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é um ~13ug~
Osproblemas da Fa-
culdade de Letras da Universidade de
Lisboa nunca tiveram uma associação
directa com o bug do ano 2000. Bem
pelo contrário, a FLUL entrou neste
ano precisamente da mesma forma co-
mo saiu: muito mal. Porquê? Porque a
incompetência de quem julga que uma
tese de doutoramento é requesito q.b.
para gerir a FLUL tem levado a uma
qualidade de ensino digna de um tru-
que de magia. Lá estamos nós com o
mau feitio, dirá quem atentamente ler
estas palavras. Mas não: antes se tra-
tasse de mau feitio porque seria sinal
de que a FLUL se encontra de saúde.

Falam-nos em dificuldades finan-
ceiras. Mas perante quem respondem
os órgãos de gestão da faculdade? Pe-
rante quem os elegeu, que precisa de
qualidade, ou perante um ministério
em poupanças?

Responsáveis procuram-se.
Onde e como se gasta o dinheiro?

Os professores gostam de ver os salári-
os a serem pagos com o dinheiro das
propinas? Porque se deixam remeter a
silêncios comprometedores? Quere-
mos saber porque são os horários ela-
borados conforme as vontades obscu-
ras de alguns docentes. Que critérios
são usados no elevar da qualidade de
ensino? Queremos saber como é possí-
vel encerrar uma biblioteca sem que a
nova esteja perto de funcionar. Como é
possível permitir o conceito de estu-
dante elegível, que faz do aluno bode
expiatório das faltas de condições de
estudo? Queremos saber porque têm
os alunos de estudar nos corredores,
porque têm os docentes de investigar
em casa?

Porque se tornou a FLUL •
uma segunda opção?
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.• Fala-Só Associação
. Intercultural

Exposição de
Fotografia

Fotografias de Hugo Santa Maria "e do verbo se fez
foto ..."
Inauguração sáb .. 15 de Jan. às 22hOO
Telf: 21 3426216/91 7721675

•

.. : Seminário sobre História
. de Portugal

. . .. SociedaCJeHistórica da
Independência de Portugal

6 de Jan. O surto açucareiro pelo Prof. Doutor João Paulo
O. e Costa
13 de Jan. A conquista do nordeste pelo Prof. Doutor João
Paulo O. e Costa
20 de Jan. A sociedade colonial quinhentista pela Prof'
Doutora Cecília Girado
27 de Jan, O Brasil holandês pela Prof' Doutora Ângela
Domingues
3 de Fev.O Brasil e a Restauração pelo Prof. Doutor João
Paulo O. e Costa
Palácio da Independência, Largo de S. Domingos n? 11 -
1150 Lisboa.
Todas as 5a das 15hOOàs 17hOO.15.000$00 por semestre
Inscrições: 21 3241470

•

.• Núcleo de Cinema
e video

· Projecção
de filmes

5a - 6 de Jan. [achie Brown - Quentin Tarentino
5a - 13 de Jan, Quando a cidade dorme· John Huston
3a - 18 de Jan. L.A. Confidential - Curtis Hanson
5a . 27 de Jan. Fogode Artificio - Takeshi Kitano
Sala 5.2 às 16hOO

•

Os Fazedores
de Letras
Concurso
Literário

Concurso destinado a todos os estudantes do ensino supe-
rior. Data limite de entrega 11/02/2000. Os textos vencedo-
res, nas categorias de poesia, prosa e teatro, serão premia-
dos com a sua publicação em livro. O regulamento está dis-
ponível nas Associações de Estudantes ou em www.os-
fazedores-de-letras.pt. Para mais informações contactar Os
Fazedores de Letras, telefone: 21 7990530, 93 4292567,
fax: 21 7958455 ou e-mail: fazedor@esoterica.pt.

•

Curso de Sociedade
. .• e cultura Brasileiras

· "Aquarelas
do Brasil"

AEFLUL e Instituto de Cultura Brasileira da FLUL
Ministrado pela escritora Sílvia Montarroyos
Todas as 4a, a partir de 19 de Jan.

agen"""a

•

Fala-Só Associação
· .• Iiuercultural
· As Quintas Fala-Só das

10 às 11 e meia

6 de Jan. Ian mucznik-guitarra e voz: Guinguette,
Swing, Swing Manouche
13 de Jan. Luís Silva-sax; Pedro Ferreira-piano; Luís
Varatojo-bateria; Rui Pedro-baixo elect: Aguarelas Jazz
Quartet
20 de Jan. Oséias Melo-guítarra e voz: Trajectórias da
MPB
27 de Ian. Joana Guimarães-voz; Fausto Ferreira-piano:
Sons do Brasil
Telf: 21 3426216/91 7721675

•

Fala-Só associação
· .• intercultural

Jam Session
da palavra

Espaço para leituras, poesia e outros estados de alma
Todas as 3a às 22hOO
Telf: 21 3426216/91 7721675

•

Contade
f Solidariedade
, Universidade de

Lisboa/Timor

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.

•

intemet
· .. :. Navegar
.. '. em

. Letras
Guia de Internet para os melhores sítios humanísti-

cos em português:. ~istória, ~tera~ura, ~nguística, Geo-
grafia, Filosofia, BIbliotecas, Livranas, 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: lntorrnações para a Agenda devem ser entregues na Assoclaçâo de Estudantes d~ FLUL ao. cuidado. da Direcção. ge
Relações Institucio.nais de Os Fazedores de Letras. Não. nos rasponsebüízamos por alterações posteriores ao. fecho. de edição.



Caro Zé Maria
Venho por este meio dizer-lhe

que gostei muito daquele seu último
artigo n'Os Fazedores de Letras em que
dizia de como as coisas estão mal na
nossa faculdade. Gostei tanto que mal
acabei de o ler me vieram umas ganas
de fazer qualquer coisa, de que a gente
se mexesse para que isto não tivesse de
continuar assim, qualquer coisa, vie-
ram-me umas ideias de repente, senti o

texto ITurma de Literatura Alemã 111

A turma de Litera-
tura Alemã III teve este ano o prazer de
ser recebida com o acolhedor calor do
sol. Este calor manifestava-se de tal
modo que dava a sensação que o mês
de Agosto havia regressado. A luz e o ca-
lor são obviamente elementos agradá-
veis para o trabalho, mas acabam por se
tornar perturbantes quando têm de ser
suportados por um espaço de tempo
superior a meia hora; depois deste
espaço de tempo torna-se algo de ver-
dadeiramente penoso.

gostaram de "Elogioà minha Faculdade"

corpo tremer, a cabeça a rebentar, com-
preende? Primeiro que tudo deu-me
uma vontade enorme de me pôr aos
berros pelos corredores, sei lá, abanar
uns corpos amorfos que passam o dia a
olhar para o tecto ou para os livros ou
para os cadernos, perguntar-lhes se
acham bem, se isto de facto tem
mesmo de ser assim, porque porra, ter
ter não tem, não é? Mas depois achei
que era melhor conter-me, pensar me-
lhor, porque como deve calcular ele há

I

·teratura Alemã 111pat
No entanto, este pequeno obstáculo

não conseguiu desanimar os alunos
desta turma, que rapidamente arranja-
ram meios de se defender. Resoluções
como chegar um quarto de hora mais
cedo para garantir um lugar à sombra;
mudar de lugar a meio da aula quando
o poder solar se começava a tornar in-
suportável (embora os lugares à sombra
estivessem já ocupados por aqueles que
chegaram mais cedo); a utilização de
diversificados acessórios, como óculos
de sol, bonés e até mesmo chapéus de
chuva desempenhando o papel de

coisas que não se podem fazer e as pes-
soas têm a sua vida e as suas preocu-
pações e depois até me podiam levar a
mal e eu físico é coisa que infelizmen-
te não tenho muito, de maneira que
me contive. Então lembrei-me das pa-
redes da faculdade, colar uma data de
cartazes, imensas folhas pelas paredes,
cobrir as paredes todas com um tapete
de dizer mal, »Isto não há condições!
Dêem-me uma universidade, que de
liceu já estou eu farto! Quero livros!

