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editorial
A FLUL no semáforo vermelho,

à espera da revolução
A verdade é que estamos a ficar fartos de mais pal-
madinhas nas costas, de que nos expliquem que
há um problema conjuntural de falta de partici-
pação dos alunos e de crise do sentido de cidada-
nia. Começamos a não ter paciência para os dis-
cursos que apontam o dedo à sociedade cruel e à
falta de visibilidade dos projectos estudantis, esta-
mos cansados de boas intenções entusiasmadas e
de pseudo-sacrifícios politicamente correctos. Es-
tamos fartos de que nos apoiem a fundo perdido e
com percentagens de orçamentos que já estavam
pré-destinados para as obras de caridade cultural
e de coisas engraçadas que os estudantes até fa-
zem. Reflectir sobre o porquê de sermos apoiados
é cada vez mais chegar à conclusão de que, na rea-
lidade, não somos vistos como um investimento
válido, mas apenas como algo que se tolera numa
perspectiva lúdica e inofensiva.

Estamos um pouco fartos disso tudo e estamos
aqui, volvidos sete anos de trabalho de uma equipa
que se soube renovar continuamente, a dizer que
um jornal estudantil faz sentido enquanto ferra-
menta de profissionalização de quem trabalha ne-
le, enquanto factor de valorização externa das ins-
tituições no seio das quais nasce, enquanto alter-
nativa credível de leitura para um novo tipo de pú-
blico e de mercado publicitário. Isto é, começamos
a acreditar seriamente que o meio que envolve es-
te projecto precisa muito mais dele do que ele pe-
de para poder ter Qualidade.

Talvez esteja na hora de repensar a relação en-
tre a Universidade e o Aluno para além do ser au-
tocarro e do ser passageiro com bilhete pago e des-
tino incerto. Os estudantes podem ser parte activa
na criação e divulgação de conhecimentos e de ci-
ência, a universidade pode ser muito mais do que
um espaço de aprendizagem teórica de saberes
com cuja vertente prática o aluno só se defronta,
completamente desarmado e iludido, após o termo
do curso. Este jornal pode ser o ponto de encontro
entre um aluno que procura formação e uma aca-
demia que necessita urgentemente de se deixar
respirar.

Concretamente. As principais caracteristicas e
exigências deste projecto, tudo aquilo que tem de
mais prático, são as principais faltas desta Univer-
sidade. Muito do que aqui se aprende pode ser
complemento ou mesmo matéria central de disci-
plinas e de cursos, no contexto de uma restrutu-
ração curricular que se avizinha. É incontornável
que começamos a falar de integração curricular
deste projecto em alguns dos cursos e matérias fa-
cultados pela FLUL ...

Revolucionário? Como tudo o que é futuro _
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tu Colóquio da série
. • subordinada ao tema

Alterities,
Crossings,Transfers

Centro de Estudos Comparatistas da FLUL
O duplo écran: indivíduo e autor na condição artística
Idalina Conde (Instituto de Ciências Sociais)
Raça, classe e género: o {cone de Gabriela na política
cultural em Ilhéus, Bahia
Miguel Vale de Almeida (ISCTE)
4" - 31 de Maio - 10hOO- 12h30 - Sala 5.2
Goethe e a ideia de literatura mundial na época do
multiculturalismo
Fernanda Gil Costa (FLUL)
Viagens: entre literatura e etnografia
Manuela sanches (FLUL)
4" - 31 de Maio - 15hOO- 17h30 - Sala 5.2

•

Universidade'o .• de Lisboa
, . . Unifonia

2000
Concerto com Per Suanare Ensemble
5" - 4 de Maio - 21h30 - Salão Nobre da Reitoria
Concerto de Khora Ensemble
5" - 1 de Junho - 21h30 - Salão Nobre da Reitoria
Entrada Livre

•

MEDIA Mostra
. de Novos Valores

• Novas Tendências,
Humanidade e Ambiente

Junta de Freguesia do Campo Grande
Instalações
3" - 27, 4" - 28 e 5" - 29 de Junho - Espaço de exposições da
FLUL
Cinema,Nídeo
3" - 27, 4" - 28 e 5" - 29 de Junho - Bar Novo da FLUL
Música
2" - 3 e 3a • 4 de Julho - 21hOO . Aula Magna da Universidade
de Lisboa

novos. valores@clix.pt

e···
I ~

Jornadas do Mar 2000
Colóquio - Dos Mares
de Cabral ao Oceano da
Língua Portuguesa

Escola Naval
De 2" - 20 a 6" - 24 de Novembro
Aceitam-se trabalhos relacionados com o mar, nas perspectivas:
da História e da Sociologia; da Literatura e da Linguística; da
Economia e da Geografia; da Ciência, da Tecnologia e do Am-
biente; das Relações Internacionais, do Direito e da Estratégia.
Inscrições até 1 de Setembro - Entrega de trabalhos até 29 de
Setembro
Informações: Te!. 21 2730135

agenda

•

Grupo de
'. Teatro
. de Letras

· Troikadilhos

Todas a 5"', 6"' ~ Sáb. - 21h30 - Auditório da Cantina Velha
Encenação de Avila Costa .

•

Secção de Solidariedade
f daFLUL
- !Muda Urgente para

Moçamblque!
Alimentos não degradáveis, medicamentos fechados e com va-
lidade, tendas de campismo, água, desinfectantes, roupa lava-
da, cobertores, produtos contra insectos a deixar na A.E.. 00-
nativos financeiros: Conta da Caixa Geral de Depósitos
nOOOO1021869230

•

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

. Letras
Guia de Internet para os melhores sítios humanísticos em

português: História, Literatura, Linguística, Geografia, .
Filosofia, Bíblíotecas, Livrarias, Editoras, Departamentos Um-
versitários, Teatro, Fundações, etc ...

Forum, Classificados, Notícias e Agenda, arquiyo de todos
os números editados e outras informações sobre o Jornal.

InformaçOes para a Acenda 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 ediçAo. ~



Besultadce-v- inscritos 5915

das eleiçÕeSvqtantes 1283, ,...,

para os orgaosListah 611

de gestão da .Associaçãoüstax 562

de EstudantesBranCOS 85

da FLU~Ulos25

Resultados das
eleições para

as Comissões
Pedagógicas

Estudos Anglfsticos
João Gonçalo Pereira (h)

Paula da Costa (h)
Catarina Meireles (X)

Estudos Clássicos
Maria Fernando Azóia (h)

Catarina Pacheco (h)
Mariana Vieira (X)

Estudos Germanfsticos
Mário Gomes (h)

Sónia Teixeira (h)
Silvia Cândido (h)

Diogo Pata (h)
Ângelo Meneses (X)

Mónica Pinto (X)

Direcção da
Associação de

Estuaantes

Resultados para
a Assembleia de
Representantes

Votantes 1283
Lista h 602

Hugo Caldeirinha
Marco Melo

Maria Fernanda Azóia
João Figueiredo

Hugo Santos
Salomé Pinto

José Ilidio Sousa
Gustavo Infante
Pedro Pinheiro

Carlos Costa
Nuno Luzia

João Gonçalo Pereira
Mário Gomes

Vitor Silva
Ana Sofia Bacalhau

ListaM 583

Filosofia
Miguel Reis (X)

Ricardo Mata (X)
Cláudio Araújo (F)Marco MeIo, Mário Gomes,

Ana Bacalhau, João
Figueiredo, Ana Azevedo,

Nuno Luzia, Hugo Caldei-
rinha, Salomé Pinto, Telrno

Erdelho, Vânia Brogueira,
João Gonçalo Pereira,

Cristina Henrique, Sérgio
Ascenção, Sérgio Marques,

Hugo Santos

Geografia
Marco Melo (h)

Vânia Brogueira (h)
Susana Mauricio (I)

Daniel Dias (I)
Filipa Martíns (I)
Jorge Antunes (I)

HistóriaMesa da RGA
José Ilídío Sousa, Gustavo

Infante, Sara Cunha
Marco Miranda (X)

Ana Crístína Pereira (X)
Bruno Carapinha (X)

Cláudia Cláudio (X)
Pedro Albuquerque (X)

Ana Sofia Palma (X)
Conselho Fiscal
Vasco Resende, Daniel

Dias, Duarte Martins
Ungua e Cultura Por-

tuguesa
João Luís Leal (h)

Susana Reis (h)
Daniel Rêgo (h)

Lingufstica
Pedro Pinheiro (h)

Cláudio Vinagre (h)
Marco Bentes (X)

Francisco Frazão
Sofia Espada

Marco Miranda
Mariana Víeíra

Ricardo Maia
Ângela Ribeiro

Miguel Reis
Ana Ramos

Bruno Carapinha
Sandra Cardoso

Pedro Albuquerque
Tânia Lopes

Fátima Nunes
Ângelo Meneses

Brancos 77
Nulos21

Literaturas
Românicas

Ana Azevedo (h)
Sandra Cardoso (X)

Marco Bentes (X)



FLUL
na net
www.
jl.ul.pt

Licenciaturas
da FLUL
ano lectivo de
2000/2001
Estudos africanos
Estudos europeus

Filosofia
Geografia

. História

História
variante de:
arqueologia
história da arte

Lfngua e cultura portuguesa
(llngua estrangeira)

Lfnguas e literaturas clássicas

Lfnguas e literaturas modernas
variante de estudos:
franceses e alemães
franceses e espanhóis
franceses e ingleses
franceses e italianos
ingleses e alemães
portugueses
portugueses e alemães
portugueses e espanhóis
portugueses e franceses
portugueses e ingleses
portugueses e italianos

Lingufstica



Escolher ~oIZéMa,;a

a Faculdade
Do artigo por mim escrito no número
passado do jornal Os Fazedores de Le-
tras, intitulado História da Língua, re-
sultaram várias reacções (críticas e e-
logios) motivadas por argumentos que
não defendo no artigo ou que, pelo
menos, não pretendia ver defendidos
nas palavras que utilizei. O texto ficou
curto e várias das ideias expostas
ficaram vagas e como tal sujeitas a in-
terpretações incorrectas. Venho por is-
-so neste número completar, aprofun-
dar e especificar aquilo contra o qual
pretendi protestar, a fim de poder es-
clarecer ambiguidades e evitar falsas
leituras. Aproveito igualmente para res-
ponder a algumas das ideias da Prof."
Doutora Júlía Dias Ferreira expressas
na entrevista que também vem publica-
da no número anterior do jornal.

