura"
Jornada sobre o
Pos-Colonieíismo

11hOO - «La Nouvelle - Calédonie au XIXe síêcle:
colonnie et mythe du píonníer», pela Prof a Sonia
Faessel, Universidade da Nova Caledónia.

15hOO - -Reconfígurando Identidades: Literatura
Comparada em Tempos Pós-Coloniais», pelo Prof.
Eduardo Coutinho, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro

Sala do GUELF

•

CO~iferência de Literatura... .. 01 fJr.esCruzaçtos:
o ,aloqo America
Latinat"Europa

Pelo Prof. Eduardo Coutinho, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

Centro de Estudos Comparatistas da FLUL
As 14h30

•

Colóquio Internacional
... .. A Tradução nas

• ençruzilhadas da
Cultura

Pelo Centro de Estudos Anglísticos da UL e Centro de
Estudos Comparatistas da FLUL

Comissão Organizadora: Alexandra Assis Rosa,
Helena Agarez Medeiros, João Almeida Flor e João
Ferreira Duarte.

agenda
~

•

Cursosdq. .. Soci~dade
.. . da Lmgua

Portuguesa

Estão abertas as inscrições para 9S cursos de História
da Arte, Latim, Grego Moderno e Arabe, 4 horas sem-
anais, com 10.000$00 de propina mensal.

De Jan. a Mar. no 1° trimestre e de Abr. a Iun. no 2°
trimestre.

•

Contade
• Solidarie a e, universida~e de

LisboalTlmor

A Equipa Reitoral deliberou abrir uma Conta de
Solidariedade para com Timor com uma doação de
5.000 contos. Serão bem-vindos todos os contributos ins-
titucionais e pessoais que a esta iniciativa se pretendam
associar. ,

Os donativos deverão ser depositados na Conta N°
0824/007002/430, da Caixa Geral de Depósitos, na
Agência da Reitoria da Universidade de Lisboa.

•

Os Fazedores
• de Letras
~ Edição em

Bra1lle

Os Fazedores de Letras tem, para além das suas
edições em papel e em linha, uma edição em Braille em
colaboração com o SMD. Distribuído para consulta na
Biblioteca da FLUL, no Gabinete do SMD (FLUL), na
FCUL, FDUL, FPCEUL, FCSHUNL, ISTUTL, ACAPO,
Biblioteca Nacional e Biblioteca Camões.

•

internet
... :. Navegar
.. '. em

. Letras

Guia de Internet para os melhores sítios humanísti-
cos em português: História, Literatura, Linguística, Geo-
grafia, Filosofia, Bibliotecas, Livrarias, Editoras, Departa-
mentos Universitários, Teatro, Fundações, etc ...

Forum, Classificados, Notícias e Agenda, arquivo de'
todos os números editados e outras informações sobre o
jornal.

Nota: Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes da FLUL ao cuidado da Direcção de
Relações Institucionais de Os Fazedores de Letras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao fecho de edição.
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Cara leitora, imagi-
na que vais na rua e um desconhecido
te exige que lhe entregues o Bilhete de
Identidade, que removas uma ou mais
peças de roupa, que o deixes pintar-te
toda a cara e pôr-te pasta de dentes no
cabelo. Imagina que ele te diz que tu és
pior que um verme, que te manda can-
tar canções com letras obscenas e que
te faz deitar no chão enquanto um gajo
que não conheces de lado nenhum faz
flexões em cima de ti. Isso é ... Bem, is-
so é agressão, assédio sexual, atentado
contra o pudor, ou outras coisas ínven-
tariadas no código penal. Imagina agora
que o tal desconhecido está vestido com
capa e batina pretas. Isso é praxe!

A praxe não é coisa nova, os rituais
de iniciação são velhos como a humani-
dade. Nas sociedades tradicionais a en-
trada na vida adulta é normalmente pre-
cedida de provas que podem assumir a
forma de mutilações como a circuncisão
e a excisão. Por cá as práticas foram
mudando, mas quem nunca ouviu a
geração dos nossos pais a dizer coisas
como «não é homem quem nunca foi à
tropa»? E o mundo militar é pródigo
nestas coisas. As provas são tanto mais
duras e os rituais mais elaborados e

a~e
texto IJoão Paulo Esperança

Ainda a praxe
penosos quanto é restrito o acesso ao
estado, grau ou instituição de que se
quer fazer parte.

Um instrutor duma tropa de elite
pergunta ao jovem recruta exausto e
ofegante: «Você está cansado? Ai sim?
Então faça lá mais trinta flexões ... E
agora, está cansado? Não? Ainda bem,
nós queremos aqui homens de barba ri-
ja e com tomates. Venha de lá uma com-
pleta de cinquenta! ... », Se o infeliz não
faz o que lhe pedem é colocado fora do
grupo, indigno de pertencer aos "elei-
tos": «Então berre aí bem alto para os
seus camaradas ouvirem que você é um
paneleiro de merda que só presta para o
"arre-macho?». Quem não se submete
não pode ser um "iniciado", um "vetera-
no", e é ameaçado com a ostracização.
«Se não fores praxado, não vais fazer
amigos na Faculdade».

Antigamente a praxe coimbrã era al-
tamente ritualizada, quando ser estu-
dante universitário era inacessível à
maioria da população. O caloiro não po-
dia andar na rua depois das sete, sob o
risco de ser apanhado pelas trupes e ser
mimoseado com penas como o cabelo
rapado. Tinha também "protecções",
como o facto de estar acompanhado
pelo pai ou pela mãe na ocasião, por

exemplo, poupando assim ao vexame os
familiares. A praxe tinha regras que os
veteranos tinham também de seguir. A
massificação do acesso à universidade,
em vez de tornar obsoletos estes rituaís,
"apímbalhou-os", pô-los ao nível da so-
ciedade "Bíg Show Sic". Entre a praxe
desses tempos (a tal "tradição académí-
ca" de que eles falam) e a palhaçada ac-
tual há a mesma relação que existe en-
tre o confessionário da aldeia dos avós
(onde o pároco ameaçava com o fogo do
inferno quem não cumprisse as peni-
tências todas) e o "Perdoa-me", aquele
programa de televisão execrável que era
líder de audiências.

Também já defendi a praxe, mas de-
pois pus-me a pensar, um hábito que se
vai tornando cada vez mais raro nas
nossas universidades. Que "íntegraçâo"
traz a "praxe"? Não há maneiras melho-
res de fazer amigos do que ser humilha-
do, ridicularizado, usado como um bo-
neco masoquista nas mãos de sádicos
ou de pessoas com problemas não-resol-
vidos ao nível da socialização ou da se-
xualidade? A preocupação com a dig-
nidade do ser humano não pode come-
çar aqui mesmo com os nossos colegas
inexperientes, caloiros recém-chegados
a este mundo que deveria ser do huma-
nismo, da busca do conhecimento?

P. S. - Não tenho brincos no nariz, nas
orelhas, nas sobrancelhas ou em qual-
quer outro lugar mais íntimo, nem te-
nho o cabelo verde, nem sou filiado ou
simpatizante do Bloco de Esquerda. Evi-
dentemente que não tenho nada - a não
ser divergências ideológicas - contra
quem é enquadrável nestas caracterís-
ticas, mas achei pertinente este escla-
recimento porque tenho visto algumas
mentalidades pequeninas a combater as
ideias contra esta praxe com argumen-
tos do género «eles dizem isso
porque são radicais com o cabe- •
lo roxo».

•••
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Vem este artigo a
propósito do novo estatuto de autono-
mia do Ensino Superior Particular e Co-
operativo. Neste novo diploma (aprova-
do 'discretamente em Conselho de Mi-
nistros pelo último governo, aguardando
agora, promulgação pelo Presidente da
República) é consagrada uma autono-
mia muito mais abrangente às institui-
ções de ensino superior privado. Assim,
vão agora poder criar cursos sem o aval
do Ministério da Educação, alterar pla-
nos de estudo e regulamentos de avalia-
ção a seu bel-prazer (para mais esclare-
cimentos sobre este assunto conferir
DN de 13/10/99).

