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~lrn surgiram. em Outubro e Novembro, o Caderno Reivindicativo' Comum e
o üvro Negro da FLL.A necessidade de contrariar situações que se perpetuam
ano após ano. levou a DAE e a Comissão de Docentes e Investigadores de Letras
a decidir a redacção de um levantamento das condições de funcionamento da
Faculdade de Letras neste início do ano lectivo 95/96. Pa .2

I" TIMOR TIMORENSE - CENTRAIS I

o
Janeiro de
1996

Ano IV

Instrumentos
de Tortura
Apesar de apelidada
de sensacionalistae de
exposição para as
massas, não deixa de
ser interessantea visita
ao PaláciodasGalveias.
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Acção Social
Escolar
Deveria haver um bom
funcionamento por
porte "dos Serviços
Sociaisde acordo com
os .príncipios "acima
referidos. No entanto, o
cenário é contrário. A
política governamental
dos últimosanosno que
diz respeito à ASE,tem
sido de uma redução
sistemática das verbas
destinadas à acção so-
cíol. dentro do parco
orçamento que lhe é
destinada.
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EDITORIAL
ÓDIO À VULGARIDADE PRÓPRIA

odeio os jornais diários
os semanários
os seminários
as ideias feitas sobre Deus
as aversões ao papa por razões contraceptivas

odeio o medo do sida
o poupar do prazer e da vida

odeio a tristeza da morte
a inevitabilidade do fim do amor
a felicidade apregoada em serões de sotaque brasileiro
as pulseiras do senhor do bonfim

odeio a bola , os holigans
os viris e os paneleiros
a prostituição masculina, os camones
a cotação do dólar
o Finantial Times
e o modelo chinês de comunismo de mercado

odeio os seios das liceais
a conversa das mulheres banais
as vacas , o gado , a carne picada, a cafeína , a cerveio e a obesidade
odeio as fibras e as dietas
as anorexias, as alegrias, as euforias,
as mulheres a dias,
os dias comuns, os particulares,
os populares, os liberais, os socialistas e os comunistas

odeio os bigodes, as barbas e as pêras
as maçãs da Nova Zelândia, as laranjas da Argentina,
o Benfica e o leite importado, o Sporting, o Porto, e o desporto no estado

odeio o Atol de Muroroa
a política externa
as lutas estudantis
a auto-liberdade de expressão
a solidão cultivada
a solidariedade e a filontrcpio
o meu carro, o meu cão e a minha tia

odeio o Marx e a ironia, o Vinícius e a pedofilia, o Bakunine e a utopia, o
Hitler e a asfixia, o Platão e a sodomia, o Beethoven e a
otorringolaringologia, o Marquês de Sade e a pornografia, a Helen Keller e a
miopia, a mosca tsé-tsé e a letargia

JC
ODEIO O PESSOA EA POESIA
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juntou professores e com os orçamentos
alunos através das suas anuais da Faculdade, as
estruturas representativas Propinas, o processo de
- Sindicatos, Plataforma avaliação das
Reivindicativa, Universidades/
Associaçàes de Faculdades, os Ratiospro-
Estudantes. tessor/olunos. a redução

Assim surgiram, em da população estudantil
Outubro e Novembro, o e os numerus c!ousus, a
Caderno Reivindicativo insuficiência da acção
Comum e o Livro Negro social escolar, a pobreza
da FLl. A necessidade de de material bibliográfico,
contrariar situaçàes que informático e audio-visual,
se perpetuam ano após as condições das salasde
ano, levou a DAE e a aula e bibliotecas, a
Comissão de Docentes e estagnação da
Investigadores de Letrasa investigação cientffica na
decidir a redacção de área das Humanidades,
um levantamento das as condições de ensino
condiçàes de dos alunos troboíhodores-
funcionamento da estudantes, as saídas
Faculdade de Letras profissionais e a situação
neste início do ano lectivo actual de desinvestimento
95/96. no Ramo Educacional, a
" Fi n a n c i a m e n to", ausência total de
"Acesso e Frequência" e renovação do quadro
"Ensino e Investigação" docente ... estão expostos
são os três temas que sucintamente nas páginas
dividem o conteúdo do do Livro Negro.
Livro Negro. Cada um Este levantamento só
deles encerra em si uma foi possível devido à forte
série de dificuldades, convergência que se
carências e críticas. O verificou entre professores

resul'tado é uma e alunos, a qual permitiu
"manta de a produção de um
retalhos" que, de documento sério e
tão complexa, necessário para a
quase não identificação de uma
consegue figurar crise. Deste modo, o
como um só conteúdo do Livro Negro
cenário: a crise motivou a convocação
d a e na de uma Assembleia Geral
Faculdade de de Escola, orgão plenário
Letras. máximo da Faculdade.