Talvez pelo título do artigo, talvez
pelo desenho que o acompanha (um
mapa dialectal), talvez pelas primeiras
palavras assim o apontarem, o meu tex-
to foi visto por alguns como um
protesto contra a disciplina de História
da Língua. Não é essa a minha posição.
Pelo contrário. Considerar inútil a dis-
ciplina de História da Língua (seja ela
francesa, alemã, inglesa ou portugue-
sa) vai precisamente contra o que de-
fendo na maior parte das linhas do ar-
tigo. O que digo é que, tendo em conta
o que já aprendi e o que quero ainda
aprender, se pudesse escolher o meu
currículo do quarto ano, esta disciplina
não faria dele parte. Por razões pes-
-soais, por interesses pessoais, por es-
colhas pessoais. Não duvido da utili-
dade da disciplina tal como não duvido
da utilidade de muitas outras disci-
plinas do meu curso e de outros. O que
me parece importante que definitiva-
mente se compreenda quando se orga-
nizam os currículos duma faculdade é
que um aluno não pode em quatro
anos aprender tudo!

O curso de Línguas e Literaturas
Modernas (LLM) está organizado se-
gundo o princípio de que o aluno que o
frequenta deverá adquirir um conheci-
mento literário e linguístico o mais
abrangente possível, mas de tal
maneira abrangente que as falhas

acabam por ser imensas. Tenta-se ensi-
nar tudo e não se ensina nada. Veja-se
um currículo de Literatura Portuguesa
m. Duas semanas de Herculano, três
semanas de Garrett, duas de Antero,
duas e meia de Cesário, uma semana
para o Eça e logo a seguir Eugénio de
Castro e António Nobre e Pessanha e
Carlos de Oliveira e Irene Lisboa e por
aí fora até à Sophia de Mello Breyner.
Não seria preferível um só semestre
para o Cesário e outro inteiro para o
Antero? O que é que pode ficar depois
de sete meses de aulas em que se pas-
-sou por mais de uma dúzia de au-
tores? Existe uma vontade (legítima,
claro está, e bem intencionada) de fa-
zer o aluno passar por tudo, mas a ve-
locidade é tal que do Carlos de Oliveira
vai ficar um poema, do Eça um conto,
e quem sabe se do Garrett apenas uma
frase. E este problema estende-se ao
conjunto do curso. Um aluno não pode
aprender tudo, não pode passar por to-
da a literatura portuguesa e alemã, não
pode passar por toda a linguística,
porque o que fica acaba sempre por ser
superficial. Quatro anos são quatro
anos.

É este, quanto a mim, o grande pro-
blema dos planos curriculares de LLM.

Não aceito o
argumento da
Prof. a Doutora

Júlia Dias
Ferreira de

que os alunos
só não têm
tempo para

"ler, investigar
e estudar"

porque não
querem

Um exagero concentrado de infor-
mação num tempo limitado, provoca-
do, por um lado, pelo número reduzido
de cadeiras (e professores) existente e,
por outro, por um princípio paternal e
escolar de que o estudante é um aluno
que frequenta o curso como um aluno
do secundário frequenta uma escola.
Um sistema assim pensado deixa
pouco espaço para o estudante investi-
gar por si próprio, ir descobrindo ca-
minhos e envolver-se de facto no que
estuda. Se bem entendo o discurso dos
professores e dos alunos, este sistema
não interessa a ne-nhuma das partes.
Os professores pedem ideias próprias,
os alunos pedem disponibilidade e
tempo. Não aceito sobretudo a afir-
mação de que se mais tempo livre hou-
vesse, esse seria ocupado pela "tele-
visão, discotecas" e pelo "interesse pelo
futebol" que hoje é maior do que quan-
do a Sr." Prof." fez o curso. Se o tempo
livre do estudante é ocupado em frente
à televisão ou ao futebol, o problema é
do estudante. Não é papel da faculdade
aquele que é o de uma escola: ocupar o
aluno o máximo de tempo para o dis-
trair de delinquências e educações per-
niciosas. O estudante faz do seu tempo
o que bem entender e o papel da fa-
culdade é exigir mais (não ocupar
mais), é dar tempo, é dar escolha. É



verdade: o estudante hoje gosta de ver
futebol, tem televisão, mais ainda, pode
perder horas a navegar sem rumo na
internet, pode passar noites inteiras a
beber em discotecas, até já pode
namorar em casa da namorada, o estu-
dante hoje tem muito mais liberdade
que no antigamente. Cabe a ele esco-
lher como a preenche. E se somos es-
tudantes, se fazemos o curso que que-
remos, escolhemos "ler, investigar e es-
tudar" - sem descurar o futebol, óptimo
instrutor literário, ou a Fátima Lopes,
óptima informadora cultural.

A argumentação da Presidente do
Conselho Directivo revela de facto o
que está por detrás dos currículos dos
cursos de LLM. A vontade é de
preencher ao maximo as cargas
horárias dos estudantes, convencidos
de que assim se melhora a produtivi-
dade do estudante. E depois justifica-se
com a seguinte frase: ''As pessoas
queixam-se das cargas horárias, mas se
as compararmos com as de outros país-
es europeus, as diferenças não são as-
-sim tão grandes." Respondo com um
episódio da minha aula de Alemão IV:
duas alunas de uma universidade
alemã de Frankfurt, que visitaram a
Faculdade de Letras durante duas se-
manas, vieram contar-nos, a convite do
nosso professor, como funciona o sis-
tema de ensino alemão. Perguntámos-
-lhes quantas horas de aulas tinham
por semana. Responderam que dez, no
máximo. Disse-me a minha colega do
lado: "Isso tenho eu à Quinta."

Não escondo a minha simpatia pelo
sistema das universidades alemãs (que
não anda longe, pelo que sei, do sis-
tema inglês). Sobretudo porque tive o
privilégio de, em regime de Erasmus, o
frequentar. Aceito igualmente que é
um país com um sistema educativo que
desde a sua raiz se não pode comparar
ao nosso e que, como tal, o exemplo
alemão não pode funcionar na per-
feição. Mas poderá funcionar como
ilustração daquilo que defendo para os
currículos do curso de LLM. Numa
universidade alemã os currículos são
compostos por um certo número de
cadeiras obrigatórias e por uma maior-
ia de opcionais. Por cada cadeira feita,

obtém-se uma nota e um comprovati-
vooAtingido um certo número de com-
provativos está-se apto a escrever um
exame que se faz a meio do curso,
exame esse redigido de acordo com o
currículo individual de cada aluno.
Passa-se a uma segunda fase com um
modelo idêntico em que os seminários
são mais exigentes e também há menos
cadeiras obrigatórias. No final do cur-
so, um aluno de Literaturas terá feito
introduções a linguística e a literatura,
terá feito disciplinas introdutórias de
cultura das línguas que estiver a estu-
dar, mas terá também feito um semi-
nário de um semestre só sobre os pro-
blemas de edição em Kafka, um outro
sobre o teatro de fín-de-síêcle, um ou-
tro ainda sobre gender-studies, etc.

O que defendo para esta universi-
dade é que um aluno tenha a possibili-
dade de, a partir de certa altura, poder
começar a escolher a sua formação.
Evocam-me o eterno argumento de
que o aluno português não o saberia

fazer, que o melhor é mastigar-lhe os
conhecimentos e dar-lhos de colher à
boca. Habituar-se-á, digo eu. Deverá,
claro está, ser aconselhado por uma es-
pécie de tutor que lhe indica o cami-
nho (sistema utilizado em universi-
dades americanas); deverá a princípio
fazer disciplinas obrigatórias e funda-
mentais para poder apalpar terreno, re-
conhecer as áreas; dever-lhe-ão ser
postos limites. Mas também deverá ter
a possibilidade de frequentar disci-
plinas de filosofia, se entender que,
para o estudo de Pessoa, lhe interessa
conhecer Níetzsche: poder escolher fa-
zer História da Língua, se entender
que é formação de que necessita e
sente falta; ter o privilégio de um se-
mestre dedicado por inteiro a'Os
Lusíadas, às tragédias históricas de
Shakespeare, ao teatro de Molíere, aos
sonetos de Petrarca, etc.