Esta liberalização vem pôr, de facto,
em pé de igualdade as instituições do
Privado e Público, em termos de auto-
nomia pedagógica. Não nos mostremos
assim tão surpreendidos. Este era o lógi-
co passo seguinte numa política que
despudoradamente protege e incentiva
o ensino privado enquanto vai, lenta-
mente, asfixiando a escola pública.

Bem fez a DAE que
decidiu, qual salomão-iluminado-por-
deus, não apoiar nem as actividades
anti-praxe nem as actividades de praxe.
Os cães ladram, a caravana passa e a
coragem fica. Sempre.

Perguntaram, na RGA, quantos
alunos tinham estado no espaço sem-
praxe. Resposta: mais do que os que
estariam numa praxe convocada por
cartazes, em vez de se ir buscar man-
adas de caloiros (com as reses bem
amarradas umas às outras, não se vão
elas perder!) às salas de aula, com a
gentil e inocente complacência dos sen-
hores-doutores-professores. Que são
uma simpatia. A maioria não marca

texto ITiago Redondo

Públícol'rívado .

Mas toda esta liberdade conferida a
instituições que vêem o estudante en-
quanto cliente, apenas, traz, para os
próprios estudantes do Superior priva-
do, graves consequências. Um aluno
inscrito no curso x pode agora ver, subi-
tamente e sem aviso, todo o seu plano

falta, e alguns até dão dispensa da aula.
Claro, se quiseres assistir a uma confer-
ência sobre arte etíope ou a um
colóquio sobre as relações luso-japone-
sas no séc XVIII não terás dispensa de
aula. Mas lá chegaremos. Primeiro o
essencial, a praxe - essencial à boa
(de)formação dos recém-chegados à
FLUL, depois o acessório (mas alguém
normal vai a conferências e colóquios à
mesma hora de uma aula?).

Biblioteca

Não há. Desde Junho de 1999 e
(dizem os optimistas) até Abril de 2000.

Os alunos apresentaram, por diver-
sas vezes, propostas para se alargar o

curricular alterado de acordo com os
critérios da instituição (que não os seus,
uma vez que os estudantes não são ouvi-
dos nestes processos), sendo assim gra-
vemente defraudado.

Mas, será que ouvimos as Associa-
ções de Estudantes do Ensino Superior

texto IOrnar Dutra

período de funcionamento das bibliote-
cas dos Departamentos e Institutos e
para se disponibilizarem algumas salas,
que teriam os livros usuais da
Biblioteca Central. Resposta do
Conselho Directivo: "... ".

E qual é o castigo para se ter a Bibli-
oteca Central da Faculdade fechada

> durante 1O meses e estragar o presente
ano lectivo a todos os que não têm taco
para ir aos alfarrabistas-do-bairro-alto-
e-chiado ou perder semanas inteiras no
labiríntico e bur(r)ocrático universo
que é a Biblioteca Nacional? Um voto
de louvor, pois claro!

Prakékeservunnafaculdade?

Cartazes ...

... de Os Fumadores de Brokas. Não



Particular e Cooperativo (que, de facto,
têm essa responsabilidade) a reclamar
contra esta medida? Pelo menos na
maioria dos casos, infelizmente não. A
realidade é que muitas AE's do Privado
são postas numa situação em que con-
sideram que contestar a sua instituição
é lesar os interesses dos seus estudan-
tes, porque o prestígio da instituição é
um factor importante na sua futura
integração no mercado de trabalho. As-
sim, estas AE's recusam-se, muitas ve-
zes, a contrariar em seja o que for a di-
recção da sua Faculdade. Penso (e te-
nho o direito à minha opinião) que a
maneira de dignificar realmente uma
instituição é expor-lhe os problemas, lu-
tar para solucioná-los e não fingir que
não existem para que o bom nome da
casa não saia manchado.

Esta medida, de facto, já não me sur-
preende. É hoje inteiramente clara uma
política (de vários governos, iniciada já
há algum tempo) que visa beneficiar o
Ensino Privado e menosprezar a escola
Pública. Criando, assim, condições para

que, a médio prazo, se possa apontar a
vantagem e superioridade da Universi-
dade privada e, assim, abrir caminho
para a privatização de todo o sistema de
Ensino Superior Público. Só não é claro
para quem não quer ver. Já antes vimos
aplicadas a outros sectores estratégias
semelhantes. Começa-se pela descapí-
talização propositada da instituição
pública, que vai apresentando cada vez
piores taxas de sucesso financeiro, por
fim clama-se pela privatização como
única solução para a rentabilização da
instituição. O que vemos acontecer com
o Ensino Público não é muito original ...

Mas esclareça-se: não sou nenhum
fundamentalista antí-ensíno privado.
Pelo contrário, não posso conceber uma
sociedade democrática sem alternativas
ao sistema público de ensino. Mas era
necessário que o Ensino Privado fosse
uma alternativa e não a única saída para
milhares de estudantes, devido às limi-
tações do sistema público. E esse é o
cerne da questão.

Esta estratégia tem vindo a ser adop-

tada por sucessivos governos porque ne-
nhum deles teve, até hoje, força para
directamente retirar da Lei a garantia
de existência de um sistema público de
Ensino. Nenhum, aliás, se atreveu se-
quer a propor essa medida (que afinal
corresponde aos seus verdadeiros objec-
tivos) porque sabiam e sabem que a luta
dos estudantes (e não só!) seria sufici-
entemente forte para os obrigar a recu-
ar. Aliás, a luta estudantil já conseguiu
importantes vitórias ao derrotar a lei das
propinas do Governo PSD, assim atra-
sando toda a estratégia dos que querem
o fim da escola pública.

Da mesma maneira, só a nossa rei-
vindicação, aliada a uma consciência
clara do que realmente está em jogo no
médio e longo prazo, pode derrotar esta
política neo-líberal (chamemos as coisas
pelos seus nomes-próprios) que visa re-
tirar aos portugueses direitos duramen-
te conquistados e pôr nas mãos de
grandes interesses privados a
nossa educação, afinal o nosso •
futuro.

Nota: Texto publicado por decisão da ACOFL de 8/11/99

E qual é o castigo para se ter a
) Biblioteca Central da Faculdade fechada durante 10 meses

posso deixar de dar uma reprimenda às
senhoras funcionárias. Pelo que fui
informado no debate sobre a praxe,
foram elas que, num acesso de zelo
furioso, arrancaram todos os cartazes.
Deixando metade do cartaz na parede e
metade no chão, fazendo montes de
cartazes nas escadas e aproveitando
ainda para escrever comentários ínínte-
ligíveis nos cartazes sobre a praxe de Os
Fazedores de Letras. As funcionárias,
pois ...

E, para quem se sentiu muito ofen-
dido com as imagens dos cartazes d " Os
Fumadores de Brokas, dois recados.
Primeiro, da próxima vez, leiam as leg-
endas. Segundo, estão a ser vendidas t-
shirts com uma cruz suásticae o sím-

-~------~

bolo similar ao das SS. São fervorosa-
mente antí-índonésíos (e muito pouco
pró-tímorenses). Não vi nem ouvi
ninguém chocado com essas t-shirts.
Será a isto que se chama hipocrisia?

RGA's

Infelizmente, não pude assistir a
toda a RGA de dia. Mas diz quem lá
esteve que se assistiu a uma chuva de
críticas à actual DAE. Pelo meio, todas
as propostas apresentadas pela DAE
foram aprovadas por clara maioria, e,
como sempre, ninguém, para além da
DAE, trouxe propostas de acção estru-
turadas para a RGA.