"chapéus de sol".
Mas estas são precauções que, feliz-

mente, já não são necessárias, isto
graças à preciosa colaboração da Asso-
ciação Borba Jovem, à qual um dos
membros da turma está associado. É
verdade, num belo dia de chuva (até S.
Pedro brincava com o nosso sofrimen-
to) chegaram 10 esteiras vindas di-
rectamente do Alentejo para nos salvar.
De facto, estas esteiras são presente-
mente parte constituinte da nossa sala
de aula. É verdade que continuamos a
chegar mais cedo à aula, agora já não



ocinada por Associação Borba Jovem
l..-~···,i-...J~~er'i<

Menos horas de aulas já! Chapéus há
rnuitos!«, e coisas assim. Até era uma
boa ideia, mas depois disseram-me que
para colar papéis nas paredes tinha de
os carimbar no conselho directivo e
imaginei logo toda a burocracia, o abor-
recimento, a espera, a funcionária e
resolvi outra coisa. Resolvi ir a uma
RGA, aquelas reuniões que de vez em
quando se fazem na faculdade assim
para algumas pessoas lá irem e onde se
discute e bate palmas. E fui. Até tinha

pela disputa do desejado lugar à som-
bra, mas para cumprir o ritual solar
com que começa e acaba cada aula:
gente aglomerada à volta das esteiras,
braços esticados para o tecto e alfinetes
de ama nas mãos numa azáfama de en-
rolar, desenrolar e pendurar esteiras.
Para além disso passámos também a ter
uma decoração muito mais colorida.

Por isso ficam os nossos agradeci-
mentos à Associação Borba Jovem pela
sua preocupação e por nos ter
concedido condições de traba- •
lho mais agradáveis.

várias coisas para dizer, escrevi-as num
papel, mas como aquilo se atrasou e eu
tinha uma aula a que não podia mesmo
faltar e vendo bem não valia a pena
pôr-me para ali aos berros, para quê,
nós somos cinco mil e só lá estavam
quinze pessoas, para quê?! Portanto
desisti da ideia e pus-me a pensar
noutra coisa.
E pensei.
Pensei.
Pensei.

Pensei e tive uma outra ideia.
Comprar um microfone, trazer a mi-
nha aparelhagem e as minhas colunas
e plantar-me nas escadas a pregar ser-
mões. Cheguei a falar disto com uns
colegas e eles até acharam que era boa
ideia. Mas depois como é que eu trazia
a aparelhagem de casa e quanto é que
custa um microfone e como é que eu li-
gava a aparelhagem, andei à procura de
tomadas ao pé das escadas e não vi na-
da. E pela altura meteram-se os testes,
tinha de apresentar um trabalho e
então achei melhor ficar calado. Entre-
tanto já tive outras ideias, olhe, por
exemplo, colocar um cartaz à porta do
pavilhão novo a dizer »Pavílhâo Nouo?«,
com um grande ponto de interrogação,
e outro na fachada da faculdade »Fal-
tam 20 dias para o ano 2000 ... e con-
tinuamos na mesma-, ou escrever nos
quadros de todas as salas de aula »Ado-
ro a minha faculdade-, ou fazer t-shirts
para vender aos colegas a dizer »Que
bom que é ser aluno da faculdade de
letras«, assim coisas deste género, pen-

sei por exemplo em organizar um
colóquio sobre »Quem manda na fa-
culdade, as senhoras da limpeza ou o
conselho dírectivo?«, e mais ainda, pro-
mover um cordão humano à volta da
faculdade e chamar a televisão e os jor-
nais, ou pedir aos alunos e professores
para virem todos vestidos de preto
durante um dia de aulas e cobrir o
chão dos corredores todo de branco, sei
lá, convidar o Batatinha ou o Manuel
Luís Goucha para virem dar umas au-
las de literatura, coisas dessas, que
ideias não me faltaram. O problema é
que entretanto se meteram as férias e o
meu pai tem precisado de ajuda para as
compras de natal e depois tive de ir ao
dentista e falta-me ler imensa coisa pa-
ra a faculdade e perdi o passe e tive de
ir ao Arco do Cego fazer outro e o meu
computador deu para se avariar e ain-
da não vi o último do 007 (já viu?) e te-
nho de comprar peúgas e a passagem
de ano e a minha namorada e tem es-
tado de chuva e a vida está cara não es-
tá? e como é tanta coisa ao mesmo
tempo não fui capaz de dar conta do re-
cado, de tal maneira que só arranjei
uns minutinhos no último fim de se-
mana para lhe mandar esta cartinha e
lhe dizer que gostei muito, pronto, gos-
tei muito do seu artigo e olhe ...
Continue.

Cumprimentos,
Zé Maria •



texto IMarcos Nunes

Como observador di-
letante da vida literária, minhas refle-
xões talvez possam valer como mani-
festação dessa entidade nunca bem de-
finida, conhecida como "público lei-
tor". A critica, no Brasil, salvo exceções
que não são as de sempre, trilha o mes-
mo caminho das linhas editoriais, ou
seja, se mostra cooptada pelas emer-
gências do mercado. Isto por um lado.
Por outro, nas academias, a tônica é o
reprocessamento contínuo, um exer-
cício de ciclismo que parte de um crí-
tico e leva a outro, outro e mais outro,
retomando ao primeiro, e por aí vai. À
parte algumas contribuições, estão

- quase todos a jogar lenha na fogueira
das vaidades.

No cotidiano, avultam as esparsas
linhas (os cadernos literários, nos jor-
nais e revistas, mui raramente guar-
dam espaçosas colunas para a constru-
ção de textos que não sejam, apenas,
súmulas mal compostas, finalizadas
por um ou dois adjetivos que dão a no-
ta final ao livro), mal traçadas por al-

guns tipos reconhecíveis, como:

• os que constroem suas críticas
com inúmeras citações, que são li-
gadas a outras citações por uns
poucos períodos insípidos, que re-
passam a citação anterior e abrem o
caminho para a citação posterior;

• os que investem na linha me-
tafórica, transformando seus textos
em algo mais trabalhoso para o lei-
tor que os próprios livros que co-
mentam;

• aqueles que buscam (e encon-
tram) o inusitado em suas análises,
principalmente sobre escritos já
vítimas de muitas e muitas exege-
ses; assim alimentam-se muitas
carreiras originais, principalmente
entre os filósofos;

• temos os críticos que também
são professores que se dedicam,
quase exclusivamente, às descons-
truções; trabalho minucioso, de

q {,&

•

toda uma vida, o trato com a ar-
queologia do saber, como o de des-
montar as jóias da coroa até trans-
formar seus diamantes em pó.
Assim, ficamos conhecendo a subs-
tância última de toda matéria lite-
rária, e redescobrimos a existência
dos fonemas;

• uma boa parte é criteriosa,
mesmo que os critérios válidos se-
jam apenas os deles; investidos na
imparcialidade do distanciamento
crítico, seus textos rastreiam o que
há de erudito como forma de com-
provação do brilho intelectual que
possuem; às vezes ilegíveis, não
consideram necessário prestar
quaisquer esclarecimentos ao pú-
blico - este que se dê ao trabalho de
ler, pois o oficio de resenhar é mui-
to cacete;

• alguns trabalham exclusiva-
mente para os amigos; é comum
ouvi-los dizer que "Fulano, apesar
de ser meu amigo pessoal, é o maí-



or escritor vivo, como prova o seu
último romance (ou ensaio)", na
seqüência, o Fulano é entrevistado
por Beltrano, e esse esforço de re-
portagem é publicado em suple-
mentos literários dos jornais e/ou
revistas acadêmicas, ao final, o pró-
prio Fulano, já figurinha fácil na mí-
dia, faz publicar novo ensaio, cujo
único fim é louvar tanto Sicrano co-
mo Beltrano, pelo trabalho que rea-
lizam tanto na crítica quanto na
animação cultural. Assim, todos os
amigos dos amigos vão colhendo
em diversas fontes prestígio, cargos
e numerário, alimentam seus currí-
culos e partilham mútuos benefíci-
os, à revelia da qualidade, oportuni-
dade ou importância das idéias que
congregam;

• encontramos ainda os que são
apenas resenhistas, cujos textos
provocam a impressão de que o li-
vro foi lido de forma apressada, ou
mesmo não o foi, embasando-se -a
resenha nas informações fornecidas

~elo editor ou críticas precedentes.
As vezes enxerta dados biográficos
do autor, e força associações entre
vida e obra;

• a maioria é composta por
gente completamente perdida dian-
te do que vê; são formados em Co-
municação que, diante da respon-
sabilidade de escrever sobre um ca-
lhamaço indistinto, busca infor-
mações com a editora ou com ami-
gos, realiza um perfil sumário e,
ciente da força do autor, da sua fa-
ma, ou da ausência de ambos, es-
creve as obrigatórias vinte linhas de
louvação ou escárnio;

• por último, ainda, os escrito-
res, que, não podendo viver apenas
de literatura, escrevem em colunas
de jornais e revistas, arriscando al-
guma crítica (quase sempre apenas
para indicar a leitura deste ou dou-
tro livro, sem aprofundar análises)
e, empreendimento de estofo, al-
gum ensaio. De regra, são esnoba-

dos pelos teóricos, a não ser quando
são também acadêmicos e vice-ver-
sa. Alguns são particularmente aze-
dos, tanto na defesa de certas opi-
niões quanto para apontar os ex-
cêntricos abandonados por público
e crítica, grupo do qual fazem par-
te.