Digo estes nomes como podia dizer

outros. Os planos curriculares diferem
de ano para ano dependendo das
opções que os professores oferecem.
Serão sempre os professores a dirigir os
currículos e cabe a eles dinamizar a
faculdade. Preparam-se durante um
semestre para o semestre que se segue,
investigam e apresentam os resultados
nas aulas. Os alunos frequentam os
seminários que mais lhes interessam
dentro da oferta disponibilizada pelo
corpo docente e a sua aplicação e in-
teresse será naturalmente maior, talvez
não na generalidade mas acredito que
na maioria. As cargas horárias teriam
de ser mais reduzidas para o professor
poder exigir mais de cada aluno, as
opções não correrem o risco de se so-
breporem constantemente e tanto pro-
fessores como alunos terem mais tem-
po para investigar, ler e aprender.
Porque cargas horárias reduzidas não
significa aprender menos. Para além de
aprender com os professores, o estu-
dante também pode aprender com os
livros. E depois destes quatro anos de
curso o aluno que queira continuar a
aprender (e, se quiser ser professor,
terá de o fazer) não terá sempre um
professor para o ensinar.

São estas, quanto a mim, impor-
tantes vantagens e seria esta, para
mim, a faculdade aliciante. Sei que é
uma opção complicada com impli-
cações maiores do que aquelas que
aqui refiro. Insisto porém no princípio -
o princípio da ESCOLHA que de uma
forma ou de outra, mais cedo ou mais
tarde, terá de ser adoptado numa fa-
culdade que corre o risco de envelhe-
cer por inércia e burocratização nas de-
cisões. Não aceito o resultado favorável
da "avaliação externa às universidades
portuguesas" evocado pela Prof."
Doutora Júlia Dias Ferreira. E não
aceito porque estou demasiado tempo
na faculdade e oiço demasiadas vezes
suspiros de aborrecimento e protestos
de infelicidade, vejo demasiadas vezes
olheiras em alunos que chegam a ficar
doze horas seguidas na faculdade, oiço
os professores queixando-se da falta de
interesse dos alunos e acredito, porque
acredito, que o estudante da Faculdade
de Letras tem vontade. Se calhar nem
todos, mas por esses não falo -



texto IAlunos de História,da Arte •

Ex.mos Professores e Colegas
Os alunos de História, variante de

Arte, esão cansados de assistir aodesca-
labro da Universidade e ao agonizar do
seu sstema deensino. Saturados de ve-
rem abordadas questões secundárias em
detrimento dos problemas essenciais,
vêm por esta via mostrar a sua indi-
gnação presente.

Recusamos a barreira das hierar-
quias quando os problemas são COOlunS.
Entendemos que a passividade é de
certa forma estar cúmplice com os de-
feitos do sistema, e apelamos aos pro-
fessores uma clarificação da sua posi-
ção, face às nossas dúvidas e inquieta-
ções.

O discurso da Universidade é o da
generalização, mde são diluídosos des-
calabros de certas licenciaturas. Dei-
xem então os alunos falar, exigir res-
postas que sejam sinceras e menos
uma retórica de discurso.

Nesse sentido, recusamos um ensi-
no reduzido a uma transmissão de co-
nhecimentos descomprometida com
as necessidades culturais presentes.

E stamos convictos de que a refor-
mulação da licenciatura deverá
sempre contemplar os seguintes pm-
tos, que passamos a enumerar:

• Luta contra o subfinanciamento
Pensamos que o financiamento do

Ensino Superior não pode ser orienta-
do por uma simples adequação aos in-
teresses do mercado de trabalho. As-
-sim, tem de existir uma denúncia da
situação em que se encontra a Facul-
dade e o Departamento, unindo as
críticas - convergentes - de docentes e
alunos.

• Alternativas à semestralização
A semestralização não encontra

apoiantes entre os professores (que
dela se queixam permanentemente),
nem entre os alunos (que sofrem as
suas consequências). Então porque é
que não há alternativas à semestralíza-
ção?

É inadmissível que os programas e
as avaliações tenham de ser abusíva-
mente prolongados e alargados ou sa-
queados e abreviados para que
"caibam" em semeares sem corres-
pondência temporal.

Qual a lógica de um aluno se inscre-
ver para um segundo semestre de uma
cadeira opcional, sem ter assistido ao
primeiro? E por que motivo, quando
o aluno tem o discernimento de se
inscrever também no primeiro semes-
tre, este não entra para o currículo?

• Resistência à burocratização
Entendemos a burocracia como uma

forma de se fingir que os problemas se
estão a resolver. Porquê complicar situ-
ações simples com formulários em trí-
plicado, que se perderão nas gavetas
ou que terão uma resposta demasiada-
mente tardia?

• Reformulação do método de ins-
crições

O período de inscrições é exemplo
acabado da desorganização, desres-
ponsabilização e desinteresse que exis-
tem em alguns serviços da Faculdade.
Todos os anos surgem os mesmos pro-
blemas, sendo os alunos aconselha-
dos a permanecer em silêncio para
rnan ter uma aparência (falsa) de
normalidade. Os problemas resolvem-
-se -nem sempre- mediante o paga-
mento de um selo (que varia entre
1000$00 e 8000$00 por cadeira) e
pelo preenchimento de formulários.
Porquê pagar à Faculdade pelos erros
que ela comete sistematicamente?

Os horários são feitos sem qualquer
cuidado ou preocupação, sendo nada
mais do que uma "manta de retalhos",
feita a partir das poucas cadeiras que
ainda se encontram abertas. Para fina-
lizar, exigem -nos uma assinatura que
nos responsabiliza por qualquer ano-
malia que exista.

• Inexístêncía de opções
Os alunos desesperam por não

poderem gerir o seu currículo, devido
à ausência de disciplinas optativas de
especialização em Arte, sendo obriga-
dos a inscreverem-se em cadeiras em

que ninguém se quer inscrever.
As cadeiras de opção estão previs-

tas, mas nunca estão disponíveis: os
alunos possuem currículos idênticos
apesar de manifestarem gostos e inte-
resses diferentes.

• Falta de docentes especializados
Alguns docentes possuem horários

de trabalho extremamente longos e des-
gastantes - ultrapassando os permitidos
pelo Ministério da Educação - sendo
forçados a ministrar matérias para as
quais não estão preparados ou motiva-
dos. A situação reflecte-se, inevitavel-
mente, na fraca preparação dos alunos
e na desmotivação dos docentes.

• Promoção de aulas práticas
Os alunos de História da Arte ne-

cessitam de um contacto pessoal com
as obras e monumentos. É dificil ex-
plicar tal necessidade a quem não tem
sensibilidade para o entender, mas não
é a mesma coisa olhar para um dia-
positivo ou observar directamente a
Obra. Para quando a promoção de
aulas práticas nos museus e nas ruas?
Porque não ajuda a Universidade a
criar um gosto - quase inexistente no
país - pela visita de museus e áreas de
trabalho ligadas ao ramo das Artes?

• Estatuto de trabalhador-estu-
dante

Não há horários pós-laboraís viá-
veis, nem apoios eficientes para as
pessoas que trabalham e estudam à
custa do seu empenho e esforço.

É normal que um contratado em
regime precário (recibos-verdes) não
possua sequer o título de trabalhador-
-estudante? E os que têm esse título



notam alguma diferença face aos alu-
nos que não trabalham? Porque se
inquire - nas fichas de inscrição - se
um aluno trabalha, se na realidade não
exíae nenhuma pdítíca para ser posta
em prática caso a resposta seja afirma-
tiva?

• Organização da Biblioteca do
Instituto

Graças a alguns docentes, esta bi-
blioteca ainda não se tornou num
amontoado ou simples depósito dis-
forme de livros. Porém, muito está por
fazer: ordenação e catalogação da bi-
bliografia' restauro de alguns livros, fim
da ocupação do espaço como sala de
aulas, prolongamento do horário de
funcionamento, pedido de colaboração
aos alunos de História da Arte.

• Promoção da interdisciplinari-
dade

O conceito é já compreendido em
termos teóricos, mas falta colocá-lo
verdadeiramente em prática. Na ver-
dade, até a frequência em disciplinas
alheias ao Departamento de História é
impossível ou não entra no currículo
da licenciatura.

São conhecidas as querelas entre
universidades, que tendem a agir igno-
rando-se umas às outras. Como pro-
duzir assim a proclamada interdiscipli-
naridade e traçar um plano conver-
gente de valorização das licenciaturas
de arte?

• Fim da subserviência
Pertencemos a um Departamento

que não se incomoda quando as
cadeiras de Arte ficam preenchidas
por alunos dos mais variados cursos.
Há um desinteresse pelo facto de -
ano após ano - os alunos de História
da Arte serem os últimos a ins-
creverem-se e ficarem com os restos

do "saque" das disciplinas e com
horários inumanos.

O sistema vigente é igualmente
desfavorável para os docentes - que
deixam de ter sentido, confinados a
este processo atrofiante e reducionista
- como para os alunos, que se vão aco-
modando e habituando a estudar em
condições degradantes.

Apesar do presente cenário é
necessário reagir contra o pessimismo,
mesmo se quase tudo está por fa-
zer, no sentido de nivelar interna-
cionalmente a licenciatura, fornecendo
novas metodologias e .instrumentos
que estimulem a "intuição" do aluno
em projectos integrados de inves-
tigação. Desejamos igualmente o ín-
t ensificar de uma relação mais hu-
mana com os docentes, capaz de ge-
rar um projecto cultural comum.