P r o b Ie mas Este orgão não se reunia
relacionados desde Novembro de 1992..........---------------1

Em finais do ano
lectivo passado, quando
os professores
universitários encetaram
um processo de
reivindicação de
alterações ao estatuto da
carreira docente, através
da efectivação de uma
greve às provas
específicas e às épocas
de exame, a Direcçào da
Associação de Estudantes
de Letras manifestou de
imediato o seu apoio à
iniciativa dos professores.
Tratava-se pois do
derradeiro "levantar do
veú" sobre a situação de
degradação em que se
encontra o EnsinoSuperior
Público. Pela primeira vez,
nos últimos anos, a
imprensa escrita
identificava frontalmente
a questão: "Crise no
Ensino Superior". O mal-
estar tinha rebentado
pelas costuras e a
consciência da
insuportabilidade da
sobrevivência das
Faculdades

Assimprofessores,alunos e
funcionários, ao
comparecerem e
participarem na AGE,
contrariaram a tendência
natural para o
alheamento e indiferença
face a situações de crise,
comprometedoras de um
futuro.

O resultado da AGEfoi
a identificação e
discussão sobre os várias
lacunas existentes no
quotidiano do faculdade,
e o assumir de
reivindicações que,
reconhecidos e
cumpridos, levarão
certamente Q FLLQ uma
vivênclo digna enquanto
escola do EnsinoSuperior
Público Português.

Para encetar
mecanismos de reacção
contra a permanência de
uma criseou processosde
reivindicação de
mudança de rumo para a
Faculade de Letras, é
preciso em primeiro lugar
identificar, denunciar e
repudiar essa mesma
crise.Portanto, o objectivo
do Livro Negro não se
esgotou na sua
apresentação na AGE.O
LivroNegro é um exemplo
de um estudo que se
pretende determinante
para a projecção da
Faculdade de Letras de
Lisboa, enquanto Ensino
SuperiorPúblico, para este
final de século.



Na Faculdade de Letras
PEDAGOGIA SERÁ
ASSUNTO PARA
TODOS

grandes linhas temáticas
destasJornadas pertencem
a um todo que é a
Pedagogia nesteespaço de
formação de indivíduos.
Quotodianamente, nos
corredorese salas.de aulas,
sente-sede forma concreta
a existência de problemas

directamente relacionados
com decisõespedagógicas
outrora tomadas. Os alunos
dos cursos de Linguística,
História, variante de
Arqueologia e de Filosofia
confrontam-se com um Re-
gime de Avaliação pensado
para umregime anual e não
semestral, como é o deles
agora. Alunos de outros
cursos já ouviram que a
semestralizaçãotambém os1------------------

Para finais de Janeiro,
princípios de Fevereiro, na
Faculdadede Letras,prevê-
se a realização das
JORNADASPEDAGÓGICAS.
Serãodoisdias dedicados à
reflexão, debate e
apresentação de propostas
sobre dois grandes temes:
Semestralização-
ReestruturaçãoCurricular e
SaídasProfissionais,e Regime
Geiol de Avaliação. Temas
actuaise que afectam, de
uma forma ou de outra
todos os que estão
vinculados a esta
instituição de ensino.
Por isso, a iniciativa
estáa serpreparada
por alunos e
docentes e está a aberta à
participação directa, ou
não, de toda a população
destafaculdade.

AsJornadasPedagógicas
surgemde uma necessidade
de participar activamente
em decisões normalmente
tomadas em gabinetes e
comunicados aos restantes
membrosda faculdade em
forma de normas. As duas

afectará brevemente, mas
desconhecem como e
quando e se serão
prejudicados ou não.
Também, a par do processo
de sernestrclízoçóo decorre
o processo de
Reestruturação Curricular,o
qual visa adequar o melhor
possívelos planos de estudo
às necessidades do
mercado de trabalho actual.
Mas, quais serão as
alternativas, perguntar-se-á.
E poder-se-ia continuar a
ilustrartodo um conjunto de
assuntos do mesmo corlz.
sobre os quais todos
certamente teriam algo o
dizer.

Para dizer, surge
então esta iniciativa.
Emboracom algumas
arestas a limar, os
dois dias das
Jornadas estarão

organizados da seguinte
forma: cada curso reunir-se-
á separadamente e
trabalhará segundo uma
ordem de trabalhos comum
a todos os cursos.Ao longo
do dia, haverá um espaço
para opres mtoçoo pública
de propostas previamente
preparadas e subordinadas
às áreas temáticas das
Jornadas, discussão das
mesmas e chegada a



juntamente com as
propostas, à Sessão de
Encerramento. Nesta, reunir-
s&ãotodos oscu~ospa~
assistirà exposição dos temas
discutidos, dos documentos
apresentados e à leitura do
conjunto de conclusões.
Posteriormente, proceder-se-
à ao encaminhamento das
conclusões das Jornadas
para osorgãos competentes
da faculdade.

Entretanto, existe desde já
um trabalho de preparação
das Jornadas, o qual tem
criado por si só espaços de
debate sobre os referidos
assuntospedagógicos. Estão
desde já constituídos, ou
prestes a serem constituídos,
Grupos de Trabaiho em cada
non,-,r+,.,rn=n+" noc+nc
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Grupos fazem parte em
média dois alunos e dois
docentes. Cada Grupo é
responsável principalmente
por estabelecer contactos

.. .