É evidente que esta listagem pode
ser levada ao infinito, mas se trata ape-
nas de uma amostragem do conjunto
de comportamentos e estratégias que,
de regra, levam o leitor a desconfiar dos
critérios que norteiam a crítica, pos-
sibilitando os juízos apriorísticos que o
lançam ao sabor do mercado, e às
posições contra as quais a melhor lite-
ratura combate, posições estas com-
patíveis com, a manutenção do estado
de coisas vigente.

Parece-nos que vivemos o mesmo
dilema secular: arte pela arte ou arte
engajada? A posição mais "moderna"
opta pela primeira linha, conforme po-
demos ver na afirmativa deleuziana de
que "a arte não precisa comunicar
nada", basta ser arte para ser subversi-
va por si mesma. Enquanto a segunda
ainda duela contra a inconsistência do
realismo socialista, tido e havido como
exemplo acabado desse gênero de arte,
principalmente pelos seus detratores.
Todo esse conflito, fingem não saber os
que nele se envolvem, já foi dissecado
entre os séculos XVII e XIX, restando a
proposição básica: a obra de arte
insere-se no meio social e dele retira
seus elementos conjugados pela força
do artista, que os compõe de forma di-
ferenciada, atribuindo-lhes força es-
tética em uma obra determinada, que
deve assim tanto ao meio quanto à sua
imaginação criadora. A arte engajada,
em si, só é fruível se contiver
elementos de apreciação esté- ~
tica: caso contrário, apesar de r



~

suas boas intenções, não pode
ser entendida como arte, mas
como um gênero de documen-

to circunstancial que, tendo cumprido
seu objetivo (demonstração e denúncia
das tiranias, retratos crus das de-
sordens sociais humanas, ajuda a can-
didaturas ou idéias partidárias etc.),
abandona-se.

A questão posterior, acerca da dilui-
ção da arte, a perda de sua aura, a sua
reprodutibilidade técnica e coisas afins,
fechou o caminho da crítica, inclusive
da literária, a qual, talvez por isso,
retornou ao dilema anteriormente ex-
posto, como se nada tivesse acontecido.
Hoje, então, principalmente nas uni-
versidades, discute-se a Estética con-
forme as categorias e parâmetros de
Hegel, Kant e os Schlegel, retornando-
se ainda a Platão e outros menos vota-
dos. Não se trata de fornecer uma base
para posteriores exames da matéria na
contemporaneidade, mas de sustentar

I

uma ordem de coisas que mantém em
circulação, e vivos, aqueles cujos prin-
cípios se pulverizaram. Assim, a ARTE
voltou a se pronunciar, e em maiúscu-
las. Tornoua se colocar como substân-
cia, o que pode ainda ser interessante,
desde que reconheçamos que, neste
ambiente "pós-moderno", nada mais há
"pós", e todas as marcas territoriais re-
conhecíveis são as dos "modernos", ain-
da nossos contemporâneos. A crítica li-
terária, toda vez que chafurda nesse
mar de referências imprecisas, vagando
entre objetos de consumo e páginas
que procuram sintetizar o universo dos
viventes entre shoppings, lavanderias e
Internet, produz apenas perplexidade,
sendo levada pela corrente da fragmen-
tação que impede a conectividade das
relações humanas que viriam a consti-
tuir posições políticàs, estas que, exe-
cradas pelo padrão dominante, estimu-
lador de um hedonismo empobrecido,
afeito apenas ao consumo e ao entorpe-

cimento, são desestimuladas, levando
de roldão o exercício da crítica e suas
conseqüências. Qualquer reversão das
expectativas midiáticas é vista como
um acesso de mau-humor, ao qual o
sucesso do livro é imune.

A inexistência da arte, ou sua dilui-
ção completa nas relações de produção,
que a compreende como um dado a
mais para a sugestão do consumo, con-
duz necessariamente à impossibilidade
do exercício de uma crítica do que se-
ria arte; por isso o reforço contínuo dos
ideólogos midiáticos da noção de que a
arte foi impregnada pelos meios, de tal
forma que os próprios meios constitu-
em a mensagem em si, sem o intermé-
dio da criação não integrada pelos ca-
nais que concentram o esforço produti-
vo humano. Como tudo é arte e nada é
arte, tudo o que resta é fazer e vender.
A crítica é um anacronismo, um corpo
que se decompõe diante de um univer-
so complexo, que só pode ser abordado

...todos
OS amiqos
dos ami-
gos vão
colhendo
em diver-
sasfontes
prestígio,
cargos e
numerá-
rio, ali-
mentam
seus cur-
rículos
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por uma nova ciência do entendimento
humano, ainda por vir.

A crítica literária, em vez de posi-
cionar-se perante a literatura que ora
se produz, e colocar argumentos que
problematizem a arte, o engajamento e
as emergências do capitalismo contem-
porâneo, sob o regime da aparente in-
terconectividade dos modos de produ-
ção, pulverizou-se em vários procedi-
mentos, conforme os já expostos, o que
serve aos propósitos do mercado, mas
não aos da literatura. Exime-se de ope-
rar uma crítica literária que seja tam-
bém, e necessariamente, uma crítica
da estética da colagem, que vem produ-
zindo uma literatura de linha de mon-
tagem, cujos autores são intercambiá-
veis tanto quanto são os produtos nas
prateleiras do supermercado. Além dis-
so, tem girado em torno de si mesma,
fechando-se em seu próprio mercado,
composto por universidades, editoras e
livrarias. Veiculando suas teorias entre
poucos milhares de leitores, tem sobre-
vivido, e às vezes muito bem, manten-
do sua intocabilidade, para si mesma
uma necessidade imposta pelo distan-
ciamento crítico, este um mero artifício
para justificar tanto o absenteísmo face
às questões sociais quanto a respeitabi-
lidade que se estreita em um círculo de
notoriedades que se alimentam umas
às outras. Refugiando-se na construção
de "teorias puras", alia senso de oportu-
nidade na divulgação de suas obras à
operação de plágios cuidadosamente
mascarados, mas às vezes até por ela
mesmo ignorados, por puro desconhe-
cimento dos originais.

Reconhecer a emergência dos no-
vos tempos não é igual a capitular pe-
rante suas razões, que alegam inevitá-
veis e inquestionáveis. Reconhecer o
que pode haver de interessante em
meio à mixórdia indistingüível é pos-
sível, mas o que é inaceitável é a parali-
sia diante do que se coloca como novo,
e a insistência na exploração de temas
que, aos contemporâneos, apresentam-
se revestidos com um indisfarçável bo-
lor, não porque o substrato literário seja
ruim, mas porque a teoria em si é dis-
pensável, por ratificar exposições e
doutrinas há muito acessíveis.

Mete-se muito pouco o bedelho na
hegemonia "neoliberal", como se a lite-
ratura fosse imune às ideologias cor-
rentes. A crítica comprova o contrário,
totalmente permeabilizada pelos valo-
res que se constituem como verda-
deiros e absolutos, de forma a colocar-
se às necessidades do mercado, esti-
mulando a estandartização e, priorita-
riamente, as vendas.

O oficio da crítica, nada pode supor

o contrário, é sempre engajado, mesmo
que imerso em problemas estéticos
que, sendo a substância mesma da lite-
ratura, corresponde-se através desta e
da própria língua com o universo que
lhe responde, que lhe pergunta e que
lhe motiva; sem relações sociais, sejam
elas introspectivas ou exteriorizadas,
pessoais ou políticas, não há literatura,
não há crítica ou qualquer arte; em
existindo as relações e, conseqüente-
mente, conflitos, buscam-se respostas e
expressões que correspondam às ansie-
dades e expectativas.