Em suma, há que alterar o senti-
mento, não confessado, dos alunos da
actual licenciatura, onde todos dizem
que a História da Arte é importante,
mas não sabem bem onde colocá-la e o
que se pode fazer com ela.

Convicta e respeitosamente,
(assinaturas dos alunos de História da Arte)

hEmd~1~v§YillQostgºinQ[Íginal
no país - pela visita de museus e áreas de trabalho ligadas ao ramo das Artes?

A versão original deste manifesto
foi enviada, no passado semestre, para
cinco entidades distintas: Instituto de
História da Arte, Departamento de
História, Comissão Pedagógica de
História, Conselho Directivo e Associ-
ação de Estudantes. Dos referidos,
apenas o Instituto de História da Arte
informou da chegada e leitura do
Manifesto, mostrando disponibilidade
para o diálogo. Da Associação de Estu-
dantes surgiu a proposta de publicação
em Os Fazedores de Letras.

O silêncio dos restantes pode ser
revelador, mas não deixa de ser estra-
nho, visto que são eles os principais
responsáveis da presente situação e os

que detêm o poder para a modificar:
"quem cala consente" e consideram-se
culpados; "contra factos não há argu-
mentos" e optaram por nos ignorar ou
simplesmente imaginaram que "mais
cedo ou mais tarde os putos arranjam
outra coisa para se entreterem". Ja-
mais! Apelámos - cordialmente - ao
diálogo e dele não prescindiremos.

Seguidamente, enviaremos - para
as mesmas cinco entidades - uma con-
vocatória para uma Reunião do Curso
de História da Arte a realizar-se no dia
26 de Maio às 16:00 na Biblioteca do
Instituto de História da Arte.

Esperaremos que, desta vez, haja
um diálogo e não mais um monólogo -



Hoje senti-meestranham en te 'exto:ceiçãO Ramos-Lopes

OITa
Hoje senti-me estranhamente órfã.
Estava na sala de leitura improvisada
ao-fundo-dos-corredores e ouvia a
conversa que se ia fiando entre duas
funcionárias. Chegavam-me ecos de
um mundo outro, (equi)distantes em
léguas dos séculos que me separam
dos autores latinos que o Departamen-
to de Línguas e Literaturas Clássicas
da FLUL achou por bem impor como
programa geral LLC/LLM ... Então, co-
mo por uma espécie de interpene-
tração intra-espaciotemporal, dei por
mim esboçando uma pátria onde es-
trepitantes ondas bramindo de encon-
tro a rochedos sísifos me devolviam
lamentos tântalos, numa sensação
anticarpediemesca de água que se nos
fica pela altura dos joelhos ... Carente,
de uma orfandade leprosina, refugiei-
-me peripatética em idílicos cenários
lácicos. Vem em meu auxílio, tu,
Virgílio, que hesitante me extenuo nu-
ma estrema dos teus campos; já já a
Itália toda se me oferece rubicundo
Cécubo e eu redobro de revivida hesi-
tação: metonímia?, sinédoque?, ou
personificação?

Catulo, só tu poderás entender-me
nesta desordem sintagmática que é o
meu verbo desgarrado, qual hipérbato
sequioso de uma sede nova. Cruza-me
pipilante o passer de Lésbía e um eco
de harmoniosa lira orfeica tangendo
notas de estrofes sáficas devolve-me
presa à enxárcia perdoa-me a apro-
priação, Alceu de um barco ancorado.
Vejam, ó estrangeiros, como é triste tu-
do o que finda ou deixa de ter présti-
mo. "Tudo o que acaba me deprime",
disse um dia António Variações. Por
que será que me ocorre à fluência
liquo(ro)sa da memória este nosso
inovador? Já sei!: evocava eu Catulo,
invocando estrangeiros ...

Quanto a ti, Horácio, por favor es-
clarece-me: devo colher o dia,
aproveitar cada instante ou saborear o
momento que passa? Carpe diem me
devolves à ancestral e enraizada difi-
culdade de escolha. Cristalizando o
efémero atravessas sobrepostas eras
até mim. De fugitas vou compor-te

uma ode. Ou, se preferires, um
carmen. Mas sem música. Carl Orff
adiantou-se-me: terias adorado os seus
Carmina Burana! Mas, por favor, não
me imponhas as regras de rigidez da
tua A.P.,deixa-me ter a impaciência de
ultrapassar essa "espera de cedro"
dos nove anos de amadurecimento
aconselhável; deixa-me tomar Juno
pela nuvem que deslizará, incólume,
por entre os feros tigres que acabo de
acossar contra Nero. (Séneca é que
não vai gostar... Mas que raio de pre-
ceptor foste tu, afinal, Séneca, que in-
domável consentiste o teu transviado
discípulo? I)

Tenho a mesa (branca) tinta de
uma nódoa do meu sangue. Em-
polguei-me e abri as veias com a foice
arrancada a uma das Parcas que
perseguia desalmada o pardalito de
Lésbia. Eu traduzo galicamente: acho
mais afectuoso ...

Não vou compor um poema,
vou compor poeticamente. És tu,
Melpómene? Sê bem-vinda. Entra.
Senta-te. Não repares, esta escassez de
meios é provisória, prometeu-no-lo o
Conselho Directivo. Tem cuídadol,
não vá eu salpicar-te... Desfaleceres,
tu? Oh, meu Deus! confundi os sécu-
los ...

Queria agora que a tua boca ampla
e promissora abafasse as palavras de
dizer Eu te amo de encontro à minha.
Amare te. Tantos beijos. (Castos óscu-
los e dos outros de amare por inteiro.)
Com a tua língua banires a bruma dos
tempos e eu ter Catulo a cantar-nos.
Enquanto a cor vívido-escarlate que
jorra dos meus pulsos de veias ex-
postas te tingisse aliteradamente a to-
ga toda ...

[Há por aí uma tinturaria?] _

t
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APRESENTA UMA COMUNICAÇÃO NO COLÓQUIO

"DOS MARES DE CABRAL AO OCEANO DA LíNGUA PORTUGUESA"
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a realizar na
ESCOLA NAVAL

na semana de
20 a 24 DE NOVEMBRO DE 2000

www.escolanaval.pt/pacabral/

Inscrições já abertas a:
• Todos os Alunos matriculados no Ensino Universitário, com ou sem comunicação;

Professores que desejem acompanhar e orientar os Alunos ou simplesmente participar nas
actividades programadas.

O Colóquio envolverá sessões plenárias de apresentação das comunicações e mesas redondas para dis-
cussão de temas relacionados com o Mar, sob as perspectivas:
·Da História e da Sociologia
·Da Literatura e da Linguística
·Da Economia e da Geografia
'Da Ciência, da Tecnologia e do Ambiente
'Das Relações Internacionais, do Direito e da Estratégia

Até 1de Setembro de 2000 deverão ser entregues ao Secretariado resumos das comunicações com o má-
ximo de 2 páginas.
Até 29 de Setembro de 2000 deverão ser entregues ao Secretariado cópias das comunicações em versão
completa e final, as quais não deverão exceder 25 páginas, deverão ser escritas a 2.500 caracteres/página
e entregues em papel e em disquete 3 V2 em Microsoft Word.
No final do colóquio, um júri a indicar pela Comissão Científica escolherá:

·A melhor comunicação. Ao autor ou autores será atribuído um prémio pecuniário a determinar,
mas não inferior a 1.000.000$00 (um milhão de escudos);
·A melhor comunicação dentro de cada perspectiva. Os autores das comunicações escolhidas re-

ceberão um prémio pecuniário de 250.000$00 ou, em opção, ser-lhes-á oferecida uma viagem nos
navios "Sagres" ou "Creoula" durante o ano de 2001.



-

Ler
os Timores para

. t nder
zexro l Artur -Tnno r

Os timores
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Os timores não vêem o seu passado
através de uma só perspectiva, não
vivem todos o presente da mesma
maneira, nem projectam o futuro nu-
ma visão uniforme ou sem cambiantes.

Importa que as mulheres e os
homens que de algum modo querem
ou têm de intervir exercendo activi-
dades desenvolvidas em função de
Timor Oríental/éTímor Loro Sa'e- e
dos seus naturais saibam considerar os
pensares e os saberes dos filhos da ter-
-ra, sejam «os do Interior» sejam «os da
Díáspora».

Hoje propomo-nos divulgar obras
de letra impressa, obras de leste-
-timorenses (e, por vezes, também de
outras pessoas deles muito próximas
ou com vivências relevantes no ter-
-ritório) úteis em diversos sentidos.

Para a Paz, para
o Desenvolvimento

Iíll Jollíffe, uma jornalista aus-
traliana de há muito dedicada a Timor,
surge como a coordenadora de um livro
pensado para os organismos estatais ou
internacionais, para as «ong-, para di-
versos profissionais, para os decisores
de níveis distintos e de instituições
variadas. O livro chama-se Depois das
Lágrimas/ A reconstrução de Timor
Leste e reúne as opiniões de muitos
timorenses, quadros e activistas, e de
dois técnicos particularmente qualifi-
cados (um assistente social australiano
e um agrónomo português). Respi-
gamos do índice: «Introdução» (por Jíll
Jolliffe), «Um Povo Ardentemente In-
dependente» (Iím Ife), «Construir Uma
Sociedade Justa (I)>> (Estanislau da
Silva), «Construir Uma Sociedade Jus-
ta (Il)» (Domingos de Oliveira), «Que

Língua para A Nova Nação?» (Avelino
Coelho da Silva, aliás, Shalar Kosí), «O
Problema da Tortura» (Iíll Jollíffe com
as mulheres da OPMT), «Aspectos do
Desenvolvimento Agrário» (Mário
Mayer Gonçalves). O livro, lançado em
Fevereiro passado, é uma edição da en-
tidade portuguesa INDE - Intercoope-
ração e Desenvolvimento (sedeada em
Lisboa, tel. 21 843 58 70, fax. 21 843
58 71). Está em preparação uma
edição em língua inglesa.