Paralelamente aosGrupos
de Trabalho de cada
Departamento, existe
também membros da A.E.
pertencentes à Comissãode
Organização e Preparação
das Jornadas Pedagógicas.
Qualquer colega interessado
em participar activamente
na organização desta
iniciativa, ou em apresentar
uma proposta relacionada
com os temas das Jornadas,
é bem-vindo. Basta
contactar com os membros
da Comissão. Acima de
tudo, há que não esquecer
que as Jornadas
Pedagógicas, sendo de
todos e para todos, serão
somente um sucesso com a
presença e participação de
cada um aquondo do suo
realização. Assim,convida-se
à sua preparação e, claro, à
comparência nos dias a
serem brevemente
marcados.

- .
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com alunos e professores
para proporem linhas de
análise e resolução de
problemas, promover uma
Reunião Geral de Cursopara
discussão de temas
prioritários a discutir nas
Jornadas, transmitir
informações sobre esta
iniciativa e, numa fase final,
por receber as propostas
escritas a serem
apresentadas nas Jornadas.
O Grupo de Trabalho de
Românicas, por exemplo,
tendo em conta estes
objectivos de uma fase de
preparação, promoveu, no
passado dia 13 de
Dezembro, uma Reunião
Geral de Departamento,
onde se analisou o curso,
seus problemas e
consequentes propostas
para uma possível resolução,
assim como se trocou
informações sobre
Reestruturaçâo Curricular e
Semestralização ..~la G

Ordem de Trabalhos:
l.Apresentação de Relatório de Contas e
Actividades
2.Marcação do Calendário Eleitoral relativo às
eleições para a Associação de Estudantes

---------------------------1
------- -- -- -- --------
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-ACÇ.AO SOCIAL
.,'

NO ENSINO
ESCOLAR

r

SUPERIOR PUBLICO:
A RADIOGRAFIA DA ESMOLA!

Quando se fala em Acção
Social no Ensino Superior Públi':o,
reduz-se tendencialmente ,,;,jO o
discurso a referenciais
quantitativos, que cada vez mais
se afastam da realidade, O princi-
pal objectivo da acção social tem
de ser a promoção da igualdade
de acesso e frequência ao Ensino
Superior. Esta é feita através da
prestação de serviços e pela
atribuição de apoios aos
estudantes, tais como bolsas de
estudo, alimentação em cantinas,
alojamento, serviços médico-
sociais e de procuradoria, mate-
rial didáctico, empréstimos,
transportes, acesso a actividades
desportivas e de lozer. e à cultura.
Deveria haver um bom
funcionamento por parte dos
Serviços Sociais de acordo com os
príncipios acima referidos. No
entanto, o cenário é contrário. A
poftlco governamental dos últimos
anos no que diz respeito à ASE,tem
sido de uma redução sistemática
das verbas destinadas à acção
social, dentro do parco orçamento
que lhe é destinada.

Cria-se então uma distãncia
cada vez maior entre os objectivos
(definidos na Lei n2129/93 - Acção
Social Escolar) e a realidade dos
estudantes que possuem qualquer
1ipo de benefício social. Ao se
escamotear melhor o sistema,
notar-se-à que esta situação de
desequifíbrio estende-se também
ao regime de atribuição de Bolsas
de Estudo. Este é cada vez mais
um desfasamento entre aquilo que
o estudante tem e o que necessita
realmente. Muitos dos critérios de
atribuição de benefícios sociais
são inapropriados e inaplicáveis às
situaçOes especificas de cada

estudante, não levando em linha
de conta os custos inerentes à
frequência de um curso superior.

Outro assunto que merece a
nossa atenção é a rede de
residências que não proporciona
alojamento a grande parte dos
estudantes deslocados da
Universidade de Lisboa. Contudo,
os que o conseguem requerer
deparam-se com insuficientes
condições de habitabilidade, não
satisfazendo as mesmas às
necessidades dos estudantes. O
mau funcionamento das cantinas
é outro reflexo do estado de
letargia em que o sistema de ASE
em Portugal chegou, já que desde
o serviço de alimentação até aos
horários de funcionamento
praticados, a situação não é das
melhores.Se se prevê o
funcionamento para breve dos
serviços médico-sociais da
Universidade de Lisboa, este não
se poderá limitar somente a
Clinica Geral, esperando que
tenha também outras
especialidades
médicas.

Poder-se-ia
referir que o
apoio médico
que o
estudante
necessita, este
o poderia
requerer nos
centros de
saúde ou polos
hospitalares da
cidade, no
entanto, é do
conhecimento
geral a situação na
qual se encontram

os serviços de saúde em
Portugal.Sendo assim, notar-se-ia
como resultado dessa medida um
sobrelotamento dos serviços
prestados nos hospitais.