Deixar de ser o que dela esperam os
órgãos de poder, é isso que se espera da
crítica. Que ela exista, que se mani-
feste, que incomode. Até porque está
seguindo os mesmos caminhos que ora
são trilhados pelos que estão condena-
dos à miséria, ao desemprego e à obso-
lescência, por aqueles que julgam que
se pode prescindir do humano, e que
tomam suas medidas culturais para

perpetuar a sujeição de todos às regras
estipuladas por esse "mercado" sobera-
no, descentralizado, que não se pode
combater porque representa o último
estágio da evolução: não está em lugar
nenhum, paira como um espírito abso-
luto, alheio à degradação dos inadapta-
dos, aos esbirros da oposição e à inca-
pacidade da crítica de expor que, sob
esse pretenso darwinismo social, re-
pousam as mesmas noções de privilé-
gio arrancadas à força da sociedade ci-
vil, atônita diante de estruturas de po-
der que deveriam colocar a tecnologia
a seu serviço mas que, dispersa pela
desterritorialização, vê-se impotente,
sem ação política ou possibilidade de
expressão artística, ambas tolhidas por
um processo na verdade concentrador
de renda e, conseqüentemente, de po-
der. As armadilhas têm de ser desfeitas,
e a crítica literária também
tem aqui o seu papel; às pala- •
vras, pois.

Texto recusado pela Faculdade
de Letras da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro.



texto I-Eduardo Sánchez Maragoto

Há dois anos, publi-
quei nesta mesma revista um artigo em
que tentava introduzir os/as alunos/as
desta faculdade ao conflito que na
Galiza se vive com muita intensidade
desde há duas décadas: a normativiza-
çom do galego, embora este problema
se remonte à segunda metade do sé-
culo XIX, altura em que alguns e algu-
mhas escritores galegos se envolveram
na valorosa tarefa de recuperar o galego
para o registo literário.

Também há dois anos a equipa de
redacçom de Os Fazedores de Letras,
com o apoio da Associaçom de Estu-
dantes e da Cátedra de Estudos Gale-
gos desta faculdade, organizou um
interessante debate em que partici-
param dois vultos das posturas em con-
fronto na Galiza actual. O êxito de
público foi notável.

É lógico, portanto, que seja aqui,
nesta mesma revista, que retomemos o
problema que nos cartazes e na contra-
capa deste periódico era anunciado co-
mo "O Conflito linguístico na Galiza".

Conflitos, na Galiza, evidentemente
há muitos e muito diferentes, com
igualou maior importáncia do que es-
te, mas este tem atingido umha especi-
al releváncia porquanto diz respeito à
nossa identidade cultural, nacional e
mesmo social.

O galego é a língua majoritária da
Galiza, que falam 75% dos/as gale-
gos/as. O restante 25% da populaçom
nom é emigrada, mas galega, que na
sua maior parte foi aos poucos abando-
nando a sua língua para disfarçarem a
procedência geográfica ou de classe.

Após cinco séculos de interdiçom
em numerosos ámbitos da sociedade,
com as óbvias excepçons do familiar e
do coloquial, e depois de que umha fe-
chada fronteira política no Minho lhe
impedisse à nossa língua seguir a mes-
ma sorte na Galiza e em Portugal, o ga-
lego ainda conseguiu chegar com boa
saúde ao nosso século. Mas esta boa
saúde, que só diz respeito ao número
de utentes que o galego-português tem
ainda na Galiza, continua a sofrer for-
tes envestidas por parte dos agentes es-
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panholizadores do nosso país, que lhe
negam à nossa língua a possibilidade
de fazer acto de presença naqueles
campos que lhe proporcionariam mais
prestígio social, por estarem mais vin-
culados aos poderes fácticos reais, em
definitivo, os económicos.

Esta negaçom evidencia-se de for-
ma especialmente dramática nas rou-
pagens que vestem o galego oficial na
Galiza, a ortografia espanhola, que co-
loca o galego no mundo linguístico-cul-
tural da língua com a que está em con-
flito, e impede o seu relacionamento
natural com as outras variantes do sis-
tema galego-luso-afro-brasíleíro- timo-
rense.

As instituiçons da Galiza, controla-
das pola direita espanholista, desenha-
ram umha política especialmente inte-
ligente para debilitar ainda mais o gale-
go e para dispersar os esforços daque-
les sectores da populaçom mais motiva-
dos para a restauraçom dos usos da
nossa língua, censurando qualquer dis-
sidência à ortografia espanhola e sobre-
subsidiando a normativa oficial.

Perante isto, fôrom muitos e muitas
os professores e professoras de galego
que se viram obrigados/as a abandonar
a luta por aquilo em que acreditavam
para poderem publicar um livro ou lec-
cionar aulas. Muitos/as, no entanto,
continuamos; isso sim, marginalizados
e silenciados polo oficialismo que sem-
pre tentou ocultar por todos os meios a
nossa irmandade cultural com Portu-
gal, país que, diga-se de passagem,
também nom contribuiu demasiado a

restaurar os laços que o uniam à Gali- .
za, que podiam pôr em causa as incer-
tas relaçons com o grande colosso espa-
nhol que o rodeia.

Mas nos últimos meses as cousas
têm mudado bastante. Umhas declara-
çons do Presidente do Conselho da
Cultura Galega e a utilizaçom do portu-
guês por parte de Camilo Nogueira (de-
putado do Bloco Nacionalista Galego)
no parlamento europeu fixo com que
muitos/as intelectuais e escritores/as
galegos/as saíssem à palestra para rei-
vindicar a aproximaçom ortográfica do
galego às outras variantes do .seu siste-
ma, o galego-luso-afro-brasíleíro-tímo-
rense. O reintegracionismo lançou en-
tom umha proposta de consenso social
a que aderiu grande parte dos e das
participantes neste debate público que
se seguiu sobretudo na imprensa diári-
a. Esta proposta giraria principalmente
em torno a dois pontos centrais: o pri-
meiro seria um novo acordo ortográfico
a respeitar por todas as partes no ensi-
no primário e secundário e na relaçom
da administraçom com os/as adminis-
trados/as e o segundo seria a liberdade
de normativas e o fim da censura orto-
gráfica nos outros ámbitos da socieda-
de, nomeadamente no mundo editori-
al.

É evidente que vai ser muito dificil
levar isto a cabo enquanto a direita es-
panholista continue no poder mas pa-
rece que também nas instituiçons se
adivinham profundas transformaçons e
avizinha-se umha mudança na cor po-
lítica da Junta da Galiza.

Afinal, parece que também a liber-
dade está a passar por aqui, pola Gali-
za.

A norma ortográfica em que este artigo es-
tá escrito é a que o movimento reintegracionis-
ta (de aproximaçom linguístico-cultural galego-
portuguesa) está a empregar na Galiza, en-
quanto esta naçom nom seja reconhecida co-
mo membro de pleno direito da CPLP
nem se lhe permita perticiper nos •
acordos ortográficos da lusofonia, em
paridade com os outros membros.

a aprosi-
maçomdo
galego às
outras va-
riantes do
seu siste-
ma, o ga-
lego-luso-
afro-brasi-
leiro-ti-
morense.
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Porquê só agora um
dicionário de Tétum-Português?

Este projecto nasceu em 1995 por
iniciativa do Artur Marcos 1, com o ob-
jectivo de durar apenas um ano, fixan-
do a transcrição fonética para se saber
como se deve escrever correctamente
uma palavra em Tétum. Quando entrá-
mos na parte da revisão, a professora
Margarita Correia" sugeriu que fizésse-
mos as coisas como deve ser. E por isso
só acabámos em Outubro de 1999.

Qual o público alvo do dicioná-
rio?

O público alvo é sobretudo a comu-
nidade timorense, para falar bem o Té-
tum e o Português e pessoas de outros
países que queiram aperfeiçoar o Té-
tum.

Existe alguma gramática de
Tétum?

Não. O que existe são vários apon-

é a FLUL, que me concedeu um gabi-
nete para trabalhar. O Ministério e o
próprio Governo estão informados so-
bre este projecto, mas ninguém tomou
a iniciativa de o apoiar. O esforço foi da
professora Margarita Correia, do Artur
Marcos e meu, contando apenas com o
apoio logístico da FLUL. Um dos objec-
tivos deste trabalho é ligar no futuro a

entrevista
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situações que me ultrapassam. Timor
vai precisar de muitos quadros, penso
que será necessário criar uma coopera-
ção entre a FLUL e a Universidade ou
o Instituto que surgir em Timor, a fim
de que os Timorenses que acabem a
licenciatura possam tirar uma especia-
lização em Portugal. Há muitos jovens
que gostavam de estudar em Portugal,

Numa altura em que foram ultrapassadas as expectativas de participação nl
turmas para uma previsão de uma turma de quinze) e em que se pensa c(

tamentos de alguns professores, padres
e estudiosos que passaram por Timor e
fizeram um apanhado de regras. Po-
rém, ainda não há nenhuma gramáti-
ca. No dicionário tentámos também fi-
xar algumas regras sobre a formação
das palavras.