Um Testemunho Sofrido

O que se segue não divulga um livro
recente, à sua edição data de 1997, to-
daviajulgo que não foi suficientemente
divulgado entre nós e merece ser mais
conhecido. Intitulado East Timor's
Unftnished StruggW lnsúIe the '1imorese
Resistance, é trabalho do quadro timo-
rense Constâncio Pinto (um homem
agora com 37 anos, que dá testemunho
da sua vivência da Resistência no «In-
terior» e de uma fuga para o «Exteríor»)
e de Matthew Jardine, um investigador
e activista de Los Angeles, E.U.A .. Edi-
tado pela casa americana South End
Press, de Boston, este livro mereceu
palavras encomiosas de Noam Chomsky e
de Ramos-Horta, entre outros, que o
recomendam para quem queira enten-
der a Resistência de Timor. Eis alguns
nomes de capítulos: «Origins of the
Struggle/ The Indonesian Invasion/
Life in Remexio/ Making a New Life in
Dili/ ]oining the Underground! Emergence of
the Underground! Founding the Executive
Committee/ Arrest and Torture/ Working as
a Double Agent/ Preparing for the
Portuguese Delegation/ The Santa Cruz
Massacre! Life Underground/ Escape
Abroad/ Reflections on the Struggle/ ...»,



Literatura Timorense

Há algum tempo encontrei na Li-
vraria Portugal, na «Baixa» lisboeta, os
dois volumes que conformam a «Se-
gunda Edição - Corrigida e Aumenta-
da» de Timor Paradigma da Dor, a obra
do timorense Valente de Araújo, publí-
cada como edição de autor numa ti-
pografia da Horta, a cidade açoriana,
em 1999. A primeira versão publicada
deste título, igualmente uma edição do
autor, foi apresentada no Verão de
1998. Valente de Araújo, que profissio-
nalmente é técnico superior de arquivo
na Biblioteca Pública e Arquivo da Hor-
ta, é um colaborador assíduo dos jor-
nais faíalenses O Telégrafo e Correio da
Horta. .

HESUADA NOSI
NESAKATA

TETUNNIAN

E já que se aproximam as feiras do
livro, habituais no Verão, recordemos os
títulos de autores timorenses de Lite-
ratura constantes de alguns catálogos.
Nas Edições Colibri: A Voz Fagueira de
Oan Timor, por Fernando Sylvan; An-
danças de Um Timorense, por Ponte
Pedrinha. Na Caminho: A Janela de
Timor, por João Aparício. Na Granito:
Mar Meu/My Sea ofTimor, por Xanana
Gusmão. Na D. Ouíxote: Crónica de
Uma 1'ravessiaIA Época do Ai-Dik-Ftmam,
por Luís Cardoso (desta crónica estão
em preparação uma edição em francês
e outra em inglês). Na Pentaedro:
Timor - Ieremiada, por Jorge Barros
Duarte.

Desejamos a todos leituras provei-
tosasl a

TIMOR PARbDJGMA DA DOR

Valente Araújo

ARMINDODACOSTATILMAN,timor do
grupo etnolinguístico tétum, prosseguin-
do determinado com o afã de, como
mais velho, deixar/transmitir/oferecer
aos mais novos do povo leste-tímorense
va-lores recebidos dos ancestrais - e
entre esses valores está a Língua - ,
concluiu um trabalho que, indepen-
dentemente de quaisquer eventuais
críticas ou louvores proferidos por es-
pecialistas, julgamos que ocupará um
lugar muito próprio na História da Cul-
tura Timorense.

Trata-se de uma obra com o título
que encabeça estas linhas e que é, se-
gundo as nossas fontes, o primeiro di-
cionário monolingue da língua tétum,
ou seja: é o primeiro dicionário "tétum-
-tétum" de que há notícia.

Annindo da CostaTílman, se traduzisse
o título do trabalho para português,
traduzi-lo-ia como «Dicionário de
Sinónimos do Tétum», Segundo o au-

tor, este trabalho, que não está publica-
do, fê-lo também para corresponder aos
pedidos de muitos patrícios seus.

Até há pouco tempo, os dicionários
de tétum de que havia conhecimento
eram dicionários bilingues (ex.: tétum-
-português, tétum-ínglês ...).

Com anterioridade, Armindo da
Costa Tilman editou a primeira gramática
da língua tétum escrita em tétum e,
também neste idioma, uma tabuada
para as crianças, tal como oportuna-
mente o jornal Os Fazedores de Letras
informou.

A AJUT - Associação para a Juven-
tude de Timor, que quando foi próprio
apoiou a edição da gramática e da
tabuada mencionadas, está agora em-
penhada em conseguir reunir as verbas
necessárias para que se edite este di-
cionário, o qual, como bem se entende,
é também uma afirmação de identi-
dade timorense •
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>10 trabalho de Julião Sarmento conta com uma intensa produção artística,
extremamente coerente e diversificada, que cobre um arco temporal de quase
três décadas. Nesta conjuntura, a sua acção tem vindo a acompanhar as práti-
cas da arte contemporânea emergentes, seja no seu interesse pelas práticas do
pós-conceptualismo nos anos 70, ou pela conduta de pensamento pós-mod-
erno e o chamado regresso à pintura nos anos 80. Somos levados a crer que
é nos anos 90 que assume definitivamente através de um imaginário plástico
a parte de qualquer rótulo conjuntura!.
"Flashback' é a oportunidade única que permite desenvolver este campo de
análise, devido ao facto de ter sido pensada e construída em função de um
núcleo de força ao qual pertencem os trabalhos mais recentes do artista: "pin-
turas brancas", a escultura ("A human form in a deathly mold", 1999) ou
mesmo os trabalhos feitos em filme super 8 ( "Sem título", 1999 [face a aber-
tura processual]) permitem pontos de ancoragem dinâmicos a trabalhos mais
antigos ao traçar uma leitura curiosa acerca do trabalho fotográfico e fílmico
nos anos 70 que constrói a ponte inextricável (em flashback) do rumo de
forças que enquadram as peças mais recentes. A projecção fotográfica conce-
bida em conjunto por Arto Lidsay e Julião Sarmento em "Flashback" (1999) é
por si paradigmática dessa rede metafórica circular construída com eficácia
pelo comissário da exposição, James Lingwood.
Em todo o trabalho de Julião Sarmento somos confrontados (independente-
mente das formas plásticas utilizadas) com um universo pessoal tendo por
base uma problemática: a memória vivencial do corpo, seja ele um corpo ero-
tizado, desejante e funcional ou desejado.
O sexo é relacionado com a carne, com a sedução da dor, com tensões
obscuras em queda - em última instância, aquilo a que podemos chamar gene-
ricamente por desejo. A vertigem contra o esquecimento do vivido que, por
vezes, resulta num estranho imaginário cinematográfico conferido através
do movimento encenado, da acção perturbadamente tácita e silente, em sus-
pensão, como uma corda em tensão. "As coisas são quase mas nunca são". Há
o impulso de mostrar mas é tudo obcessivamente só sugerido. É esta apetên-
cia à ideia de narrativa que estimula um campo aberto eminentemente sub-
jectivo para o empenhamento psicológico configurado pelo território do dese-
jo na sua infindável modulação. Os corpos são reduzidos ao seu essencial, à
sua sensualidade epidérmica, contudo a sua solidão torna-as sombrias e vio-
lentas, num universo cambiante entre a docilidade e a elegância.
É nesta última década que Julião Sarmento com as "Pinturas Brancas", pdt
meio de uma economia do discurso utilizado num processo fragmentário,
sucumbe o espectador a uma cumplicidade onde o contexto nunca é explica-
do mas de cruzamentos subtilmente enumerados. É por via dos adereços de
cena que são simultaneamente subjectivos mas íntegros (facas, jarros, ertidos,
fios) que simbolicamente nos dão pistas para a construção e descodificação do
jogo erotizado com um corpo mutilado (faltam membros, estão reduzidos a
pulsos, línguas ou dedos) ou decapitado, associado a um objecto passivo e
manipuláve!. Contudo o desenho é excitante, refeito e corrigido, cheio de ten-
tativas que antecedem uma escolha final, suspensa num espaço claustrofóbi-
co impregnado de textura silenciosamente cúmplice de uma sensualidade
epidérmica.