E se se criticou da AE, por que não

se criticou a oposição? Porque ela não
existe. Ou então porque decidiram
aproveitar o desconto de grupo para
lobotomias frontais. Então os meninos e
meninas passam duas horas a dizer "a
DAE é isto", a "DAE fez aquilo", e nem
sequer uma moção de censura apresen-
tam?

E ainda houve tempo para ouvir
uma aluna chamar fascista ao
Presidente da Mesa da RGA, porque ele
não a tinha visto a levantar o braço. Um
mimo, esta faculdade.



mega one
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texto IArtur Marcos

Timor, lusofonia e
frouxidão institucional

Na primeira quinze-

I
na de Novembro aconteceu-me viver
um pequeno episódio num dos corre-
dores da faculdade. Um Professor Dou-
tor que prezo, na ocasião em que me di-
rigia para ele a fim de lhe apresentar o
docente que, por decisão do departa-
mento de Lep, assegura as aulas de té-
tum, língua timorense, aqui na FLUL,
ofereceu-me um sorriso cordial e disse
«Parabéns! Você tinha razão ...»

anotações
Embora o possa parecer e alguém o1 possa pensar, o fim deste artigo não é o
afirmar de uma «razão» particular, pes-
soal, «a minha razão», porventura tida

antes de tempo em que pudesse ser uma «ra-
zão partilhada por muitos», nem é o afirmar de
uma acção individual, «a minha acção», num
qualquer jeito de egotista. Por exemplo, dizer,
como há quem diga, que eu «trouxe Timor para
dentro da FLUL», é verdade; porém é uma leitu-
ra algo simples, pois foi do diálogo e cooperação
imprescindíveis com membros de FRETILlN,
UDT, Igreja Católica Timorense e de outras forças
timores, foi do diálogo e cooperação com os fun-
cionários públicos da FLUL e os discentes, espe-
cialmente os envolvidos no associativismo estu-
dantil, foi do diálogo e concordâncias resultantes
da proposição de ideias ou acções concretas,
que Timor foi ganhando espaço na casa e que a

Agradeci-lhe a gentileza e acrescen-
tei qualquer coisa como «Pois sim, mas
de razão não se enche um prato; nem a
razão resolve os problemas práticos na
perspectiva de interesses de Timor ou
de Portugal e, até, de interesses da fa-
culdade..

Razão sem
acção ...

Esta coisa da «razão», generica-

casa foi prestando alguns serviços úteis a Timor
e a Portugal. O pouco que aqui se conseguiu
resultou da actividade ou do beneplácito con-
scientes de várias pessoas.

2
A criação do Centro de Documentação
Timor/ Ásia em 1995 tem muito a ver
com trabalho e saber meus e com a
transmissão de perspectivas ao CD da

época (ademais numa altura em que não havia
docentes que aceitassem envolver-se na cria-
ção do embrião de um centro de estudos tirno-
renses), mas resulta também da deliberação de
uma Equipa de Conselho Directivo formada pe-
los docentes Carmo Ferreira, Pinto de Lima,
Diogo de Abreu, Isabel Mealha, pelos discentes
Carlos Guedes, Márcia Mendes; Margarida
Monteiro, Susana Serra e as funcionárias Rosali-
na Santos e Margarida Alexandra. Acresce que

mente, referia-se à actuação que du-
rante anos vim defendendo como sen-
do aquela que deveria de ser a própria
de uma faculdade de Letras e de uma
universidade - e mais concretamente a
actuação da FLUL e da UL - no refe-
rente a Timor.

Referia-se esta coisa da «razão», aos
avisos que fiz sobre a necessidade de
relativamente a Timor se realizar um
trabalho cultural, educativo, técnico,
científico, frontal e institucionalmente

a fundação do centro era um dos vários objec-
tivos programáticos da Equipa de CD aprovados
pela Assembleia de Representantes da FLUL.

3 Quanto ao Dicionário Tétum-Pottuçués,
que agora está em vias de finalização,
ele é originalmente uma ideia minha,
que me surgiu como resultado de uma

pesquisa pessoal e da reunião de materiais de
lexicografia de línguas de Timor. E, mais concre-
tamente, ela surgiu ou consolidou-se após os fi-
lhos de Frederico José Hopffer Rêgo, falecido
professor de tétum no antigo ISCSPU/ UTL, me
terem oferecido em 1993 ou 1994 uma fotocó-
pia integral do dicionário que seu pai usara. Por
essa cópia avaliei que era factível pelo menos
recuperar e disponibilizar os materiais lexicográ-
ficos «antigos», visto que pessoas que conhecia,
um timorense como o Dr. Luís Costa, na qual ida-



assumido. Um trabalho que pudesse
oferecer respostas, formar pessoas, pre-
parar materiais e sustentar actividades
ou políticas diversas em/para Timor.

Reconheço que pouca gente «subs-
creveu» estas perspectivas de aborda-
gem ou aproximação à «questão de Ti-
mor- e todavia menos gente actuou em
conformidade.

... não dá solução!

Este breve encontro de opiniões no
corredor trouxe-me à lembrança que>
mais ou menos, há dez anos atrás
quando resolvi e assumi «trazer o pro-
blema de Tímor- para dentro da FLUL,
quando «ninguém» sequer o men-
cionava no meio universitário lisboeta>
alguns me diziam directamente que era
louco, outros desdenhavam da extrav-
agância e outras pessoas intentavam
decifrar que inconfessada militância
política de facção eventualmente
«utopísta- ou «extremista» guiaria os
passos que dava ...

Simultaneamente os leste-timoren-
ses interrogavam-se sobre o continuado
desinteresse ou alheamento dos «uni-
versitários» ou «intelectuais» portugue-
ses face a Timor, mesmo entre aqueles
de meios oposicionistas que cultivaram
uma postura e um activismo anticoloni-
ais antes de Abril de 1974. Mas era um
facto que mais depressa encontravam
os activistas timorenses maior com-
preensão e apoio em alguns intelectuais
estrangeiros (por exemplo Noam
Chomsky ou Rafael Alberti).

A FLUL tropeçou,
o Ministério da

Ciência falhou ...

Hoje, quando os timorenses se afer-

de de autor, e peritos da FLUL em Lexicologia e
em Informática, na qualidade de assistentes ou
consultores, em relativamente pouco tempo po-
deriam com o seu trabalho preparar uma obra
de necessidade, utilidade e valor simbólico evi-
dentes. Os créditos intelectuais da forma, estru-
tura, conteúdos e qualidade do dicionário per-
tencem obviamente a Luís Costa e a quem lhe
deu contribuição técnica.

Quanto à edição do dicionário, persistindo
no entendimento de que é importante deixar si-
nais, marcas, de interesse colectivo ou institucio-
nal português na construção e afirmação da en-
tidade Timor advogo que à edição do volume se
associem quatro chancelas: a da Reitoria, a da
FLUL, a da AEFLUL e a de Os Fazedores de Le-
tras. Insisto em que é importante que as conso-
lidadas insígnias estudantis da casa apareçam
na obra. Está em conformidade com iniciativas

I

I
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ram à Língua Portuguesa como traço
distintivo e é (será ?) já para quase to-
dos em Portugal por demais patente (-
Ai! Que vêm aí os australianos! Anglo-
colonialistas! Querem impor o inglês!
Bandidos! E até trazem livros e dicio-
nários e métodos de ensino e formam ti-
morenses como professores de inglês!
Malvados!), bem nítida, a urgência de
uma actuação esclarecida, com materi-
ais linguísticos, pedagógicos e com pes-
soas timorenses e portuguesas profis-
sionalmente treinadas> espero que as
faculdades de Letras portuguesas e os
politécnicos estimem muito aquilo que
em vários anos não fizeram e o Estado
(MNE/lnstituto Camões, MEducação,
MCultura, MCT...) não cuidou de pre-
parar. Deixando aparentemente os ti-
mores condenados a uma «íntífada- na
frente da identidade, das línguas e da
cultura, defendendo-se fragilizados e
com pouca «rectaguarda» primeiro da
Indonésia ocupante e agora do poderio
da «Comrnonwealth» ...