Para .'finalizar, temos de ter
em mente que a ASEnão é só da
responsabilidade de um orgão
institucional ou de um gove(no,
mas sim algo que diz respeito a
cada um de nós, como
intervenientes activos de uma
sociedade. É urgente discutir,
reflectir e ponderar esta questão
que se torna cada vez mais
importante no meio académico
nacional. A participação clara e
efectiva dos diversos grupos
interessados é mais do que nunca
necessária. Não é através de
meios burocráticos que se
opresentorn sempre tão ionge da
realidade dos estudantes, que se

conseguirá mudar
algo!
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Quem Representa Quem?

No passado dia 22 de
Novembro de 1995foi decidido
em reunião de Direcção que a
actual Direcção da Associação
Académica de Lisboa deixava
,de ter poder representativo nas
questões de politico educativa
, em relação à Associação de
Estudantes da Faculdade de
Letrase aos estudantes que esta
representa directamente.
Estadecisão foi motivada pelo
claro desfasamento que se tem
vindo a verificar entre a D.AAlo
e a D.AE. da Fl.L. relativamente
à postura, à conduta e a
condução da discussão destes
assuntos.

C on seq u en te mente,
informámos a D.Ã.Á.L. e o actua i
Ministro da Educação Marçal
Grilo. da nossa decisão, e dos
motivos que suportavam esta
tomada de posição.
Assim,e visto que a D.AAL. não
nos representa nos assuntos de
política educativa. a D.AE. da
F.L.L. fez-se representar na
reunião que o Ministro da
Educação convocou para o
passado dia 27 de Novembro
del995.

Só as Associações
Académicas podiam estar
presentes,visto que o ministroas
considera como estruturas
representativas das AAEE da

- mesma área. E foi esta
justificação dada pelo Ministro
para não nos receber, Mais,
disseram que a sala era
pequena demais para receber
mais alguma Associação, para
além daquelas que haviam sido

convocados.
No entanto, segundo o

artl Q alínea y da LEI33/87 que
regulamenta o exercício do
direito de Associações de
Estudantes -" consideram-se
AAEE aquelas que representam
os estudantes do respectivo
estabelecimento de ensino,
assim como aquelas que
representam os estudantes de
uma Universidade ou
Academia."
E foi baseado nisto que na
reunião com o minstro só duas
Associações ditas Académicas
possuíam caracter federativo,
sendo deste modo as restantes
consideradas Associações de
Estudantes. Então o Ministro
recebe algumas AAEEe deixa à
porta outras (
AE .F.L.lo.A,E.F.C.S.H,AA.U.N.l,
F.E.U.N,L:;F.C.U.lo,F.B.AU.L.)?
É de lembrar que o art18Q da
secção 111 da mesma lei diz que
" As AAEE têm o direito de a
participar nosórgãos consultivos,
a nívelnacional ou regional, com
atribuições no domíno da
definição e planeamento do
sistema educativo e -dos
diferentes níveis de ensino."
Que o ministro não
recebe uma
Associação de
Estudantes por
questões de espaço
é no mínimo
inaceitável, tendo
conhecimento •
antecipado da
posição da D.A.E.
da F.L.L. face à

representividade da D.Alo
A Direcção da A.E. da

Faculdade de Letraspensa que
as Associações de Estudantes
são as estruturas que
representam efectivamente os
estudantes e os problemas das
respectivas instituições.Ou seja,
o diálogo não se pode esgotar
nem limitar às super-estruturas
que, à partida, não têm
conhecimento efectivo da
realidade de cada instituição,
logo a capacidade de resposta
é menos produtiva e eficaz.

A D.AE. da F.lolorecebeu
uma carta do Ministerio da
Educação no dia 15 de
Dezembro acusando a
recepção da corro sobre o
assunto. Diz o documento "o
processo foi enviado à Screfária
de Esfado ao Ensino Superior
para apreciação e
encaminhamenfo. "
Esperamosque a "apreciação e
acaminhamento" seja mais
rápido do que a acusação da

"recepção da carta e que
futuramente o Ministro Marçal
Grilonão deixe ficar pendente o
diálogo necessário com asAAEE
devido a problemas de espaço!
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Manuel Carmo
Ferreira,
docente do
Departamento
de Filosofia,
Presidente do
Conselho
Directivo.

o professor pre-
side o Conselho
Directivo há dois
mandatos. O qU2 o
levou o :leixar de ccr
aulas de Filosofiapara
vir embrenhar-se nos
problemas
administrativos,
sempre aborrecidos,
do Conselho?

Emboraa função
do Presidente do
Conselho Directivo
seja primordialmente
administrativa, não se
esgota por aqui e é
justamenteaquilo,que
está para além dos
aspectos de gestão,
que aqui me trouxe.

A Faculdade é
sobretudo uma ideia,
nosentidokantiano de
uma tarefa prática de
realização. E é
simultaneamenteuma
aventura. E é em
função deste

comunidade,
comunidade de saber
e de saberes, e uma
comunidade de saber
e de saberes em
ordem à liberdade. E é
nesta construção do
exercício de uma
responsa bi lidade
intelectual e cultural,
que seja ao mesmo
tempo a realizaçãode
um destino pessoalde
comunicação
levando muito a sério
a formação científica
e as exigências dessa
mesmaformação, que
me parece residir a
justttlcoçóo: do
projecto universitário.