•
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Dir-te-ei que os pássaros
são avenidas
de néon nos olhos

Patas de vidro tosco
e cabarés vermelhos
como o cheiro da terra

Que são teatros vivos
e vento ao pó

Que as pernas se afastam

E o lume lento do céu
é uma cidade a correr para o metro

Dlr-te-ei da luz
velhos espectáculos
que I sombra I

e:xib tetas enormes

Que nos luares da moda
o milagre da noitedo breu repete-se

Nas mãos
jornal-de-malícias informa o sol

o tempo não reconhece
o espaço desta estação

Trazia sobre os ombros
aves mortas
Caiadas de voos ao abismo

Compotas
e Tortas





o taxista sem travões pelas ruas de lis-
boa numa inércia danada - só parando
numa árvore, se alguém solicita serviço
- ou raspando os pneus pelo degrau do
passeio e os aviões passam tão rentes
na zona do campo grande que quase
me arrancam o chapéu, quase levam a
minha história do taxista reformado a
recusar serviço por ir a oitenta - impos-
sível parar - não tenho travões. A mi-
nha avó a fazer tantas viagens de táxi
nas épocas de campanha eleitoral, ten-
tando recolher votos para o líder que
para ela representava o tempo ameno,
sem temporais nem pedintes, parada
numa ponta da avenida tentando avis-
tar ao longe o táxi (quem vem lá ao
fundo na grande distância, envolvido
numa névoa, um cavalo?), o meu pai à
varanda a fumar quando eu lhe dava
pelo joelho e não via mais da paisagem
que o estendal da roupa (será o meu ir-
mão que vem a galope da américa, tra-
zendo uma mensagem do telégrafo?),
eu à procura sem encontrar do que o
meu pai com o cigarro via da varanda,
mas agora já não lhe dou pelo joelho,
agora já sou mais alto, agora trabalho
num banco e neste momento o sistema
informático foi abaixo e já se formou
uma fila considerável de gente en-
tupida de dinheiro, aflitíssima nos de-
dos, um dos clientes atirando para o ar
insultos e o estado em que o país está
mais incompetências, responsabilizan-
do-me de tudo isso, mas à uma saio pa-
ra almoçar, mini-prato ao balcão, o ca-
fé e a conta, e o meu pai a fumar e a
ver qualquer coisa de maravilhoso pela
varanda enquanto eu só conseguia ver
a barriga da minha mãe do lado de
dentro da casa (o lado escuro) a enco-
lher, a encolher, a ficar muito côncava,
parecendo uma unha de bruxa, ou uma
lua dos livros de crianças, e eu chegava
lá ao pé da minha mãe e dizia - eeena,
como é que eu fui caber aí dentro

(quem vem lá naquela fumarada
será o povo todo alevantado a chegar ao
novo dia?), o computador afinal a res-
suscitar das cinzas (o meu irmão não é

de certeza porque o cavalo dele não é
assim) o monitor a sair do coma, o sis-
tema a levantar-se, e a minha avó que
caiu das escadas abaixo, ai o vento can-
sa-me tanto (até porque o meu irmão
morreu de bibe, sem nunca ter chega-
do a crescer, a engordar, a beber vene-
no para morrer ou a não beber veneno
para morrer que é igual) e depois do fu-
neral, o meu pai quando eu lhe dava
pelos joelhos a fazer chi-chi e a chorar
ao mesmo tempo, é preciso dizer que a
sanita está voltada para uma janela
com vista para lisboa inteira - está bem,
a paisagem, está bem a colina da graça
que é uma planície daqui, está bem tu-
do isso, mas o outro lado da casa dá pa-
ra uma ruela, sem paisagem nenhuma,
depois vem a chuva e a calçada fica a
brilhar e o candeeiro da rua a provocar
sombras compridas e fininhas nos ho-
mens gordos (será a esfinge gorda que
vem lá ao fundo, o meu irmão sem che-
gar a ser esfinge gorda porque foi de bí-
be, no baloiço, sem ter bebido veneno
no fim de crescer), e afinal a minha avó
no fim de cair das escadas, esta venta-
nia cansa-me tanto, levantou-se a co-
xear nem nunca usou bibe, a professo-
ra vinha a casa dar a lição de francês,
uma tontura foi o que foi, o meu medo
é ficar inutilizada, diz agora a minha
avó à professora quando a professora ia
lá a casa dar a lição de francês - Inuti-
lizada, que disparate uma menina da
sua idade, dizia a professora quando ia
lá a casa, eu é que posso ficar inutiliza-
da, menina, eu é que sou uma velha,
dizia a professora quando ia lá a casa, a
minha avó hoje a dizer que a professo-
ra é que é uma velha,

- velha era a minha professora,
e não eu, em frente ao monitor que

se alevantou como o povo a chegar ao
novo dia, (lá ao fundo, será o hino vi-
brante, com os homens a ir para a fá-
brica, a cantar?) a velhice do homem
novo no reflexo do monitor que sou eu,
um cheque para depositar, a velhice
dos primeiros homens que alguma vez
nasceram, penso eu, já pode parar de

texto IMiguel Castro Caldas

cuspir palavrões senhor cliente, já não
há mistério nenhum, já temos o siste-
ma de volta, os primeiros homens que
alguma vez se atreveram a nascer, os
homens que se atrevem, pela manhã, a
levantar-se da cama, o meu medo é fi-
car sozinha, qual o número da sua con-
ta (lai larai larai larai, lai larai larai la-
rai, pela fábrica adentro), um homem
gordo e compacto com uma sombra tão
esguia e comprida que aponta o cami-
nho ao comprido da rua até à curva, ao
som do meu pai a ouvir música na sala,
tomar veneno ou não, esta ventania é
que, afinal não são os homens a cantar,
nunca foram, de manhã sais à pressa
de casa, afinal era isto que vias da va-
randa, a ruazinha, afinal era isto, que
ideia a minha, o mar, que ideia a minha
a grande montanha, verdadeira culpa-
da pela chegada da noite, e na esquina
vi desaparecer Alice com um relógio
grande na mão, afinal era isto que o
meu pai via quando eu lhe dava pelo jo-
elho, eu já enorme, enorme, enorme, eu
já enorme, a correr atrás dela, por cru-
zamentos e ultrapassagens da popula-
ção da rua, tropeçando nos joelhos nos
pés na barriga das pernas, Alice apare-
ce e oculta-se nas curvas, o taxista re-
formado passando a duzentos à hora
pela minha avó a chamá-lo, pssst
(quem vem lá, na distância da América
a cavalo, será o homem novo, lai larai
larai larai) na inércia da carroçeria, en-
trando na via lateral, conseguindo tra-
var num gato que ia ali a passar, e afas-
tando com um pé as entranhas quentes
do animal ainda perplexo de ter morri-
do, o taxista abriu a porta dando passa-
gem à minha avó, em plena época elei-
toral,

- entre, madame,
- o senhor já viu o vento que faz?
(era o vento, só o vento, afinal era

só o vento), e eu nunca pedi nada dis-
to, levantei-me da cama para nada
disto, no novo dia, aqui está o homem
novo com o cabelo a cair, os ossos para
aqui, como animá-los, como animar os
ossos.



Ergo a persiana; o sol perdido por de-
trás dos prédios deixou o seu rasto
cinzento. Mas ainda consigo sentir o
seu calor na pedra da janela, que
abro. Espalmo a mão na pedra, es-
preito o horizonte inexistente tapado
com janelas com varandas com cor-
tinas floridas com roupa estendida,
muita. Esfrego os olhos, a mão ainda
quente pela pedra aquecida pelo sol.
Já é tarde. E tanto por fazer. Con-
fusa, olho para trás: a cama, o desa-
linho da roupa pela cadeira, pelo
chão, o cheiro a tabaco, os sapatos
soltos (por onde andaram"), a tua
respiração profunda no meio dos len-
çóis brancos.

Tiro a camisola, olho-me no espe-
lho. O rosto encovado, os olhos ba-
ços, o cabelo amaranhado. Não me
reconheço, outra vez, como já me
aconteceu algumas vezes antes. Co-
mo se eu não fosse assim, fosse dife-
rente, outra pessoa. Mas talvez seja
porque me sinto estranha, embalada
na tua respiração, oprimida no meu
corpo. Vejo-te através do espelho, no
ângulo, pequeno, ao fundo. Entre o
branco dos lençóis o corpo que tão
bem conheço, mas que queria ausen-
te. Já fez mais sentido, tudo isto.
Quando? Não nos conhecíamos.
Imaginávamo-nos, apetecíamo-nos,
devoravamo-nos. Eu via-te chegar e
sentia a pequena veia do pulso a tre-
mer cada vez com mais frequência e
intensidade, o rosto a arder em pen-
samentos, a boca fechada em monó-
logos sem nexo de mim para ti, de ti
para mim, de mim para mim. E tu vi-
nhas, grande, desarticulado, tímido,
talvez sentisses também alguma
coisa porque passado pouco tempo
"Importas-te?" e a mão, aberta,
apontava para o único lugar vago, ali,
à minha frente. A boca fechada ba-
lançou-me o rosto para um lado e pa-
ra o outro, não, não me importava, E
ficámos frente a frente a percorrer-
mo-nos com os olhos de soslaio. Sen-
ti a frequência e a intensidade da mi-
nha pequena veia do pulso a aumen-
tar vertiginosamente e pedia a tudo
para que tu não reparasses como to-
da eu também tremia. Começaste a
sentar-te à minha frente mesmo

quando havia mais lugares vagos
"Importas-te?", até que um dia abri
só um bocadinho os lábios, tinnà-o
treinado tantas vezes em casa, e dei-
xei cair algumas palavras que tu apa-
nhaste num. ápice e conversámos.
Em minutos a minha pequena veia
do pulso recuperou a frequência e a
intensidade regular e eu soube que
dali em diante seria mais fácil.