No caso da FLUL, quando as duas
equipas de Conselho Directivo que
exerceram funções em 1998 resolve-
ram deixar o Centro de Documentação
Timor/Ásia sem qualquer pessoal afec-
to (quadro de funcionários: «zero pes-
soas») - ademais sem assumirem uma
qualquer linha alternativa de acção
nem cuidarem de que o centro estava
referenciado dentro e fora de Portugal -
e quando, anteriormente, o Ministério
da Ciência e Tecnologia, através de um
dos seus organismos, não cumpriu as
suas obrigações relativas ao projecto
PRAXlS/PCSH/CLC/ 0127/ 96 - «A

Língua Tétum Num Quadro de
Gramática Comparada» (projecto apre-
sentado pela prestigiada Professora
Doutora Manuela Ambar, encabeçando
uma boa equipa internacional de inves-
tigadores, e gizado antes da atribuição

anteriores e pode servir de exemplo inspirador
para outras estruturas ou para posteriores "gera-
ções acadérnrcas». E isto não tem que ver com
os montantes ou dimensão de um envolvimento
financeiro ou outro que esteja ao seu alcance.
Tem a ver com Atitude Cívica, Educação e Psi-
cologia Social.

Como se depreende hoje sem di-4 ficuldade, se tivesse havido an-
teriormente um pouco mais de arrojo,
de decisão política e académica, de

apoio, de disponibilidade, de visão articulada
dos problemas, de seriedade institucional e de
competência, neste momento, em Lisboa já ha-
veria ferramentas essenciais (dicionário, gramá-
tica descritiva, gramática comparativa ...) para
articular uma política de idioma/s, incluindo for-
mação de quadros, ensaio experimental de ma-

do Nobel da Paz a dois timorenses, em
1996), causaram muito dano, demons-
traram tacanhez e impediram que algu-
mas dezenas de pessoas e determina-
dos materiais ou produtos muito neces-
sários estivessem prontos para respon-
der no momento actual.

...Porém, mais
vale tarde ...

Àqueles que hoje estão e têm res-
ponsabilidades na FLUL e que enten-
dam que é desejável desenvolver traba-
lho científico e docente e de extensão
universitária relativamente a Timor su-
gerimos que consultem alguma docu-
mentação existente no Conselho Dírec-
tivo ou na Biblioteca. Talvez lhes seja
útil, por exemplo: um documento nos-
so intitulado Acerca da Criação de Uma
Unidade de Trabalho para Timor &
Ásia na FLUL, datado de Abril de 1995;
os cinco números distribuidos de Ti-
mor/Ásia Circular, mas especialmente
os números 02 e 05, valendo este por
um relatório de actividades; diversos
números de Os Fazedores de Letras,
desde Janeiro de 1997, mas especial-
mente o n.? 12, respeitante a -Timor;
Lusofonia & Universidade»; e, já agora,
o livro Timor Timorense - Com Suas
Línguas, Literaturas, Lusofonia ... edi-
tado pelas Edições Colibri. Pelos arqui-
vos do Conselho Científico, do Conse-
lho Pedagógico e da Direcção do Ramo
de Formação Educacional devem estar
exemplares de uma carta dirigida aos
responsáveis dos três orgãos e datada
de 27.Mai.98 e, anexadas, cópias de um
oficio com a referência MCT.04, datado
de 16.]u1.97, estando endereçado ao
Senhor Chefe de Gabinete de S. Ex." o
Ministro da Ciência. Ambas •
missivas tem o timbre do
CDT/A-FLUL.

teriais didácticos e produção dos mesmos. A
FLUL, cumprindo a sua suposta vocação, estaria
cumprindo um papel técnico, superiormente so-
cial e político. Teria ainda consolidado o CDT/A,
uma pequena, mas válida, unidade de trabalho
difusora de informação e de apoio a actividades
próprias e exteriores. Acrescendo, numa visão
mais «instituclonalrnente egoísta» que a FLUL
estaria a canalizar verbas para pagar salários a
pessoas que formou ou congregou e a ter ga-
nhos honestos, merecidos, de boa imagem íns-
titucionai.. Depois não se estranhe que haja
quem pergunte para que servem as escolas de
Ciências Sociais e Humanas. No atinente a Ti-
mor as instituições lusas deste tipo não deram
até hoje resposta que se visse ou foram muito,
muito, muito, tímidas. Dizer "inúteis» seria exces-
sivo. Dizer «desinteressadas» tão-pouco seria
correcto.



avestruzes

Daqui só para o ce-
mitério, meu menino. Já disse, daqui
só para o jardim das tabuletas à sombra
daquele cipreste que ali está - e aponta-
va-me, com o dedo retorcido pela gota,
para a paisagem atrás da janela. Ali
mesmo, entre aquela cruz grande e o
anjo que está a chorar. É ali que vou
esperar que ele apareça, porque ele não
vai saber logo que estou ali, plácida.

Clareava a voz, tossindo levemente, Ele
quem, mãe? O teu pai. Mas o pai ...
Não digas disparates! E eu pego na
chávena e confirmo se o chá está
quente. Arrefeceu, vou aquecê-lo - e
vou para a cozinha controlar a como-
ção que retenho na presença de outros,
porque este homem aqui nunca chorou
à frente de ninguém, este homem que
trago comigo é a cortina do meu palco
que me separa de mim. Não me lem-

bro sequer do quente das lágrimas a
deslizarem pela face vermelha,
ensopando-me a barba. Não sei o que é
sentir-me rouco de tanto gritar para
dentro. Nunca soube o que era estar à
espera de um cipreste e da sombra das
asas de um anjo de pedra. (O chá -
arrefeceu) revejo-me nas suas mãos
trémulas de veias dilatadas e sigo-lhes
os gestos lentos e determinados.

Entrei na sala, remexias a aliança



no dedo gordo, enquanto soltavas o
olhar pela janela. Estendo-lhe a cháve-
na quente. Esperei que me olhasse os
traços vermelhos dos olhos, com os
mesmos olhos húmidos que trazia, em
vez disso, ficou como estava (talvez um
dia eu venha a saber porque é que os
anjos caem, ou porque se juntam em
bandos desiguais pelos frisos dos pré-
dios velhos confundidos com estátuas
cinzentas, e nos escutam com os olhos

texto IPatricia Espinha

Defeitos
cerrados sob níveas pálpebras) reclina-
da ao longo da cadeira pesada, com o
olhar ao longe, e eu com vontade de a
abanar, e eu com vontade de a acordar
e a virar para a janela que dava para a
outra cidade de pedra. E eu ali ... a ver-
me desfalecer naquele olhar perdido
que já não estava ali, estava no jardim,
ali entre a cruz grande e o anjo
de mãos na cara, a chorar, à
espera à sombra do cipreste. •



Chega de tocar nas
teclas da máquina de escrever, de carre-
gá-las uma a uma, obsessivamente, com
a violência da carne que procura todas
as palavras numa só letra, impa avel-
mente, como se estivesses a premir o
gatilho de uma arma, a matar quem se
esconde do outro lado. A máquina guia
as tuas mãos, controla o pensamento. É
um íman que te atrai e impede de le-
vantar da cadeira, de imaginar qual-
quer outra aventura em qualquer outro
quarto, com o cérebro disperso, louca-
mente ausente do corpo em que te sen-
tes nascer sem identidade. Os teus de-
dos, em permanente contacto com as
teclas, ficam gelados, tão gelados que

texto ILuis António Coelho
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o os.scnü
quando os passas por água fria eles de
imediato aquecem e voltam à tempera-
tura normal. Tens de limpá-los antes
que eles percam a sensibilidade. Antes
que eles disparem a tua escrita em vá-
rias direcções. Antes que atinjam al-
guém. Por trás do aroma de cada pala-
vra esconde-se uma inspiração bélica.
Só assim é que a escrita pode fazer eco
no imaginário de quem lê.