àquilo que me parece
seros reais problemas
da Faculdade neste
momento. O primeiro
de todos é a falta de
visibilidade da
Faculdade. Aqui
produz-se e produz-se
bem mas, para além
das lacunas e das
limitações que são
óbvias, temos uma
dificuldade de fazer
aparecer essa
produção e esse
investimento,
porventura porque isto
está ligado a um
individualismo e uma
fragmentação na
Focutdo de , mais

empenhamento num
trabalho que euvenho
desempenhando na
Faculdade desde que
soudocente que me
fez fazer um juizo de
oportunidade de
sacrificar dois anos
aquilo que gosto de
fazer. que é estudar,
dar aulas e
acompanhar a
investigação. O
trabalho do CD não
me deixa o mínimo
intervalopara trabalho
filosófico.

Sobre essa ideia
de Faculdade, duas
questões: em primeiro
lugar, em que consiste
e, em segundo, o que
fazer nesse sentido?

Diria que
integram essaideia de
Faculdade três
vectores essenciais:a
sua dimensão de Procurando

fundos que a falta de
meios. Por exemplo,
a I g uma
incomunicabilidade
entre os diferentes
sectores e
departamentos, para
além dos esforços
pontuais para superar
essafragmentação, e
algum individualismo
na própria
investigação. A
Faculdade tem tido
muita dificuldade em
dar +orpo a um plano
inte<::l'ado de
investigação; não
existe, por exemplo,
uma política de
doutoramentos e

ir embora não seja esta

Em termos
práticos, como
pretendeu concretizar
nestes mandatos essa
ideia de Faculdade? E
com que medidas?
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a função do CD
convinha que este
criasseaquele espaço
institucional de
permuta de
informações, de
suporte gestionário
que, depois, deixasse
desabrochar
naturalmente outras
iniciativas e outros
encontros,
especificamente, de
carácter científico.

O segundo
problema que esta
Faculdade me
parece ter é um
problema de
governo. Governo
neste sentido: um
problema de
administração na sua
definição mais global.
li..!... ,

nu alguma
indeterminação e
alguma indefinição,
não digo sobre
competências, mas
sobre o modo de
exercer essas
competências por
parte dos diferentes
órgãos. Há uma
necessária
adequação ao
crescimento e à
complexificação das
actividades da escola,
nomeadamente as
que derivam da
autonomia, que não
está suficientemente
traduzida e pensada
em termos de
legislação própria,
nomeadamente em

. .

estatutos. Há uma nível dos discentes. onde houvesse,
dificuldade em levar a Acaba por haver apesar destas
cabo a muito pouca dificuldades e

. =Ó, limitações materiais
'.Foimuitoimportante ..:a.:,.,-.Ílltima.ÀGE, .., que lhe sãoinerentes,

uma criação efectiva
de cultura e de uma
comunidade. Como
há pouco dizia,
comunidade de
saberesem diálogo e
em liberdade.

departamentalização,
de modo a que ela
seja um contributo
para a animação da
r __..I.....J_.-J-. __ ...:.....•....•.__ ••,....
ru\..-uluuUt< t< I IUV !-,UI U

a sua desagregação
em feudos ou em
pequenas regiões
autónomas. Tudo isto
obrigaria a repensaro
modo de governar a
casa.

Um terceiro
problema que me
parece afectar a
Faculdade é alguma
passividade. Vivendo
a Faculdade de boas
vontades, essasboas
vontades acabam por
ser poucas face às
necessidades e por
serem habitualmente
sempre os mesmos a
empenharem-se,
tanto ao nível dos
docentes como ao

capacidade de
iniciativa e as
reivindicações por se
esgotarem em
aspectos nitidamente
primários e pontuais.
Diríamos que esta
passividade é, por um
lado, uma passividade
em ordem a uma
intervenção que se
desejaria mais
permanente e mais
activa e, por outro,
uma passividade no
carácter de
exigências que se
deveriam pôr à
instituiçãopor parte de
docentes e discentes;
exigências essasque
promovessem a
escola,nãoa um lugar
onde sejafácil de estar
porque há gabinetes,
computaddres e
outros meios, mas

No quadro desta
passividade e falta de
visibilidade, como
perspectiva a
iniciativa conjunta da
Associação de
Estudantes e da
Comissão de
Docentes e
Investigadores de
produzir o livro Negro
da FlU L para a
identificação de uma
crise e de o apresentar
em Assembleia Geral
de Escola? Não será
este um instrumento
capaz de contribuir
para a alteração da
situação?