Agora penso: e se não tivesse
aberto os lábios aquele becadínho, e
nos continuassemos a encontrar
frente a frente, separados por uma
mesa, sem nps falarmos mas.a sentir-
mos a temperatura elevàda'ernqué
os nossos corpos fervilhavam, dando
toques esporádicos com os joelhos
por debaixo da t:tiesa? Porque foi aí
quando senti a tua mão, a tua boca, a
tua respiração, o teu corpo. E quan-
do foi esse quando? Parece-me há
muito, através do espelho, porque
sabe-me a recordações com que os
álbuns de folhas amarelas nos pre-
senteiam e das quais nem sempre
nos orgulhamos. E vejo-te de novo,
através do pequeno espelho, no ân-
gulo, pequeno, ao fundo. Sinto a tua
respiração, contemplo-te sem me
aperceber e queria estar sozinha ou
ter-te do outro lado da mesa. A placi-
dez que nos invadiu arrepia-me,
olho-me e vejo monotonia no meu
rosto, por isso não me reconheço. E
toco-me, a medo. Sim, sou eu, a mi-
nha boca, o meu nariz, os meus olh-
os amorfos, os meus ombros enco-
lhidos - é tudo quanto vejo e tenho
saudades da pequena veia que pulsa-
va com tanta frequência e fntensí-
dade, ultimamente tão regular.

Afinal, importo-me _

texto ICátia Oliveira
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SUPRIDESXXI Pentium '" 550
Caixa MID TOWERATXCE;
MEMÓRIA: 64 (lx64Mb) Mb SDRAM 100MHz 6ns;
Motherboard Fle/ AGP UDMA 66/ FSB 133;
Disco FUJITSU 10,2Gb IDE ATA66; Drive 3,5"1,44Mb;
Placa Gráfica ELSA ERAZOR 11IRIVA TNT2 32Mb;
CD ROM 52x Creative Labs + Placa Som Creative PC1128;
MONITOR SAMTRON 15" (1024x768 NI)
Par Colunas GENIUS SP-G 010;
Teclado Português SAMSU NG pj Windows 95j98
Mouse Genius NetMouseWheel; Tapete para Rato em PVC;
SOfTWARE OfERTA:
SUPERPACK2000 (Software Integrado GestãoPessoal)
PANDAAnti·VírusPLAnNIUM

Com Windows 98 CD:•••••..••••..•••••••••••••••••••••+22c

Pre O:2'9.900$00

Todos os computadores
SUPRIDES incluem:

3 ANOS DE GARANTIA TOTAl,
5 ANOS ASSIST~NCIA TÉCNICA GRATUITA,
3 ANOS DE MANUTENÇÃO GRATUITA
ASSIST~NCIA TÉCNICA 24 HORAS

SUPRIDES XXI Populal' ne'
CaixaMINITOWERATXCE;

SUPRIDESXXI Penfium 11I600 DVD MEMÓRIA:64 (1x64Mb) Mb SDRAM l00MHz6ns;
CaixaMIDTOWERATXCE; Motherboard ATXPENTIUMII/III/PPGA;
MEMÓRIA:64 (lx64Mb) SDRAM100MHz sns: Intel Celeron Processor 466MHZ;
Motherboard FIC/ AGPUDMA66/ FSB133; Disco4.3Gb 3,5 '; Drive3,5' 1.44Mb;
Disco FUJITSU13Gb IDEATA66; Drlve 3,5" 1,44Mb; MODEM/FAX 56K bps Onboard;
Placa Gráfica ELSAGEFORCEERAlOR X 32Mb SDRAM; Placa Gráfica VGA8Mb Onboard;
DVD 8xj 40x + Placa Som Creatlve Labs 1024 ; Placa Rede lO/100M blts Onboard;
MONITORSAMTRON17" (1280x1024 NI); CDROM40x + Placa Som 3D 64 Onbord;
Modem FaxSUPRAInterno V.90 56K homologado; MONITORSVGASAMTRON15"(1024x768 NI) ;
Colunas Creatlve Labs FPS1000 (quatro pontos de som) ; ParColunas GENIUSSP-G010;
TecladoPortuguês SAMSUNGp/ Windows95/98; Teclado PortuguêsSAMSUNGp/Windows 95/98;
Mouse Genius NetMouseWheel;Tapetepara Ratoem PVC: MouseGeniusNetMouseWheel;TapeteparaRatoem PVC;
SOFTWA.fOfflfTJI.: SOFTWA.fon.rA:
SUPERPACK2000 (Software IntegradoGestãoPessoal) SUPERPACK2000 (Software Integrado Gestão Pessoal)
PANDAAnti·VírusPLATINIUM PANDAAnti·VírusPLATINIUM

Com Windows 98 CD: ..............•......•.•.••.•.•.•...•+22c Com Windows 98 CD:•.•.•.•..•.•.•.•..•.••..•.••...•.•.•.+22c

PrelO: 339.900$00 PrelO: '46.900$00
1__ FacilldadeSdepogiiiiieniõaté48iiieses:Cilnsüliã:iios··1 LJ.li~~n.dades depagame~t~ até 4~_ITl.~_e~.f~~sulte:.~.~s. J

SUPRIDESXXI Celel'on 500 net
Caixa MID TOWERATXCE;
MEMÓRIA: 64 (lx64Mb) Mb SDRAM 100MHz 6ns
Motherboard FIC/ AGPUDMA66/ FSB 133;
Disco FUJITSU804GbIDEATA66; Drive 3,5" 1.44Mb;
Placa Gráfica C. Labs AGPSVGA RIVA TNT2 M64 16Mb;
MONITOR SVGASAMTRON 15" (1024x768 NI);
CDROM52x Creatlve Labs+ Placa de Som Creatlve Labs PCI128;
Modem Fax SUPRA Interno V.90 56k homologado;
Par Colunas GENIUSSP~ 010;
TecladoPortuguêsSAMSUNGp/ Windows95/98;
MouseGenlus NetMouseWheel;Tapete para Rato em PVC;

SOFTWA.,OnnA:
SUPERPACK2000 (Software IntegradoGestãoPessoal)
PANDAAnti·VírusPLATINIUM
Com Windows 98 CD:•.•.•.•..•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•+22c

PrelO: '86.900$00
l. .E~.~!lidadesde ll!!l!amen!oal~..18 mes.es,(ons.!!IJe·no~.. 1

Para outros Monltores SONV/ PHILlPS; Proeessadores; Upgrades; Portáteis Toshlba ou Compaq. Contacte-nos.

COMPONENTES EM DESTAQUE
Portátil TOSHIBA; SATELLITE 2140 CDS •...__ _..................•.•...•.•........... 249.900$
Portátil TOSHIBA; SATELLITE 21BO CDT................................•.•...................... 369.900$
Portátil COMPAQ; PRESARIO 1200-XL 103 ..........•..................•.....••...••.•....... 289.900$
Portátil COMPAQ; PRESARIO 1200-XL 109 •..................................•..•.•....•......... 384.900$
Drive CD-RW PHILlPS B04K (8x4x32) ...........•........••......•..................•.........•.•. 54.900$
Drive CD·RW PHILlPS 404K (4x4x32) Interno, IDE.......•.....•.....•...........•.....•.....•... 49.900$
Drive CD-RW HP B250 I (4x4x24) •........•.•.....•......................•.......•..............•.... 39.900$
Drive CD-RI RW e DVD·ROM RICOH MP 9060 A (Oferta 20 cd's) .....................•.... 69.900$
CD·ROM CREATIVE LABS 52x (OEM)..................•.....................................•.........•... 11.900$
CD-RW Disco LEAD DATA! TRAXDATA.................................................................•....... 800$
Disco CD-R LEAD DATA(730 Mb; 80m; Caixa 10 unidades) •................................. 2.500$
Disco CD-R PIONEER (650 Mb; 74m; Caixa 10 unidades) ................•.....•....•..... 2.900$
Placa de Som CREATIVE LABS PCI 128 .............................•.........•••....................•. 6.900$
Rádio 21 (Sintonizador Rádio; FM; USB)............•..........•......................•.........•••.•.•. 6.900$
Medem SUPRA; Interno 56KBPS V.90 cj Fax 14.4 homologado ......•................... 9.900$
Medem Creative Labs; 56K; V90; Externo ...................................•........................ 16.900$
Back ups 500 VA (15x9x33cm; Autonomia: 19m; Peso:7Kg) ..•...................... 25.900$
Scanner GENIUS ColorPage-Vivid Pro li; USB (A4 Cor; Mesa; 1200x600) 18.900$
Scanner GENIUS ColorPage-Vivid Pro 11Film; (Paralelo cj adp. Slide e Filmes) 24.900$
Placa FAST ETHERNET PCI (RJ45) 19j1ooMbps .....•..........•.................................. 4.900$
Placa Gráfica ELSA GEFORCE ERAZOR X 2 (cx)....................................•.............. 64.900$
Video Blaster WEBCAM GO (USB)..•.......•.........•.....•......................•..........•........•. 32.900$
CD-RW Blaster CD STUDIO 8x4x32 ................................•..........•.............•.•..•. 66.900$

NOTA: As configurações
apresentadas podem ser

alteradas sem aviso prévio.

As oonfigurações anunciadas
não incluem o sistema operativo

necessário para o seu funcionamento.