Continuas a roçar os dedos na frieza
das teclas à espera de uma palavra, da
infinita quantidade de imagens que ca-
da palavra tem para aquecer o corpo,
sem que nenhum termómetro o possa
medir. As letras seguidas, todas juntas
entre si, unem-se pela mesma causa e
separam-se apenas quando te deixas
cair sobre elas, quando avanças sem ob-
jectivo. Vais ter de lutar contra a insipi-
dez da máquina, contra o cenário bran-
co das folhas que a tua cor tem de ali-
mentar. A escrita é a tua vingança, in-
fantil como as paixões. Ela serve-te pa-

ho..

ra desabafares sobre tudo o que quise-
res, mas sobretudo sobre nada, sobre o
próprio branco das folhas que te ouvem
e tornam a esquecer. Chega a ser an-
gustiante ter de contemplar o vazio que
elas carregam depois de tantas men-
sagens e ideias abortadas. Escreves ape-
nas para amarrar o que não está ao al-
cance da vista e soltar em gritos de alar-
me a voz do próprio sangue.

Fazes uma pausa no meio de cada
palavra, uma cinza no olhar que
escreve. De mãos cegas avanças na obs-
curidade por ser o único caminho que
te ilumina e que te faz seguir para todos
os sentidos de uma só vez. O teu objec-
tivo é dar música às palavras, palavras à
música, e torná-la mais humana do que
a alegria de viver, tal como Ernst a pin-
tou. Uma folha de papel, uma caneta
ou um lápis bem afiado e o mundo in-
teiro fica à tua mercê, desde a origem
que lhe atribuis ao destino que inter-
rompes.



Riscas as frases e rasgas as folhas
antes que elas possam ser lidas. Não
consegues tomar atenção às palavras
que nascem com uma impotência de
feto em abrir os olhos, perdido sem a re-
pentina mudança da lua, sem a orienta-
ção do sol, à procura, como os amantes
de Magrítte, do mesmo afecto e do mes-
mo corpo em diferentes vozes. Ainda
gostavas de escrever, ou melhor, de
criar um poema que te imaginasse,
corrigisse, comparasse, metaforizasse,
enumerasse, hiperbolizasse e personifi-
casse, revelando um novo ser dentro de
ti. Libertar nesse poema todos os sons
que ainda não têm nome e deixar nos
versos algo mais do que a tua sombra.
Talvez seja ridículo alguém ainda que-
rer ser poeta ou talvez faça cada vez
mais sentido. É a eterna resposta insa-
tisfeita, o eterno silêncio de quem, à
imagem divina, cria um mundo para
dele se esconder. Não sabes muito bem
porque é que queres ser poeta nem o
que é isso de «querer» ser poeta e en-
cher o vazio de milagre. Mas acreditas
que só a poesia é real nos sonhos que tu
procuras e que é ela a única e brilhante
recordação que te deixam guardar de
um amor que não fizeste, de uma vitó-
ria perdida.

Escreves de uma maneira que te
descreve: hesitante e ansioso por qual-
quer identidade que se queira apoderar
de ti, pela vontade de ser único sem
tempo a perder, sem ninguém para es-
tar só. Passas a vida inteira a enganar-te
e a ser iludido só porque julgas ser um
passageiro há muito distante dos outros
e de si mesmo, a fugir de ti pelo que não
desabafas. Mas como poeta que ainda
esperas ser, que pensas ser, que tens de
ser, não recusas o sofrimento que te
atinge nem sequer o tentas desencami-
nhar. Quando as imagens amargas e re-
voltantes te trazem de volta as derrotas
com a sociedade, os suicídios apaixona-

-

dos, não lutas para apagar essas recor-
dações. Nunca as deixas de saborear.
Aceitas que elas evoluam sem interva-
los nem ordem condutora, mas com au-
torização para te desligarem da realida-
de até que naturalmente, e sem te aper-
ceberes em que desvio, se afastem de ti
- e te esqueçam. Sentes-te mais sóbrio
e reconfortado quando deixas de ter
consciência sobre quem és e quem são
os outros, quando desmaias para viajar
como um ser mais completo e comple-
xo, superior a quem deixaste de ser
nesse momento, nesse único momento
único. As tuas lembranças ainda apare-
cem repentinamente como se viessem
de fora do teu corpo, seguindo as or-
dens e os erros de outro ser. Tentas ima-
giná-lo como sujeito de um poema for-
çado e preguiçoso, mas escorregaste na
direcção futura dos passos, sem o ar de
eucalipto que te respirava. Não é assim
que te poderás fazer entender, como
um actor sem audiência que representa
não para ser admirado com aplausos fá-
ceis, não para ser ouvido a gesticular
nem a declamar o texto, não para se es-
conder de um horizonte que chegou a
ver em chamas, mas para viver a sua
criação sem um julgamento crítico e
parcial que o impeça de estar ausente
de agora, ausente de todos, a repetir
num amanhã todos os dias passados,
como deus quando cria as almas e sepa-
ra a humanidade da sua gente.

Já estás cansado de te confundires
com vidas que parecem sair de arquiv-
os, sempre a imitarem o mesmo presen-
te, com uma existência confundida e
fotocopiada entre si, vidas que não se
interessam por nada e que fingem inte-

ressar-se por tudo e sorrir para todos
com uma sinceridade de ocasião. Estás
farto de entrar no seu jogo de insinua-
ções sarcásticas e olhares de esguelha,
na expressão enjoada que teimam em
conservar no rosto quando aparece al-
guém de fora a deslocar-se no seu meio
de banalidades sonoras e vestuário rui-
doso. Para quando? Um novo eco, no
mesmo grito de sempre, onde te possas
perder e reencontrar, ser feliz sem se-
gurança bélica. Para quando? Um ser
mais próximo, ainda mais do que isso:
uno!, capaz de se recriar em cada verso,
desde a origem que lhe atribuis ao des-
tino que interrompes.

Riscas as palavras novamente e ras-
gas todas as folhas em que escreves em
pedaços dobrados, cada vez mais pe-
quenos e confusos, quase a desaparece-
rem sem rasto, sem a sombra do dia se-
guinte. Tal como a poesia, quanto mais
divulgas a tua mensagem menos espaço
tens para te encontrares. É assim que
tens vivido e é assim que hás de conti-
nuar, como um velho livro sem capa, a
ganhar pó numa prateleira infindável,
de consulta limitada.

Sentas-te no sofá e abraças uma al-
mofada na impossibilidade de abraçares
alguém - toda a gente.

Tornas a escrever sobre na-
da, para ninguém - nada mais •
sabes escrever.



Ouço ainda os sinos inerte dos seres movimentar-se. O sem-
blante cinzento dos céus mistura-se
com a natureza morta dos prédios que
escondem pessoas, por detrás de ja-
nelas e cortinados, como que aterrori-
zados pelo espectáculo divino que estão
a presenciar. Só aí tomam consciência
da sua fragilidade e da força da Nature-
za. Por algum tempo os papéis habituais
de domínio foram trocados; desta vez
não são o João, o Carlos, o Manuel, nem
a Joana, a Carla, a Manuela que man-
dam; desta vez ... sim, desta vez sim,
sentem-se como aquela formiga perse-
guida nas suas infâncias, como aquela
mosca, como aquela borboleta, como

aquele cão de olhar misericordioso ...
É então que pequenos diamantes lí-

quidos descem à terra. Primeiro os ba-
tedores para avaliarem o terreno e a si-
tuação e depois ... depois, bem ... é a car-
ga completa, a invasão prometida dos
índios para a liberdade.