A última
Assembleia Geral de
Escola foi um bom
exemplo,masé tão-só
um ponto de partida.
E a minha longa
permanência nesta
escola (estou cá
desde 1961, como
aluno) mostrou-me
que andamos a viver
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de episódios sem
continuidade. Foi
muito importante a
última AGE tanto no
aspecto crítico como
no estilo de
intervenção de
docentes' e de
discentes. O consenso
é relativamente fácil
na denúncia dos
aspectos negativos
que, evidentemente, a
todos nos afectam.
Quanto à cc. isrruçóo
e aos aspe-::tos
mobilizadores para
uma refundação da
Faculdade, aí não vi
traços muito vincados.
Mas, como digo, foi
um bom ponto de
partida. Sóespero que
tenha continuidade e
não se esgote na
denúncia, passando à
fase da proposta. E
esta não creio que
possa nascer senão

.como sugestão na
Assembleia. É preciso
muito trabalho,
reflexão e
investigação. O
perigo que nós temos
é o de nosisolarmos na
nossa pequena
situação e, a partir
dela, procurar construir
uma situação ideal,
ignorando a realidade
e outras experiências,
e porventura
processos mais
avançados noutras
instituições, tanto
nacionais como

internacionais, que no
fundo vivem os
mesmos problemas.
Basta ver o paralelismo
entre o que se passa
na Universidade
Francesa e o que se
passa cá; as razões são
no fundo idênticas e
até, se atendermos
aos pormenores em
causa, são
perfeitamente as
mesmas.

Três problemas
para terminar: acesso,
frequência e
financiamento.

Quanto ao
problema do acesso
digo, em primeiro
lugar, que o esquema
que está criado é
injusto e contraria o
que se pode e deve
entender pela
autonomia
universitária. Neste
sentido, não me
parece que o melhor
sistema seja ignorar
uma intervenção da
Faculdade na
selecção dos seus
alunos. Penso que as
Faculdades deviam
ter uma palavra
decisiva na admissão
dos alunos que
pretende ter como
seus. Istonão siignifica,
de maneira nenhuma,
a desvalorização do
EnsinoSecundário. Um
dos factores negativos
da actual vida
universitária,

nomeadamente no
campo da filosofia,
que é o meu campo
de laboração, é a
pouca atenção que é
dada ao Ensino
Secundário,
esquecendo que a
maioria dos seus
alunos tem aí o seu
destino profissional.

A maneira de
realizar esta selecção
deve ser conciliada
com uma exigência
de justiça, na medida
em que nós sabemos
como no sistema
escolar português há,
com efeito,
deficiências muito
graves na distribuição
de médias,
classificações e
critérios de
apreciação dos
alunos, nos vários
ensinos, de região
para região e de
estabelecimento para
estabelecimento. Mas
creio que há um instru-
mental estatístico
suficiente para
ponderar esses
diferentes aspectos.
Aqui eu seguiria mais
no sentido de uma
introdução àquilo que
deve ser o trabalho
dentro da Faculdade
e da sua orientação
específica, e então a
selecção funcionaria
também como um
factor de
identificação e de

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

diversificação das
escolas. Não
deveríamos defender
um modelo unificado
para todo o Ensino Su-
perior, ou seja, uma
Faculdade de
Humanidades não
deve repetir em todo o
país o mesmo modelo,
nem curricular, nem de
p 'r e f e r ê n c i a s
disciplinares, nem de
tipos de investimento
no seu trabalho. Seria
justamente o
momento da selecção
uma das fases
essenciais para a
clarificação dessa
personalidade própria
que cada instituição
tem.

O segundo
problema é o da
criação de condições
que permitam àqueles
que frequentam o
ensino não verem o
seu itinerário
académico ser
travado por factores
alheios de carácter so-
cial ou económico.
Aqui, a Faculdade tem
um imenso campo de
trabalho à sua frente
no sentido de
convencer poderes
exteriores à Faculdade
a criarem o grosso
des. ~.5 condições. No
entanto, se a
Faculdade deve estar
muito atenta à criação
dessas condições, tem
de ser também
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exigente no que, em noutros aspectos da O modo de o dinheirospúblicos,que
contrapartida, deve vida académica. fazer é o tal aspecto têm de serrespeitados
pedir aos seusalunos; O problema do técnico que eu referia e seriamentetratados
e o que deve pedir é financiamento tem, em segundo lugar. como dinheiro dos
que aproveitem e para mim, dois I\lão queria entar na contribuintesedetoda
respeitem essas aspectos: o aspecto questão das propinas; a comunidade. No
condições. Neste de píincípio e o essa questão esteve fundo, um instituto
sentido, penso que é aspecto técnico. mal posta desde o que, segundo os
prejudicialpara a vida Quantoao princípio,é princípio, justamente critériosestabelecidos
da própria Faculdade ounãoéotrabalhoda porque não se seguiu pela própria
que se permita, Faculdadeum serviço uma visão integrada Universidade, se
indiscriminadamente, público? Sendo um do que é o encarregasse da
que no sistema serviço público, financiamento da aplicação da
persistam durante interessando à Uni ver si d a de. correspondente
quinzee vinte anos os comunidade nacional Começou por se responsabilizaçãodas
mesmos alunos. Mas a existência da estabelecer uma Lei verbas. Parece-me,
como tive o cuidado Faculdade com as da Autonomia sem a neste momento, mas
de dizer, trata-se de características da condiçãobasilarqueé sem grande
não consentir nossa,então deve ser a administração capacidade de
indiscriminadamente essa mesma próprio das reoeitos.