SUPRIDES
·0 Melhor Ponto de
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era,nl1nca perdia nada ~p;lpo
OoS'bolsospara o míradoüro, do nííra-
douro estendido para o rio Pensô ojalá
que no pero esta vez acaso sea la últi-
ma... Não sei porquê, confessava -
sempre ia afogar as mágoas ao Tejo -
demorava, sempre achei que o Tejo as
engolia, as devorava, vive delas. Do rio
para o miradouro encolhido, o banco

2cn:
oc::J
Z Semibreve Faz hoje 6 anos. Hum ... Seeeeis

anooos. É que a mim sabe-me a um
pequeno nada. Sabes, ainda penso no
que te deixei com saudades. Juro. Por
detrás daquelas portas com as almofa-
das meio barrocas e carunchosas, o
teu riso descomedido, sempre intra-
duzível. Se não tivesse saído a correr,
com as pestanas a encaracolarem-se,
arfando rua acima até ao carro (o car-
-ro é meu!), ainda hoje te ouvia, o ou-
via. Ouço. Atrás das portas, aqueles
móveis impossíveis, as viagens inter-
-rompidas do som e as pilhas de jor-
nais aos cantos. Nem os gatos conse-
guiam lamber com vagar as patas as-
sim que te sentiam perto. Entrei no
carro e não pensei mais, de peito a er-
guer-se em bátegas, a respiração a im-
por-se. Fui. Desisti de consentir -
sempre tive determinação - a missa
diária que me preparavas. Achas que
isso vale alguma coisa ... ? Antes
tocavas a sério ... E se fosses trabalhar?
Trabalhar? As 12, 15 horas, um dia, a
bater as teclas, a esmiuçar as notas.
Breves. Semíbreves, Semi-tudo. As 12,
15 horas, um dia, com os dedos a late-

texto IMarisa Costa

•

»:l\l;~O
~lpara

ccaséi\, t@-oquesevê. ASsim
se.pmmeee 9,l.leum dia" màís ou menos
azul, nos voltamos a ver, Pensó ojalií
que no pero puede ser la últi-
ma .
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'palavras de Mario Benedetti, in Poemas de
Otros (1973-1974)

jar, a espremer melodia por cima do
teu riso íntraduzível. És, de facto,
inútil. E era aqui que eu me entorna-
va. Num qualquer efeito, metamor-
fose, eras uma iguana nojenta, gigante
e cinzenta na minha sala. Com a baba
a luzir nos cantos da boca. As garras a
acariciar-me o queixo, a pedir justifi-
cação. Era a parte da fruição. Quando
delicadamente depois do teu repete lá
- És mesmo uma merda. - lhe vomi-
tava na cara o arroz de tomate, ainda
no prato, em cima do piano. Eu nunca
tinha fome. Só depois é que me
apercebia de que não me tinha levan-
tado sequer, com as mãos moles nas
teclas e o rabo dormente fincado no
banco. Mas fartei-me, fartei-me
mesmo. Conduzi os 1000 paus do
depósito até onde pude, com um chei-
ro a fumo insuportável dentro do car-
ro. Mas foi bonito de se ver. Reguei tu-
dinho. Bem, tudo menos o piano. De-
pois do fósforo, fechei a porta. Vim-me
embora, o piano a doer fundo. Mas
fartei-me. Não mais, Musa, não
mais ... Fartei-me mesmo. Antes o pi-
ano do que eu _



Mas agora não Havia deabrír, mas agora não. Quem
sabe amanhã? Porque além de moti-
vos para abrir é preciso uma pontinha
de certeza de que se hão-de concluir
ao abrir. Além de que não sabia muito
bem onde estava a chave que dificil-
mente havia de rodar no buraco da fe-
chadura ferrugenta em forma de olho
que quer fechar e não encontra pál-
pebra. Algures entre um par de meias.
Não, já tinha dito que não, quem sabe
se amanhã. Ou entre os lençóis de
isolamento.

De maneira que, do espaço que
vai da cama sombria à porta sem ida-
de, são precisos 50 "se não se impor-
ta", 100 "com licença", 200 "deixe-
me passar". De resto, é fazer esse ca-
minho de irremediável distância aos
zigue-zagues, pé descalço aqui, pé
com peúga acolá. Não incomodar
ninguém. Todos os dias o inevitável
acordar e por doer o corpo de tanto se
esforçar por reduzir as horas a minu-
tos na cama está condenado a ter de
se levantar para esticar as pernas.
Com cuidado, pé aqui, pé acolá, voltar
para a cama, pensar que a hora há-de
passar.

E hoje que era preciso vomitar a
complacência que lhe já não cabia
dentro, obrigou-se a sentar-se num
dos quatro cantos, bem encolhido, re-
duzido ao mínimo de si, joelhos en-
costados ao peito oco, para deixar à
vontade o prolifero aglomerado de
gente que ele próprio havia trazido
para o quarto.

E que procurasse a chave e que
deixasse de inventar a pálpebra da fe-
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chadura e que abrisse e que se fizesse
à companhia dos outros. Fazer-se à
companhia dos outros. Só isso. "Pois
que se vão lixar!", arrancou dos inter-
stícios coléricos do peito oco e empur-
rou por entre os dentes podres. E se
explicasse não perceberiam que

... só se sente ...
Tapar os ouvidos com os indicado-

res a explodirem o bolor do parado e
deixar ressoar os batuques na porta e
as insistências de companhia no mais
longe que tudo. Sim, porque com o
longe as coisas acabam sempre por se
deixar ficar pelo caminho e as vozes
dos outros não haviam de ser excep-
ção porque a excepção morreu de
cansaço da luta contra a regra. Além
de que sabia que tinha um dedo do pé
direito negro por ter esticado a perna
quando sentado num dos quatro can-
tos, bem encolhido, reduzido ao míni-
mo de si, joelhos encostados ao peito
oco.

... a ausência de alguém ...
E atravessava a porta sem idade,

do exterior para o interior, um "o estar
sozinho não faz bem a ninguém".
Dentro, 50 "se não se importa", 100
"com licença", 200 "deixe-me passar"
e o mergulho para debaixo dos len-
çóis. Descansar um pouco, não fosse
sentir o peito vazio a ponto de não ter
ar e sugar o exterior. Não, isso de dei-
xar o peito encher-se assim de repen-
te, não. De forma que quase, quase
vazio.

A chave entre os lençóis. A mão
rude agarra-a, espreme-a à força de
uma pontinha de certeza. Melhor é
dizer que já a achou mas que. Pri-
meiro, tactear as palavras uma a uma,
sentir-lhes a forma, os contornos e só
depois empurrá-las por entre os
dentes podres e fazê-las atravessar a
porta sem idade até ao exterior.
Impossível. Porque por mais que pal-
passe as palavras não haviam de
perceber que

... quando a pensamos ...
sozinho estava com todos e que a

solidão do quarto lhe dava o conforto
da companhia e que o peito quase,
quase vazio era o único modo de se
deixar estar. E às vezes até ser. O me-
lhor mesmo era ficar calado, chave na
mão, pálpebra da fechadura cerrada.
Por vezes 50 "se não se importa", 100
"com licença", 200 "deixe-me passar"
e sentar-se num dos quatro cantos,
bem encolhido, reduzido ao mínimo
de si, joelhos encostados ao peito oco.
Fazer espaço para todos .

...presente.
Agora não. 'Amanhã!", Mas ama-

nhã _





Foi na terra fétida que me deitei. Onde
a bacia que a banha me espelha uma
triste casa engolida, sob o olhar inquiri-
dor de um velho não menos suspeito
que eu, fecho os olhos.

Tudo é como então foi, como tu
quiseste que fosse .. .La vie s'en va,
Madame, la vie s'en va. Hélas! La vie,
non, mais nous nous en allons...como
será todos os dias. Hoje e para sempre
contorço-me, enterrado, ouvindo as
crianças que brincam no meu jardim
enquanto as suas mães lambem
frenéticas as lápides dos maridos. O
semblante hirto, imortalizado em osso.

Que te disse que me preocupo? que
te preocupo? Que transpiro um suave
suor de vida, que sequer exalo um
breve hálito a morte? Acendo outro ci-
garro enquanto observo o velho que
prossegue a sua senda. Que curioso,
este velho ...como todos. Curvado, dá
toda a sua atenção à lata que encon-
trou. E felizes por este agradável acaso
sentam-se calmos, partilhando a sua
ferrugem pelo fim de tarde.

Ainda me beijas. Ainda o sabor da
tua saliva, da nossa saliva. Fundimo-
-nos no aroma, no perfume agri-doce
de café e tabaco, nosso abraço. Lem-
bro-te a voz trémula, na tua figura
deformada, beijavas-me os pés e as ore-
lhas. Pedia para te despires, ao que
acedias prontamente. À medida que os .
trapos te descobriam os contornos tor-
tos, tu choravas, esmagada pela humi-
lhação ...lenta ...servil. Soprava-te a pele
árida e tu dançavas para mim como se
nada fosse, como se nada mais interes-
sasse além do Aqui e do Agora.

Aqui e agora choro-te eu, choro-me
eu como me choraste no teu tímido
canto, no pálido encanto que reflectias.
Que reflectiste.

Quando a profundidade do vidro
me ilude. Quando se torna dimensão e
me especula, uno e trino no meu ne-
gativo. Quando me parece que está
mesmo alguém à minha frente ...Toco-
-me. Beijo-me com volúpia, na espe-
rança de sentir algo mais que o frio
triste da minha repetição.

E tu serás de carne e cheirarás
como eu a