Pouco se importam esses diamantes
invasores com pormenores como o se-
xo, a idade, a posição social, riqueza/po-
breza, momentos pessoais de tristeza
ou alegria de cada um ... é um momen-
to anárquico de manifestação da se-
nhora dona Natureza. E eu aplaudo de
pé este espectáculo, enquanto outros,
como os críticos que só dizem mal por-

da igreja, naquela noite de trovoadas e
relâmpagos mil, que invadiram o meu
ser, a minha consciência, o meu eu.

Raios de cores esbranquiçadas ras-
gavam os céus imensos num espectácu-
lo de luzes jamais visto.

O som de uma cavalaria prestes a
avançar, juro que consegui ouvir ... co-
mo se tratasse de um sinal de partida.
Alguns dos estranhos seres que circun-
dam a minha pessoa movimentam-se
em estranhos passos de dança num
misto de ballet requiem para os "vivos"
e de uma dança exótica que faz o mais

o espectáculo divino de um dia nor

texto IPaulo Alexandre e Castro

Perceber, analisar em cál-
culo frio e minucioso, des-
bravar senão mesmo de-
senraizar do mais íntimo e

absoluto eu, ou do mais íntimo e abso-
luto estado de coisas, a compreensão
que tenho do mundo. [Perceber a ima-
gem que fabrico de ti nesse mundo que
também habito, hesitando entre a
ficção e a realidade].

E somos essencialmente
isso, um nada profundo e
quase absoluto que teima-
mos em não perceber. So-

mos uma pobre matéria sacralizada,
um sopro, ou melhor, um espirro de
Deus, senão um peido profundo dessas
entranhas absolutizadas. De resto, de
Deus não há nada para perceber. S6
um nome e nada mais que um nome
de cuja existência se duvida.

E a imaginação, esse aliado
dos amantes enternecidos,
que frutifica os pensamen-
tos, que germina a semen-

te plantada em forma de paixão, esse
aliado, faz-nos sentir o pulso irrequieto,
o ritmo cardíaco acelerado no percorrer
de caminhos inverosímeis, caminhos
que não existem de todo, que surgem
vindos do nada, vindos da vacuidade
daquilo que somos.

[Perceber os contornos in-
findáveis da cumplicidade
que nos liga, nas manhãs
cinzentas em que desperta-

mos em camas separadas, ou no Sol
das esplanadas a que não vamos, ou
nos crepúsculos que partilhamos ape-
nas numa imaginação que se adivinha
conjunta].
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...abre-se a carteira,
tiram-se sete moedas que se colocam
em cima do balcão. a mulher pega-lhe
com três dedos de pele macia e deposi-
ta-a em cima do vidro translúcido. não
se pede recibo de uma só folha. ...e
essas sete moedas compram as sete vir-
tudes de uma folha branca. o que pode
fazer-se com elas? as sete virtudes de
uma folha branca ...reveladas assim
sobre a luz quente do vidro. a mesma
luz das coisas materiais que a mulher
habilmente colocou diante dos nossos
olhos, debaixo do vidro, depois de lhes
ter limpo a poeira. matéria convulsa
que pulsa no desejo adiado das nossas
mãos, como um aviso em pedaços da
poeira que somos .... as sete virtudes de
uma folha branca surgem assim incan-
descentes, iluminadas pela mesma luz
que convida a participar das coisas
materiais. fertilidade, ansiedade, male-
abilidade, consentimento, possessão,
intenção, plenitude. observa-se o seu
lume por um momento e pousam-se os
dedos sobre o seu corpo. sente-se, sen-
te-se e não se diz nada. pela noite,
acendem-se as luzes e dispõem-se os
materiais sobre a madeira. procura-se
fazer descer a paz sobre todas as pul-
sões do corpo. medita-se e entra-se
nessa estrada perdida, interminável,
em que o tempo se suspende e o espa-
ço se funde num contínuo grão de luz.
num equílíbrío infinito a mão avança

sobre essa terra de vertigem, e o olho
vai vertendo sobre a planície luminosa
as linhas do traçado da pírâmíde. divi-
de-se o espaço para o possuir. marca-se
o tempo para o possuir. quatro linhas
avançam dos quatro vértices do rectân-
gulo sobre o mesmo olho, recolhendo
as virtudes, organizando a geometria
do mundo, dispondo os elementos no
ponto exacto da sua função. à esquerda
as trevas sustentando a permanência
sustentando a luz à direita. o mestre
descendo amplamente da abóbada so-
bre tudo. levantam-se as quatro figuras
simétricas, sanguíneas, que reunem
num mesmo ponto os quatro segredos
de todas as coisas materiais. razão, de-
sejo, instinto, sentido. o criador obser-
vando o segredo da criação. a primeira
chave do mistério. o mundo inteiro fica
então confinado às oito fronteiras da
geometria da planície. a liturgia prosse-
gue sobre a mesa recolhendo no cálice
vinte e oito corpos celestes. é a hora do
sacrificio. beber, beber até ao fim. ver-
ter nos lábios o vinho misturado no
ópio. abraçar e submergir na alucina-
ção. sobre a folha branca lançam-se as
sementes. a mão sulcando na planície,
depositando no colo branco as semen-
tes negras, salivando sobre cada uma
delas, humedecendo o mundo com a
primeira água. cada um dos quatro es-
paços recebe uma medida de sete se-
mentes. sobre elas o ar devastando o
invólucro, atiçando o fogo que lhes nas-

texto IJosé Fer

ce por dentro. o círculo inicia o seu
movimento. as figuras repovoadas e re-
ordenadas numa geometria de mundo
nascente. ponto sobre ponto, linha so-
bre linha, ocupando o espaço, moldan-
do a forma, executando a primeira fun-
ção. as operações de cálculo multipli-
cam o exercício a partir do olho, esse
grão de IU2 que desce sobre o campo
nas quatro direcções. e então as sete
sementes das setes medidas brotam
dos quatro campos e os seres recolhem
dos quatro elementos a saliva dispersa
do início, agora metamorfoseada em
sangue, e confrontam-se mundos. ad
aeternum. ad aeternum. sobre tudo o
mestre. debaixo de tudo a permanên-
cia. o círculo pleno reunindo a geome-
tria dos vértices no branco rectângulo,
recolhendo as virtudes do princípio, a
soma total da conta que se paga quan-
do se sente o impulso e nos dirigimos à
mulher que está por detrás do balcão e
que acende a luz debaixo do vidro. po-
eira. luz e poeira que se confundem na
geometria. as setes virtudes de uma fo-
lha branca fundindo três corpos. o
equílíbrío infinito de um número resol-
vendo a dualidade do outro. três corpos
que se resolvem. ad aeternum. ad
aeternum. a cicuta vem depois acalmar
os membros. recolocar os elementos na
desordem do início. ad aeternum. ad
aeternum.
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texto IA.A.v.v.

No entanto quando
cair essa maré ...

A onda vai e vem. Pulso. A rua fi-
cou vazia de gente viva. Uma luz azul
enche o quarto: é a polícia, que só vem
prender quem, livre, deturpa as veias
com outro alucinogéneo. Não precisa-
mos. E, presos, continuamos onde há
espaço vago. Como as paredes hirtas,
ficamos mudos. A sirene ocupa o fim
da avenida. Tudo fica inerte, desde os
meus filhos, que ficaram longe, até à
arte que repousa em ti. Estive a pensar
que a literariedade é, na literatura , o
que na arte é isto que escrevemos (so-
bretudo agora, que tão - pouco há
figuras de estilo para ocultar o concre-
to). Isto é o mistério espiritual, mental,
total, da Criação do corpo estético
para além da Concepção do corpo
ontológico; este o credo no Um da
Arte.