ít Õ . d d . Instalamo-nosnum re- aprofundamento queporque as SI uaç es socie a e, por meio esta seria uma
são muito variadas. A dos seus órgãos gime de conflito entre
Faculdade devia ter p o I í t i c o s aquilo que sequer na solução viável. De
um órgão de democraticamente racionalidade da qualquer modo, esta
aompanhamento, um eleitos, a financiá-ia. gestão universitáriae medido é sempre
regimeque em termos Parece-me errada aquilo que é disposto preferível aos dois
muito genéricos se alguma tendência por uma riscosanteriores:con-
poderia chamar tuto- manifestade assimilar contabilidade pública ceder uma
riol. onde se fizesse as escolas superiores anacrónica ou regida autonomia de
justamente a públicas a empresas por outroscritériosque f a c h a da,
descriminação entre ou, pelo menos, a não os da gestão de condicionando-a
aqueles que, pelas tornar predominante uma instituiçãocom as depois nas menores
mais razoáveis nelas a lógica característicasde uma decisões-não posso
motivações, são empresarial. Uni ver s i d a de. contratarninguémpara
obrigadosa prolongar As Faculdades Recentemente, tive a limpeza ou para a
a sua pre d H 'd d - contacto com uma vígilância ou para ossença na e urnoru a es soo
Faculdadeoutodasas factores importantes proposta que, creio, ~e~6~~~~~~;~i~~~:
outras situações que na consciencialização veio no Livro Branco dar-sea abstençãodo
ultrapassem toda a da própria sociedade sobreo financiamento poderpúblicoemfavor
margem de e são a chamada de das Universidades: a de um mirífico auto-
razoabilidade, para atenção ao atribuição global de fi n a n c i a me n to,
além desse regime património que verbas a um instituto, transferindo,como há
poder representar um identifica uma independente quer pouco dizia,a lógica
d e s e j á v e 1 d e t e r m i n a d a das instituições quer empresarial para o
acompanhamento comunidade, tendo, do governo, que plano da instituição
mais individualizado, por isso, um papel fizesse justamente a universitária.

.'com repercussoesénsubstltuivel. gestão desses Obrigado
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A cxposiçao foi
assumida pelo Con-
selho Dircctivo, pelo
Centro de Documen-
tação Timor/ Ásia e
pela AEFLUL.

As fotografias
foram cedidas pela
Fundação Austronésia
Borja da Costa e as
maquetas foram cedi-
das pelo Centro de \ 1", ..•. ,•••. , ,Ir,;,. t' r,,,,,,,,,,,11 ('('1.'1"'~'fI:'i(.'\n.1r 1:\III.lmIC\ ,Ia r.,(nhl:ulc de I (li." ,lôlllnivC'I'''l;oulc ,Ie I h~.'I. rcl.,~ f:t1íç/lu l"fllih,j rOl' "\~ ••rbç"I"~ de Ft(IIt!;\nlro;,1\> O:,I.,I'r"'·
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Entre o material impresso exposto viam-se boletins associativos (Os Fazedores de Letras e um efémero antecessor),
folhetos em língua estrangeira, um Dossier: Timor Leste (produzido em 1992 em colaboração com a Associação
Académica de Lisboa), um livro de poesia de Fernando Sylvan, intitulado A Voz Fagueira de Oan Tlmor (uma
edição promovida, em 1993, pela AEFLUL, Ed. Colibri, FENPROF, SNESup e apoiada por Câmaras Municipais),
um livro de Xanana Gusmão, Timor Leste: um Povo, uma Pátria (uma edição, de 1994, das Ed. Colibri, coordenada
por Pascoela Barrete, do Conselho Nacional de Resistência Maubere, e apoiada pela AEFLUL) e, também, a capa
de um livro que só seria apresentado na tarde de dia 14.

I I Ih.'7(.'llIhl'lI li)\}5

1'IMOR TIMORENSE
Com suas Línguas, Literaturas, Lusofonia ...

• limor Tlmorense - Com suas Línguas, Literaturas, Lusotonia ...

Este livro, apresentado pelo Prof Doutor Luís Filipe Thornaz, um dos poucos asianistas portugueses e, em
particular, um dos raros com conhecimento directo de Timor Leste, pretende ser uma ferramenta cultural útil para
um público diversificado - estudantes, professores de diferentes níveis de ensino, políticos, jornalistas, animadores
associativos ou sindicais, pessoas simplesmente com curiosidade, etc ..

o livro, da autoria de Artur Marcos, pessoa com formação em Educação, licenciado em Linguística pela FLUL e
que há vários anos desenvolve actividade sócio-cultural relacionada com Timor Leste, apresenta textos do próprio e
textos de naturais da ilha, alguns destes últimos textos em línguas austronésias, indo-pacíficas e em inglês.