Como vê o facto de outros paf-
ses, que nunca tiveram grandes
relações com Timor, estarem
mais adiantados na criação de
materiais lingufsticos e didácti-
cos?

O país principal é a Austrália, que
tem uma comunidade de cerca de
15000, 16000 Timorenses. Ainda não
têm gramáticas, mas têm dicionários e
vários livros que já fizeram chegar a Ti-
moro No entanto, em vez de seguirem
na base a estrutura do Tétum, têm a
base do Inglês para introduzir depois
um pouco o Tétum e acho que não de-
via ser assim. O Inglês, ou mesmo o
Português, pode aperfeiçoar o Tétum
mas este tem uma base própria.

Para além dos apoios que já
referiu, como é que vê o seu tra-
balho? Sente-se apoiado pelo Es-
tado Português ou pelo Ministério
da Educação?

Penso que não. A única entidade
portuguesa que tem estado preocupada
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t

FLUL e Timor, isto porque lidar com
equipas políticas é também lidar com
interesses políticos, não acontecendo o
mesmo com uma instituição cultural
como a FLUL.

Mesmo depois dos últimos
acontecimentos mais ninguém se
mostrou sensibilizado?

Não, mais ninguém e sabem deste
projecto. Ainda hoje (10/12/99) recebi
um telefonema do Ministério da Edu-
cação para saber quando saía o dicio-
nário, pois em Janeiro vai uma equipa
de professores para Timor e querem le-
var alguns exemplares. Há, no entanto,
várias entidades que querem exempla-
res do dicionário.

Terá sido então um pouco
desmotivante não ter sido remu-
nerado durante três anos?

Não, não foi. Da minha parte foi
uma dedicação total, pois sempre
acreditei que um país só se pode afir-
mar quando a sua cultura e língua se
afirmam. Foi um sacrífícío, claro, mas
um sacrífícío com gosto.

Há dois anos o Conselho Di-
rectivo decidiu encerrar o COTA.
Como vê, nos tempos mais próxi-
mos, a ligação da FLUL com
Timor?

Em relação ao CDTA, não sei... são

mas não há nenhum apoio.
Os timorenses têm uma forte

ligação com a Ungua Portugue-
sa, ou acha que no futuro a co-

o munidade 'tímorense na Austrália
irá trabalhar para que o Inglês se-
ja a Ifngua dominante?

Acho que não. Penso que toda a co-
munidade timorense no exterior se vai
esforçar para que a língua dominante
seja o Português, isto para mostrar a di-
ferença da cultura e da identidade de
Timor em relação ao contexto geográfi-
co. A diferença vai partir do Português
numa primeira fase e depois do Tétum.
Timor tem cerca de dezoito grupos lin-
guísticos com milhares de falantes e o
Tétum é o dominante porque já antes
da missionação e com a presença dos
portugueses foi uma língua utilizada
para fazer a pregação, afirmando-se
mais quando em 1981 se tornou língua
oficial da Igreja. Em 1980 a Indonésia
quis proibir o uso do Português nos ac-
tos litúrgicos e obrigaram a utilizar a
língua da Indonésia. Então, oito sacer-
dotes (entre os quais eu estava incluí-
do) fizemos um trabalho durante pou-
co mais de um ano e conseguimos tra-
duzir a missa, orações, leituras e todo
o material da Igreja para Tétum. Com a
aprovação do Vaticano, desde 1981 a
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Língua Tétum tornou-se língua oficial
de Timor. O Tétum já se afirmou.

A que famflia lingufstica per-
tence o Tétum?

O Tétum pertence ao grupo de Ma-
láío-polínésío, à família Austronésia.

Que outras Ifnguas são faladas
em Timor?

O Makasae, o Manbae, o Kemak, o

Luís Costa
. Autor do DicionárioITetum-::Ponugues

considerados, acho que continuam a
ser, portugueses deslocados. Só a partir
de 1991 é que uma lei permitiu aos ti-
morenses que completassem o 12° ano
entrar directamente na universidade.
Na Austrália, a situação é diferente, há
mais apoio. Em Timor, Suharto fez
muito mal mas considerava os estu-
dantes timorenses seus protegidos e

jecto, que é, primeiro, a gramática da
Língua Tétum, depois, a partir de
Janeiro, conforme o convite do profes-
sor Malaca Casteleíro", o-Dicionário de
Português-Tétum (um projecto para
dois anos) e, finalmente, eu e outros
professores vamos fazer uma gramática
comparada de Tétum com Português e
outras línguas próximas. Enquanto não

) curso de Língua, História e Cultura Tétum da FLUL (setenta alunos em duas
mtinuar e desenvolver os níveis, conclui-se aquele que foi o principal projecto

linguístico do extinto Centro de Documentação Timor/Asia (CDTA)

Fataluku, o Galolen, o Bunak e
Ba'ikenu. São línguas completamente
diferentes entre elas. Quando há gru-
pos que não se entendem usa-se o Té-
tum como meio de intercâmbio e coe-
são nacional.

Que tipo de influência teve o
Português sobre o Tétum?

Teve bastante influência, porque o
Tétum é uma língua de tradição oral
que se baseia numa estrutura de con-
ceitos concretos. Tudo aquilo que seja
abstracto apresenta-se por analogias
com a natureza ou empregando termos
em Português. Por exemplo, não há
conceitos como Liberdade ou Demo-
cracia e então usa-se a palavra portu-
guesa. Contudo, a nível sintáctico nem
por isso.

Há cerca de 4000 estudantes
timorenses na Indonésia e na
Austrália. Tem havido, em Portu-
gal, a preocupação em formar
quadros timorenses?

Desde 1976, os timorenses foram
acolhidos socialmente, mas nunca
houve preocupação em criar um siste-
ma adequado de ensino para formar
quadros para o futuro em Timor. Acho
que o Governo Português nunca acre-
ditou na possibilidade da independên-
cia. Os timorenses em Portugal eram

entravam nas universidades sem pagar
o exigido, uma espécie de dote.

Não acha que Portugal tam-
bém deveria ter quadros timoren-
ses para poder desenvolver estas
acções de formação?

Penso que sim, há necessidade de
formar quadros. Primeiro, quadros ti-
morenses que, para além de saber Té-
tum, o saibam ensinar,
que conheçam o
porquê da lín-
gua, a sua
estrutura
de modo
a pode-
rem ex-
plicá-la.
Pensa
voltar a
Timor?

Não
penso
voltar en-
quanto
não
acabar
o
meu
pro

acabar estes projectos, se for para
Timor é para poder implementar um
trabalho de divulgação do Tétum na
zona de Baucau: o bispo falou-
me em ir l.r um mês ou um •
mês e meio.

'I Responsáv.el do Centro de Documen-
tação Tirnor/Aàia da FLUL, afastado das

suas funções em Maio de 1998,
2 docente do Departamento

de Linguística da FLUL
:3Presidente do Conselho

do Departamento de Lingua
e Cultura Portuguesa

da FLUL
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Serão cousas talvez típicas, cousas talvez curiosas, que merecem anotação, esse G

muitos portugueses a propósito do de SI
Um alvoroço e uma comoção que vão a par de um aZE

Ao tempo do que fi-
cou conhecido como "o massacre de
Santa Cruz", em 12.Nov.1991, uma das
imagens que muitos retiveram foi a dos
jovens aflitos e ensanguentados, encur-
ralados numa construção do cemitério,
rezando em português enquanto espe-
ravam o momento de serem captura-
dos pelos tropas indonésios.

Salvo erro (estou a recorrer à
memória sem confrontar registos ...)
uns meses antes o palhaço Batatinha,

integrado num circo internacional que
fazia uma digressão pela Indonésia,
ajudara à filmagem em segredo de uns
jovens timorenses, estudantes em Bali
ou Java, que cantavam em português e
pediam a Portugal para que não aban-
donasse os timorenses. A canção era
obra dos jovens e tinha uma letra signi-
ficativa. Algum tempo depois um diário
de Lisboa publicou-a.