O braço que prende as minhas
costas termina numa mão curiosa que
me dec[ifra], bem como no espaço
atmosférico, feérico. Há uma humi-
dade de sal no quarto que a noite alta
já não pode suportar. No teu peito há
sintomas de amor.

Não só os filhos, mas também de
um ventre estranho ao meu mundo
saiu ira e derrota. Sim. Perdi, perdi,
não o nego. Eu sabia que o desejo
nasce na memória dos dias anteriores.
E dos anos. Perdi. Parece-me que
todos eles ganharam e, sobretudo, que
ela os ganhou a eles: uma custódia
justa.

Nova pátria, o teu ventre, embora
estranho ao que eu conhecera, é, por
ora, repouso da minha cabeça. As tuas
mãos sobre a minha cabeça sobre o teu
colo. Não queres ser minha mãe?

[Criemos antes.]
No princípio era o Verbo: Eu Sou

Aquele Que
Será. o Há,
diria a Gabriela. O Verbo é Eu Sou, e
Eu Sou tornou-se Estético ou, como
diria o josé, estético: assim, sem pre-
cisar da artificiosa maiúscula, que é
mais uma impostura.

Esta noite é medieval: medeia
entre a idade da procriação e a idade
da representação da Criação: a este
último acto chamo o transfigurar.

Mas esta noite não é renascentista
porque ainda não posso assumir esse
novo Eu que nasce em mim, plástico,
redimensionado, estético; porque
ainda uso uma pontuação excessiva e
escrevo com maiúsculas, como se as
minhas mãos ainda não transpirassem
o suor de carne, o vigor vernáculo que

é preciso para parir as palavras sem
que venham presas aos seus
impróprios âmnios de redundância.

Apesar de tudo, és um receptáculo.
Abandono, aos poucos, a posição fetal
para novamente ir à procura de signos
à tua superfície. Os mam[ilos], os
[láb?]ios, porquê as rasuras, os erros?
As [c]ost[as], as [pál]pebr [as] ... em
desvario devasto todo o teu território e
exijo-te (sim, imponho-me) que me
digas por que razão te apagaste.

[Para que te escrevesses.]
Compreendo agora que, se à pro-

criação são necessários dois corpos
ontológicos, no transfigurar só há um
corpo presente, e este é um múltiplo
corpo: o Um do estético.

Ensinas-me, neste quarto que é
palco de corpos, essa arte interior à
arte que é a interpretação. Sinto que
uma lepra me levou alguns membros,
ou que uma infância serôdia me guar-
dou junto de antigos receios. A falta
dos membros é alarmante. O sexo é
agora as mãos que me escrevem num
livros e te lembram também como sou
leve, e não a noite. E o meu corpo são
quase apenas as mãos. As mãos.

Tudo o que haverá a lembrar será a
tua memória imediata.

[estive quase para ler este •
livro.]



Não sei até que pon-
to não passará tudo de um sonho, agora
que a lucidez me falta. Uma leve sen-
sação de desconforto invade o vazio e a
acomodação que imperam, dádivas de
uma ordem estabelecida há muitas e
muitas gerações. Os túneis são muitos
e infindáveis. Todos eles se estendem
sinuosamente através das inúmeras ga-
lerias correspondentes a cada um dos
pontos obrigatórios de paragem. As car-
ruagens são enormes e blindadas de
modo a evitar que qualquer tipo de per-
calço possa suceder a quem viaja no
seu interior. Há quem ponha em causa
este objectivo, mas não passam de ru-
mores infundados daqueles que
promovem o caos e são inimigos do
progresso. Todos esperam paciente-
mente entregues à preparação das suas
funções. Aprontam-se as últimas deixas
e decoram-se ainda algumas linhas
mais obtusas nos enormes cartazes
com que foram forradas as galerias.
Depois todos se amontoam nos lugares
alheios e colocam-se as máscaras cor-
respondentes. Cada um tem direito a
usufruir de um certo número delas,
número esse que é definido através da
função que cada um ocupa nas diver-
sas ramificações da máquina central, e
de as usar conforme a situação adequa-
da. Tudo isso vem explicado no manu-
al que as acompanha, pelo que é
impensável e ainda mais inadmissível
que alguém falhe na representação da
sua própria personagem. Os papéis
foram atribuídos pelas mais altas insti-
tuições (de que ninguém conhece a
constituição) pelo que é impossível
qualquer tipo de erro sendo que todos
têm o direito de estarem plenamente
satisfeitos com o seu. De qualquer
forma, não há papéis dificeis de ser
representados. Há sim alguns que
poderão parecer, à primeira vista, mais
interessantes e agradáveis que outros.
A capacidade de escolha não se en-
contra no entanto inserida nas incon-
táveis dádivas fornecidas a cada um. A
todos foi entregue uma dada missão
vitalícia aleatória que deve ser cum-
prida o melhor possível e sem qualquer
tipo de ambiguidade. Tudo isto inserido
num complexo sistema burocrático de
normas estritas. Ninguém tem o direito
moral de reclamar seja o que for. A
máquina funciona bem no seu todo e
isso é que é, sem dúvida, o que impor-
ta. Qualquer anomalia numa das suas
infinitas e infinitésimais unidades deve
ser resolvida por aqueles a quem foram
atribuídos os papéis correspondentes a
tais competências. A estruturação geral
aproxima-se de um modelo de

dependência directa. Como é óbvio,
qualquer membro só contacta o mem-
bro que se situa na escala hierárquica
imediatamente superior à sua sendo
que todos os outros imediatamente
acima são desconhecidos e inalcan-
çáveis. Este facto evita que se criem
sentimentos de inveja ou cobiça entre
os incontáveis membros ou, pior ainda,
que se sintam nas camadas superiores
focos de descontentamento vindos de
baixo. A formalização atinge assim ní-
veis extraordinários o que permite pre-
ver cada situação e ter para ela uma al-
ternativa adequada. Deste modo, en-
quanto os mais experimentados cum-
prem a sua função especifica os mais
novatos são preparados para um dia o
virem a fazer. Sempre que alguma das
engrenagens deixe de estar apta a usu-
fruir das oportunidades que lhe foram
atribuídas, seja porque ultrapassou o
prazo de validade ou porque não pos-
suiu condições fisicas e/ou mentais pa-
ra o fazer, há sempre nova matéria-pri-
ma à espera de entrar no sistema. O ve-
lho elemento é então depositado numa
câmara especialmente edificada para o
efeito até que esteja apto a ser expelido
em condições para o meio exterior. O
meio exterior é um local absolutamen-
te mítico pois todos aqueles que ainda
desempenham convenientemente as
suas funções o desconhecem, sabendo
apenas da sua suposta existência. O ci-

elo da perpetuação é assim cumprido
de modo exemplar. Quem quer que
seja que tenha estudado e projectado a
máquina global tinha em mente um
complexo sistema de funcionamento
perene e robusto que se ressentisse
muito pouco com a mutação constante
do meio exterior. Poderá ter sido Deus
ou apenas um louco furioso de
ambições grandiosas.

A partir da rede global os túneis ra-
mificam-se ainda em outros túneis de
dimensão mais reduzida providos tam-
bém de carruagens onde se amontoam
então os funcionários cujas funções
mais se aproximam. Esses sub-túneis
ramificam-se ainda em outros e outros
sempre mais pequenos tal como
acontece nos vasos condutores do flui-
do sanguíneo. O percurso da última
carruagem termina assim no local de
posicionamento de cada membro. Todo
o processo tem vindo a ser estudado ao
longo dos tempos e encontra-se sempre
em constante mutação mas os objecti-
vos a cumprir mantêm-se sempre os
mesmos e devem ser omitidos a todo e
qualquer elemento, não sendo para
isso relevante o papel que este desem-
penha.

Todos aqueles que contribuem para
o processo geral são também premiados
com células próprias onde é executada
a recuperação fisica e mental necessá-
ria ao bom desempenho das funções.