Em 1992 um dos motivos de triste-
za e indignação lusa era que o aparen-
temente único colégio que ainda ensi-
nava português em Timor Oriental fora
encerrado.

No Verão de 1999 veio o referendo
de autodeterminação, seguiu-se a des-
truição que mostraram as televisões e,
entre assuntos vários, nos primeiros
dias pós-terror, quando as populações
começaram a descer a medo das mon-

tanhas, os "media" mostraram um ho-
mem que dizia ter apenas a antiga se-
gunda classe do Ensino Primário e pos-
suir um português muito rudimentar a
improvisar uma aula apenas com um
pouco de giz e algo que vagamente se
assemelhava a um quadro. Ele tentava
ensinar algumas palavras de português
e ocupar o tempo das crianças (que
não dispunham de qualquer material
escolar).

Por essas alturas alguns repórteres
registavam que "os australianos" estarí-
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am a ser "idiomaticamente" muito
agressivos e eticamente incorrectos
exigindo que se lhes falasse em inglês,
distribuindo livros infantis em tétum
(principal idioma timorense) e em in-
glês, oferecendo dicionários bilingues
Tétum/lnglês, dando rebuçados às cri-
anças que diziam palavras em inglês ...

Pela mesma altura a imprensa reco-
lheu que um funcionário do Ministério
da Educação de Portugal em missão de
reconhecimento e confrontado com a
situação e com a vontade política da
Resistência Timor teria afirmado algo
como "vamos lutar pelo português".

Em meados de Dezembro de 1999 a
imprensa anota que livros portugueses
introduzidos em Timor estão desfasa-
dos da realidade local e que não têm
suficiente utilidade.

O Público de 14.Dez.99 recolhe que

numa entrevista dada na véspera à
agência Lusa por Dom Ximenes Belo,
quando o assunto da conversa fora o da
futura língua oficial de Timor, o prela-
do dissera que «Em Timor Leste será
necessário trabalhar com quatro lín-
guas» e explicara «Tem de se desenvol-
ver o tétum. Terá de se aceitar o inglês,
que é a língua universal. Estando nesta
região, será preciso falar o indonésio
que as crianças conhecem. E como
existe esta tradição emotiva e cultural,
terá de se falar o portuquês»

Orientação j:>à~.
a Padronízaçãc

da Língua Tétum
I-la'u b<I kO,nÍé$â..
ha'it há k<llnllll&a

Trabalho em Linguística e
em Educação Exige Critério e

Preparação e Tempo

Serão cousas talvez típicas, cousas
talvez curiosas, que merecem anota-
ção, esse alvoroço e essa comoção vivi-
dos, expressos, sentidos, por muitos
portugueses a propósito do desejo do
ensino da língua portuguesa em Timor
Loro Sa'e.

E serão cousas típicas, serão cousas
curiosas porque não houve, de acordo e
a par com este desejo, que saibamos,
uma qualquer política articulada que
tivesse sido lançada já há alguns anos,
e que política mobilizasse e enquadras-
se alguns núcleos de linguistas, pro-
fessores de português como língua se-
gunda, pedagogos, educadores para o



~se %S Idiomas
texto IArtur Marcos

oroço e essa comoção vividos, expressos, sentidos, por
)do ensino da língua portuguesa em Timor Loro Sa'e.
une crítico dirigido aos "malvados" dos australianos ...

desenvolvimento, etc., atribuindo-lhes
a tarefa de desenharem e desenvolve-
rem estudos, materiais, tarefas especí-
ficas que sustentassem uma política
portuguesa de afirmação, contribuição
à resistência social e de construção cul-
tural de/em Timor num qualquer de
três cenários: 1) um Timor Leste com-
pletamente dominado pela Indonésia,
mantendo o quadro político de ocupa-
ção pesado e fechado, sem qualquer
perspectiva de haver o referendo que
houve; 2) um Timor Leste integrado na

Istória ki'ik neen
kona-oa

Madre Maria da Cruz

."

Indonésia, mas num quadro social e
político mais aberto; 3) um Timor Les-
te em construção rumo à independên-
cia.

Quero dizer que no fundo, aparen-
temente, os portugueses primeiro nun-
ca pensaram muito ou pouco no assun-
to, mas agora esperam que se fale por-
tuguês em Timor só porque «os tímo-
renses gostam dos portugueses». Acon-
tece que os timorenses também gostam
de arroz e que se não se trabalharem os
campos de arroz, i.e. caso não se prepa-
re e desenvolva cada campanha agríco-
la em todos os seus aspectos e etapas,
não haverá arroz para ninguém ...

Portugal e Timor não se
Constroem apenas

de Actos Singulares ou
Emotivos Desenquadrados

Em Janeiro de 2000 suponho que
será publicado o dicionário Tétum-
Português do timorense Dr. Luís Costa
e enviado um certo número de forma-
dores de professores de português para
o território. E os meios de comunica-
ção e muito pessoal político e pessoal
académico e alguns religiosos vão apa-
recer no lançamento do livro e badalar.
Não será mau que apareçam e bada-
lem, sobretudo se reflectirem que para
o esforço essencial aos trabalhos do di-
cionário não contribuiram nada, que os

trabalhos decorreram numa
certa solidão durante vários
anos e que provavelmente a
maior parte (não me atrevo a
pensar "a totalidade") dos
formadores que vão para
Timor Loro Sa'e apenas te-
rão começado a pensar no
território em termos educa-
cionais, culturais e pro-
fissionais no Verão passado ...

O Portugal institucional
da Educação, da Cultura, da
Ciência, no que toca a
Timor, poderia ter feito mel-
hor se se houvesse imagina-
do um pouquinho como

vanguarda ou ponta de lança, ao invés
de ter andado como uma espécie de
soldadeira palmilhando atrás de um re-
gimento, sem qualquer ideia própria de
trajecto ou destino.

Ele há Australianos e
Australianos

Quanto aos australianos ele há de
tudo. Também há aqueles que recor-
tam as verbas para os orçamentos das
escolas de Humanidades ... Falta-me in-
formação sobre trabalhos na Austrália,
mas tenho a ideia de que quase tudo o
que se fez de relevante em termos de
edição em línguas de Timor ou em edi-
ção bilingue foi resultado do trabalho
esforçado de gente ligada de algum mo-
do à militância política, socío-cultural

ou religiosa e que se debate com pro-
blemas de orçamento.

A última notícia que me chegou do
país-continente austral vinha na forma
de um convite para assistir ao lança-
mento, em 01.Nov.99, do Standard
Tetum - English Dictionary, uma obra
do Professor Geoffrey Hull, um lin-
guista da University of Western Sydney
MacArthur. Deste investigador conhe-
ço outros trabalhos como sejam um
curso para aprender tétum composto
por manual e cassetes (Mai Kolia
Tetun: A Beginner's Course in Tetum-
Praça The Língua Franca of East
Timor, ACR & ACSJC, Sydney, 1993),
havendo uma edição revista datada de
1996, também uma proposta para a
normalização da escrita do tétum, da-
tada de 1994, e uma comunicação de
1995 intitulada «A Language Policyfor
East Timor». É co-edítor da revista
Studíes in Languages and Cultures of
East Timor, iniciada em 1998. Durante
algum tempo colaborou com o Mary
Mackillop Institute of East Timorese
Studies, uma instituição ligada a uma
ordem de freiras e que publicou origi-
nais e traduções para tétum, podendo
estas obras ser cadernos para a alfabeti-
zação de crianças, brochuras de sani-
dade pública e individual (cuidados de
saúde numa sociedade como a tímo-
rense), histórias infantis e obras de ca-
tequese.

O Prof. Hull e os seus colegas têm
tido a preocupação de contar com a
colaboração de pessoas de instituições
de ensino timorenses. Uma preocu-
pação que encontrei também em pes-
soal académico doutros pontos da
Austrália. É certo que os australianos
têm a seu favor ou como facilitadores
de contactos a proximidade e até um
determinado momento a posição única
do seu governo reconhecendo a anexa-
ção de Timor Oriental pela Indonésia,
porém isso não explica tudo na sua pre-
ocupação de com os seus trabalhos aju-
darem a quebrar o isolamento dos ti-
morenses, contribuirem para a cons-
trução ou coesão social, ajudarem al-
guns timorenses a "respirarem" relacio-
nando-os com o exterior.

Ilustram este artigo capas de várias
obras feitas no país dos cangurus. Em
vez de censurar "os australianos" em
geral, melhor seria perguntar o que é
que a intelectualidade lusa e segmen-
tos específicos do aparelho de Estado
Português ajudaram a construir ou pre-
servar no que toca aos campos da Edu-
cação, Cultura, Ciência, no rel-
ativo a Timor e a Portugal, í.e, a •
ambos.



"A F10r do Ler
texto IAntónio Ochôa

Se entre o polegar e o indicador
Friccionares meigamente a pétala,
Larga-a de imediato: é estéril.
Importa que ficou à superfície dos teus dedos
Um ópio ilegítimo.

Leva a mão à boca, a língua aos dedos;
Ingere depressa, solvido em saliva,
Esse parco pó. Inicia a jornada
Tua. Vigia:
A tua leitura é apócrifa.

Valsa Morta
texto ILuiz Filipe

Dá-me um circo onde actuar
Para largar máscaras ínfimas
Duma vivência martirizadamente infeliz.
Busca luzes desactualizadas
Sem perfumes, sem palavras,
Perdidamente ébrias de liberdade.
Vem dizer-me tudo o que tens,
Tudo o que és, tudo o que podes
E beija-me profundamente uma só vez.
Delira enfim na solidão
De mãos dadas num palco
Onde espectadores não houver.
Se duvidares de mim, lembra-te,
É só um preço a pagar
Pela estreiteza fúnebre da ilusão.

texto ILuiz Filipe

Pedro Barros

Há um centésimo de segundo do teu sorriso suspenso nos meus os.



textos IRicardo Faria

há palavras que sucumbem
à exposição do papel ...

A noite não é uma guitarra
excitada brevemente por um beijo
Talvez mulher alada quando a vejo
à luz da carne viva transformada

Silêncios dedilhados a desejo

Num cruzamento duas ruas encontram-se
Prometem-se amor eterno
E liberdade para que cada qual siga o seu rumo

Diálogo
Mãe, e o sol já não vem?

o sol partiu com o vento
e como é feito de amor e tormento
viaja de noite, porém
perde-se às vezes nas fantasias de alguém ...

E o Pai?

o pai também. '"s:c:
Õ.
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lias que se leva como presença desta ci-
dade de musgo e muralhas é um signo
de desejo transportado de língua em
língua até alcançar um estatuto tão
universal quanto olfactivo. Eu oferece-
ria a Moloch os detritos de ti se morres-
ses comigo, e ungir-te-ia com esse pu-
rissimo perfume da magnólia. Cantan-
do numa língua morta e subitamente
viva, eu embalsamar-te-ia como se faz
a uma ave sagrada. Talvez não seja
morte (pois este é um acta determina-
do), mas antes algo oscilante entre de-
ath, que é muito mais criminal, e Tod,
que é satânico e esponjoso.
Dois seres lutam como num dia de ira.
Os seus braços são possantes e capazes
de levantar uma enorme mesa de már-
more, mas não de escrever sobre a sua
própria força. Sinto-me, de certo mo-
do, mais poderoso por poder escrever
sobre a minha fraqueza e por não ser,

1'(••• JDefacto, deram-nos um nome, o nC}mepor que nos chamam, mas não é um consistente

Lembra-te de que a
liberdade que é só de dizer sim não é li-
berdade. Tens búzios nas mãos, búzios
que te vão sendo dados por alguém que
os rejeita, e vês-te na posse de uma dú-
vida oca e amarga; por isso o meu amor
te atropelou: atravessaste a linha que
seguia diante de mim olhando sempre
os búzios. Alguém te acompanhava: ha-
via contornos que excediam os teus, de
perfil. E o sol, que me ofuscava apesar
de ainda não ter nascido, escurecia pa-
ra mim a vossa imagem. E havia, mes-
mo assim, uma focagem que tudo re-
duzia a ti.

A fotografia da minha alma (reve-
lada várias vezes) é uma fotografia a
preto e branco que vem sempre com
manchas cyan. Isso faz-me pensar no
erro e na noite, entes da escuridão e do
fermento mau. Os meus dentes macios

I
I

Ter sobretudo encon-
trado como se nunca, ver-lhe a mão
sem caracóis, sobretudo uma pele que
eu não tinha, enfim, não tinha, e foi
talvez isto ou talvez mais, talvez tam-
bém qualquer coisa nos lábios ou
talvez o que passou pelo pescoço e
descia por partes que eu não via, tal-
vez nem sequer isso, talvez um passo
apenas, apenas um passo ou nem
sequer isso, aquele bocado de que
nunca nos lembramos talvez, aquilo a
que houve quem não conseguisse

como pétalas, a anestesia local e, de
um modo geral, tudo o que era yellow
no limiar do Prodígio (a amnésia) e foi
revelado como esse azul ynadequado ...
Há relógios interligados que medem
com precisão o tempo de revelação de
qualquer imagem. Perde-se a nitidez
quando há aceleração. Perde-se a loca-
lização quando aquele fermento malig-
no une os intervalos entre os lexemas
das diversas línguas. Quando te per-
gunto em inglês Do you miss me?, sabe
desde ora que prefiro que me respon-
das também nessa língua bárbara, as-
sim, sem teres de confirmar Saudades?
e, sobretudo, lembrando-te de que a
resposta deverá ser de uma liberdade
calculada.
Não sei se sinto a falta do negativo da
alma ou se tenho, efectivamente, sau-
dades da própria alma. Só tu sofreste
atropelamento. O perfume das magnó-

Levedura

chamar, era apenas coisa, cheiro ou
cor, e eu sobretudo embrulhado como
que com a cabeça atada a uma ideia,
àquelas imagens que são imagens tão
certas tão claras, imagem de uma luz
muito forte que era do sol, a luz a pas-
sar entre os lábios e os olhos, a passar
no princípio do ombro, o sol a ilumi-
nar-lhe os dedos sem caracóis, o cabe-
lo sobretudo, frio e vento, imagens tão
certas tão claras, imagem sentada,
imagem em pé, imagem em anda-
mento, imagem parada, imagem de
filme, lombas de pele, de voz, de cara-

cóís, imagens de voz, de frases e so-
bretudo eu calado, muito pequeno cá
em baixo como se nada me perten-
cesse e eu esticasse o braço para ela, o
esticasse cá de baixo, braço esticado,
mão esticada, dedos esticados, todo
esticado a tentar segurar-lhe na perna
por segundos ou então se calhar ape-
nas tocar ou sobretudo nem isso, ficar
muito abaixo como se todo eu fosse
anão, voz idiota, lábios secos que não
dão vontade, e ela por cima, húmida,
molhada pelo sol, pelo frio, pelo vento,
mais real que eu, imagem parada,



- é um verbo. O nosso verbo, por exemplo, é escrever." Maria Gabriela Llansol, Inquérito às Quatro Confidências

portanto, nenhum desses dois seres.
Serás tu um deles? Mas nem distingo
se são mulheres, se homens, se bestas.
Ao apagar o cigarro no cinzeiro do car-
ro enquanto travava, impossibilitado já,
contudo, de evitar atropelar-te, quei-
mei a falange do indicador direito.
Mesmo assim disparo o obturador da
máquina fotográfica, deixando no bo-
tão impressa a minha dor e, no filme, a
tua morte que não dura muito tempo.
A luz é muito mais incómoda do que a
light, sendo esta leve e indolor, e a
lumíêre um acontecimento, uma
projecção. É light que te capta a irreali-
dade. Ficará queimada esta fotografia.