As células são anónimas e estão posící-
onadas sob a forma de enormes matri-
zes de proporções definidas e aspecto
normalizado. A cada indivíduo foi incu-
tida a falsa sensação de posse e contro-
lo da ocupação do tempo de modo a
evitar qualquer tipo de reivindicação
ou conflito. As altas instituições promo-
vem por isso diversas actividades de la-
zer contendo sempre um elevado teor
didáctico subentendido que permite
moldar de forma gradual as caracterís-
ticas inatas que cada um possui e que
possam ser úteis para o constante aper-
feiçoamento geral. Assim sendo, qual-
quer actividade que estimule a acção
colectiva e o sentido do bem comum e
que retraia as possíveis reminiscências
de uma consciência individual ou de
qualquer foco de criatividade ou inicia-
tiva será aceite de bom grado e imedia-
tamente difundida como uma novidade
a não perder. Há que instituir um códi-
go de grupo e uma base de valores co-
mum que ajudem a melhorar o desem-
penho geral de modo a maximizar a di-
ferença entre os meios utilizados e o
cumprimento dos objectivos estipula-
dos por aqueles que estão no topo da
pirâmide. Todos sabem que a optímíza-
ção global resulta normalmente da
optimização das partes. A máquina é-
nos apresentada como uma enorme
organização mutuária cujos interesses
se entrecruzam com o bem comum.

Que assim seja.
No entanto, e por incrível que pare-

ça, coexistindo com este grandioso ce-
nário de funcionamento irrepreensível
existe um lado obscuro que resiste ao
caminhar global para a clarividência.
Uma sombra que paira sobre a perfei-
ção instituída. É o mundo das lendas e
do misticismo que teima em subsistir.
a estandarte daqueles que se sentem
rejeitados pelo sistema e que inadequa-
damente aspiram ainda a emergir da
multidão anónima. Descrevem o meio
exterior como se o conhecessem e for-
mulam profecias não baseadas em mé-
todos computacionais. Dizem que para
lá do que nós vemos há um mundo ma-
ravilhoso que nos está vedado. Por
cima não está delimitado por rochas
regularizadas cobertas de cinza e suji-
dade mas por uma abóbada infinita de
um azul nunca antes sonhado. Nele
moram seres de uma diversidade
inquantificável que estranhamente não
estão distribuídos segundo padrões
estudados por especialistas em organi-
zação. Há água que corre livremente e
não está coada por ácidos e matérias
químicas e os tons e cores que se
cruzam e são provenientes da diversi-
dade e do acaso perfazem paisagens
que enlouqueceriam de beleza quem as
pudesse vislumbrar.

Dizem ainda que num tempo futuro
a máquina vai perder eficiência. Que os

dias de harmonia estão contados. Vão
abrir-se brechas por todo o lado e as li-
nhas ficarão cobertas de entulho e in-
transitáveis. Como as carruagens não
vão poder circular nenhum elemento
poderá desempenhar a sua função e os
mecanismos de defesa vão falhar. Será
dado o alerta vermelho mas então já se-
rá tarde. a azul vai surgir sobre as nos-
sas cabeças e o pânico e o terror insta-
lar-se-ão nas mentes de todos. A luz se-
rá tão forte que cegaremos pouco de-
pois e o calor emanado por uma estrela
enorme começará a derreter a pele e a
provocar danos irreversíveis nas engre-
nagens. Então desabará por fim todo o
topo da pirâmide e numerosos seres
verdes que não pensam irão afagar as
caveiras sorridentes que serão tudo o
que fica dos nossos esforços comuns na
busca da perfeição.

Tudo isto deixa em mim uma leve
sensação de desconforto a invadir o va-
zio e a acomodação que me ensinaram.
A lucidez começa a faltar-me e tenho
medo de começar a falhar na missão
que me foi atribuída. A luz fosca é sufi-
ciente para me orientar e não tenho
frio. Não posso pensar. É imperativo
não pensar. Já coloquei a máscara e
agora vai ser mais fácil. Eu nada sei.
Por isso aqui fico perdido nas inúmeras
galerias esperando sempre a
chegada da próxima carrua-
gem. •



Para a Ana Martinez
o fiel espelho sempre o deixara

ficar bem. Assim que olhava para ele, o
seu reflexo, no outro lado se apresenta-
va. Mesmo embaciado pelo pretérito
duche.

O chão frio comparado com a lem-
brança da água quente, conduziu-o até
à cama onde uma mulher dormia
semi-descoberta por um lençol branco,
com as nádegas bem roliças e orgul-
hosas olhando o tecto.

Deitou-se encostado à parede, co-
çou os testículos cobertos por uns bo-
xers salpicados de relógios e começou a
chupar o cigarro.

Tinha de sair dali.
Deu duas passas para animar a

combustão e (em jeito de despedida).
apagou a beata numa fracção do rabo
da sua acompanhante, virando-a a
preceito até se extinguir e soltar o
aroma da carne queimada, ao que a
dona da carne responde com um grun-
hido revoltoso, continuando a dormir,
evidentemente demasiado ébria para se
aperceber completamente da dor.

Para ele ela era apenas mais uma
maid that does not get laiâ, mas até isso
ele estragara.

Apanhou-a numa festa ali no Rock
Line.i, a primeira impressão é a que
conta, e ela para ele será sempre uma
not yet dead but sexually frustrated
what kind of fuckin' world do you live
in little girl.

Ou, como ele diz, uma mal fodida.
Ele diz mal das mulheres, dos pre-

tos, dos ciganos, dos paneleiros, dos ve-
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lhos, mas a sua língua não diz mal dele.
Porque ele sabe o que é.

Coisa que o traste em cima da sua
cama nunca irá entender, ele para ela
(e ele sabe-o bem ...) não passa de um
gajo com tesão suficiente para foder
sem gostar dela.

Ou, como ele diz, para dar umas
cambalhotas.

Passam os minutos e as horas, e o
Bairro Alto vai ter com ele.

Depois de emborcar uns vinte pon-
tapés, com dois ou três gregórios à mis-
tura, deixa os amigos (que são sempre
mais quentes e pessoais quando estão
bêbados) .

Apetece-lhe sangria.
Encontra-a no Tacão ,oferecida por

•rapan-
porque

a excita-

texto IJoão Carlos das Neves Figueiredo

um tipo atraente que passa o resto da
noite a rir-se e a olhar para ele.

«Como será dar uma pranchada
num gajo?«

Antes que in vino veritas, ou que o
vinho lhe fornecesse novos pensamen-
tos fronteira, dá por ele entalado nas
pernas do outro que goza e pede mais ...

«Ahh, fade-me, fode-mel-
Foder...
«Pena não ter mais tabaco ...»
Como se tivesse acordado, sai dali,

da casa do outro, que o vê partir com
surpresa ...

Corre entre ruas alheias aos seus
medos.

Maquinalmente chega ao corredor
desta Faculdade, entra na sala em fren-
te ao Departamento de Estudos Clássi
cos e a porta fecha-se.

Epílogo

Miguel acordara com mau hálito ...
habitual, pois dorme de boca fechada.

Com a pastinha atinada na mão,
Miguelito vai ter aulas na dita sala.

«Voupôr a pasta na carteira, para
não ir carregado tomar café ...»

Assim que entra vê alguém pendu-
rado no tecto, saliva espalhada numa
mesa, a língua de fora como se abando-
nasse o navio a afundar-se, e uma man-
drágora no chão.

Rodopiando lentamente como bolo
de vitrina, o cadáver tem os olhos ver-
melhos.

Causa da morte?
Choro ou fio de electricidade à volta

do pescoço?
Numa outra mesa, um bilhete que

dizia:

«Matei-me porque não en- •
contro o que procuro..





OS AMIGOS DE GA