No cinzeiro resta a cinza cansada
como os dois seres que ainda se diglad-
iam, o cigarro apagado como o sorriso
na tua boca terminada, morta, frio co-
mo a enorme mesa de mármore. As
imagens fundem-se, não como metal

(

mas como muralhas esponjosas arden-
do em fogo expiatório como um coro
repugnante melodicamente gravado
numa próxima fotografia. Em fuga, re-
lembro o Inquérito às Quatro Confidên-
cias. O cigarro, uma de todas as ima-
gens, não apenas frio como o mármore,
mas também como o teu corpo à espera
do Transfigurar... Agora terminou o
prazo de validade das tuas escolhas, da
liberdade de resposta. Quem ia contigo
desapareceu no mesmo momento em
que a luta terminou devido à desistên-
cia de um dos pugilistas. Os búzios caí-
ram. A fotografia da minha alma saiu a
branco e cyan. O atropelamento não fi-
cou registado; apenas a dor (dolor, do-
loris) no meu dedo, resultante da quei-
madura, ficou impressa no botão da
máquina fotográfica. Perde-se nitidez
quando há aceleração e o sol fere o
olhar mesmo sem ter nascido, e é por

taa

imagem em andamento, a fugir, ora
longe ora perto, talvez isso, ora longe
ora perto, e quando se aproximava,
quando era perto, eu esticava o braço
a mão os dedos (estás tão longe) e
agarrava o que ficou em imagens,
imagens certas e claras das mãos nos
bolsos, do sobretudo cinzento, da ca-
misola azul e da preta, a chávena nos
dedos por exemplo ou se calhar até
apenas e sobretudo um som, a ma-
neira de dizer um nome, quase só o
sorriso, quase sem força, mas que pa-
ra mim entrou tão forte que entre-

isto que eu receio que a mancha cyan
(que é agora a redução minimal da fo-
tografia da minha alma) seja uma pro-
fecia clínica relativa à minha morte, a
estagnação em mim de todas as lín-
guas, de todos os lexemas e dos inter-
valos que entre estes eu sei existirem.
E houve, mais uma vez, uma focagem
irreal que permitiu reunir o contorno
do teu corpo total (país de fronteiras li-
vres) à minha alma que, em mim, te via
e gravava. O som (the sound) era a tua
voz lembrada, cobrindo-me como uma
mortalha. Quem atravessasse aquela
estrada, apesar do mysterioso sol que
nascia, senti-Ia-ia gelada: é que, quan-
do ao brusco movimento da morte se
segue o novo arrebatamento da passa-
gem para o Há, o calor torna-se ausen-
te do ar e da terra; como se
houvesse inverno dentro do •
corpo.

"sia)
texto IA. A. v. v.

S Q15Eêtu do
tanto deixei de ser capaz, a pele que
eu não tinha, os lábios mais escuros,
não sei, enfim, talvez um gesto ape-
nas, apenas qualquer coisa e eu como
que cheio com uma ideia que não
ocupa, oco e parado, feito bobo a gozar
tudo, as paredes das casas, o alcatrão
das estradas, os narizes das pessoas
que passavam, a gozar feito homem
babado com qualquer coisa que não
sei, passa por toda ela, acaba em toda
ela como em toda ela começou, e-pes-
coço que acaba tão cedo, os caracóis
no cabelo, as mãos vazias, a boca fe-

chada, os olhos a esconderem-se do
sol, tudo isto e mais ainda, sobretudo
mais ainda que é tanto e foi tanto,
tanto foi que ainda agora fica, sempre
fica para sempre, o pescoço no cabelo
nas mãos no sol nas lombas, longe, pe-
queno eu a esticar-me já só para ima-
gens (imagem em pé, imagem senta-
da), sozinho eu sem nem sequer ter o
braço que é dela, nada, apenas e so-
bretudo a ideia oca e talvez vazia de
qualquer coisa que nunca
chegou a ser porque enfim •
sobretudo eu não tive.







Le notti in Settembre, sono quelle medesime veríta '
che il giorno nasconde dietro l'ombra di ore nebbiose.
Tali veríta ' sono eta ' e sponde di fiumi
e poi ancora sensazioni mancanti di soggetto.
Anche questa notte come le altre, Francesca,
mi abbandono non avendo piu ' cosa rimpiangere,
alia tua voce distante
che odora dei colori del cielo di Lisbona
e scivolo dentro i tuoi occhi, sottili pareti d'aría e acqua,
onde del fiume Tejo.
Nel fondo di questo stesso fiume, io ascolto la vita e il suo

mutare
e sempre in esso scorgo, quando la luna si perde in sorrisi,
l'anima di tutte le piccole cose.

As noites em Setembro são verdades
que o dia esconde atrás da sombra das horas nevoentas.
Aquelas verdades são idades e margens e depois
ainda sensações que não têm sujeito.
Também esta noite como as outras, Francesca,
abandono-me sem saudade na tua voz distante,
que cheira como as cores do céu de Lisboa
e deslizo dentro os teus olhos, finas paredes de ar e água,
ondas do Rio Tejo.
No fundo deste rio eu ouço mudar a vida
e vejo quando a lua se perde em sorrisos,
a alma de todas as coisas pequenas.

Piccologi....-..-



Garden appymeal
Jardim: alguém es-
tava sentado num banco, hora do almo-
ço, estava mo. o tempo, a comida fast-
food ao meu lado e o cano da arma na
boca - happy meal. O fio da navalha na
minha garganta, seca, sem a água que
escorria pelos corpos enquanto nos
amáva-mos. O calor percorria as almas.

A seguir:
A manhã, hoje, o jardim com sardi-

nheiras, o banco verde, alguém, talvez
eu, apertei o gatilho, fendi a garganta.
O sangue escorreu, secou. O tempo
aqueceu, veio a primavera, vieram as
andorinhas comer os milhos, os restos
do corpo e um double cheeseburger
azedo. Voaram para o sul no inverno,
apanhadas por gafanhotos morreram
também - esta vida onde todos comem
e são comidos.

O teu corpo? Despojei-me dele, pu-
lo debaixo da cama, bichos da madeira,
congestão: afinal não eras assim tão
boa para alimento.

Mas esta estória não começa assim:
Ela chegou um dia, o carro era azul

desportivo, estacionou em frente à
minha casa durante três meses. lnde-
vido.

Os lençóis eternamente quentes,
até durar o calor do teu corpo.

O carro foi rebocado, havia teias de
aranha nos pneus, no tecto da casa. As
molduras estavam tortas, mas também
o mundo estava: rodava trans-
lacionalmente sobre dois corpos rot-
ativos.

Os vizinhos nunca desconfiaram
dos silêncios sepulcrais do prazer ... são
todos iguais: o pai vizinho é baixo e
calvo, a mãe vizinha é hipocondríaca e
o filho vizinho é atleta de alta com-
petição do desporto rei-pipocas e te-
levisão. Durante três meses eles vive-
ram com dois loucos ao lado. Se eles
soubessem teriam dito à televisão, nós
teríamos aberto as nossas portas e o
nosso quarto seria indiscutivelmente o
centro do mundo, o centro de tudo o
que seria interessante ser visto:

Duas pessoas.
Dois seres.
Completamente desconhecidos,
que descobertos,
se descobrem um ao outro.
E se amam,
porque não têm mais nada a dizer,

texto IFrancisco Gomes

ou a fazer; não lhes apetece mais nada,
porque o nada não é aliciante, não ex-
cita, não traz felicidade eterna, nem se-
quer momentânea.

Mas esta também não é a verdade
dos factos; mas o que é a verdade?

Aquilo que realmente aconteceu?
A originalidade sem pecado ou o pe-

cado sem origem.
Podia contar-vos tudo o que aconte-

ceu numa cronologia cadenciada em
que cada facto sucede outro em mo-
mentos precisos, mas a precisão é ini-
miga da imaginação.

...Fechaste a porta do carro, o céu
estava azul smog, olhaste em volta e
meteste a chave no lixo. Subiste os de-
graus, ouvi a campainha tocar. Era a
morte e mesmo assim abri-lhe a porta,
convidei-a a tomar uma bebida, sen-
tou-se nos meus sofás, convidei-a a
ficar por uns tempos, trocou olhares
sensuais comigo. Estranha a morte pre-
meditada que mora connosco.

Enquanto subias as escadas fuma-
vas um cigarro que se consumia de in-
tenções nefastas. O fumo esvaía-se em
madeiras nobres sem pensamentos.

Quando dei por ti, já eras sexy,
Já te amava para sempre,
Já me consumias como um SG

qualquer:
Lentamente.
Docemente,
Acariciando-me por entre dois de-

dos de conversa, amarelados.
Mas a vida continuou, o mundo não

mudou, a paixão cessou.
Chovia:
Dos teus olhos corriam lágrimas en-

quanto bebias um veneno qualquer, a
janela abriu-se com o vento e do teu
corpo desprendeu-se o perfume da vi-
da ...- Amo-te - disseste.

Dois dias depois, notícia num jor-
nal:" ... o corpo era de um indivíduo do
sexo masculino, cor branca, que media
cerca de 7, 89m. Foi encontrado num
banco de jardim por um morador da zo-
na. Aparentemente, a causa de morte
terá sido um tiro na boca. A arma do cri-
me foi encontrada a dois quarteirões de
distância, um bilhete encontrado no seu
bolso confirma a hipótese de suicídio e
presumível homicídio de uma
jovem dada como desapareci- •
da ... rr