Timor Timorense - Com suas Línguas, Literaturas, Lusofonia ... oferece a quem o ler informação sobre alguns
aspectos da cultura do Povo de Timor Leste - seja daquele radicado no Interior, seja do expatriado conformador da
amarga Diáspora, resultante da invasão e sequente conquista do território pelas tropas da República Indonésia
(ocorridas nas décadas de 1970 e 1980).

Referem-se diversos tópicos relativos a Linguística, Literatura, Geografia, História, Educação, Teatro,
Resistência Cultural... Apresentam-se, propositadamente, indicações bibliográficas, pelas quais se remete o leitor
para alguns trabalhos de autores relevantes (tanto leste-timorenses como de outras nacionalidades) que se
preocuparam quer com o Humano quer com a Terra.

Timor Timorense enquanto manifestação político-cultural tem um valor particular pois surgem como promotoras
da edição a AEFLUL, as Edições Colibri e mais vinte Associações de Estudantes do Ensino Superior Público da área
de Lisboa e, ainda, um Grupo Luso-Timorense de Estudantes (cf. acima a listagem na reprodução do cartaz do
lançamento). A Associação Académica de Estudantes Universitários Timorenses (AAEUT) acompanhou o
lançamento do livro ocupando, inclusivamcnte, um lugar na mesa que presidiu à sessão.

•.... -
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AFIRMAR TIMOR LESTE
Pelo Trabalho Académico

Em Dezembro de 1995 passaram vinte anos sobre a data da invasão de Timor Leste pelas forças militares da
República da Indonésia. Nos cinco continentes registaram-se manifestações de interesse pela resolução da
chamada «questão de Timor LI!.I"te».Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa aconteceram três
iniciativas úteis .

• 07 Dez. 95: Jovens Encontram-se no Anfiteatro

Congregando um leque variado de organizações juvenis de diversificada natureza (académicas e não-académicas)
aconteceu no Anfiteatro 1 da FLUL uma sessão que incluiu a passagem de um filme, momentos musicais e
momentos de jogo colectivo em palco com dança timorense mimando a faina do descasque do arroz. Neste jogo
participaram com entusiasmo jovens europeus, africanos e timorenses.

Embora os ataques a Timor Leste pelos indonésios tivessem começado meses antes de Dezembro de 1975, o dia
07 é o dia de referência, pois foi quando aconteceu a invasão em força, com bornbardeamento de Díli, desembarque,
etc ..

• Exposição de Qualidade sobre Timor Leste

Durante uma semana (entre os dias 7 e 14) esteve disposta na Sala de Exposições da FLUL uma mostra com
materiais de três tipos:
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Fotografias a preto e branco obtidas pela
fotógrafa profissional canadiana Élaine Briére
um ano antes da invasão ter lugar, as quais
documentam a vida quotidiana, pacífica, entre
os leste-timorenses.
Intercalados com as cerca de cinquenta
fotografias puderam ver-se, e ler-se, alguns
poemas de autores de Timor.

Maquetas realizadas por Tolentino
reproduzindo habitações tradicionais,
megalitos e elementos totémicos, às quais se
juntaram quadros explicativos com legendas,
plantas e fotos de pormenor.

Materiais impressos produzidos ao longo dos
anos por ou com O apoio de elementos da
Associação de Estudantes da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa (AEFLUL),
cujas direcções, de 1989-90 para cá, têm
prosseguido uma política de impulsionar a
difusão de informação e de «ferramentas»
culturais de modo a fazer aumentar o nível de
conhecimento acerca de Timor.
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As Festas dos "Senhores Doutores"
Desde que entrei na

Faculdade tenho assistido a
diversas cerimónias, da praxe
académica, mas que
inicialmente e ainda na fase da
"inocênciacaloira" designei por
cerimónias litúrgicas. Eles foram
doutoramentos, últimas lições,
provas de capacidade
cientifica, mestrado, eu sei lá tal
é a diversidade reinante,
mas para sersincero nunca
achei muita piodol

Pelos corredores
passava gente
empinocaàa por um lado,
gente que se acha
importante(?), gente que
olha com desdém, enfim um
tédio.

No fundo achó que
vou mais pelo curiosidade e
para quebrar um ritmo
quase diário que se
repercute ao longo dos anos do
que o desejo de assimilar mais,
para mais raramente se aprende
pois a sapiência praticada está
longe do mais dos comuns dos
mortais,

No entanto, de tempos em
tempos sempre se esboça um
sorriso, alguém quebra o regime
protocokn outro funga alto e
ruidosamente, ouvem-se piadas
secas e batidas ou tiradas em
que o "lnqoisidor" salienta que
por se ter enganado num
reinado o outro enxovalha a
gema dos historiadores, enfim só
visto!

A última cena que assistifoi
ao doutoramento do Prof. João
Zilhão, gente de dentro e de fora

circulava pelos corredores,
gente dos organismos estatais,
gente conhecida do meio
arqueológico que ansiava pelo
momento.

A sala encontrava-se
repleta, havia gente de pé numa
sala diminuta, o ar rarefeito
circulava a conta gotas e

abafava-se. De tempos em tem-
pos um olhar curioso, parava no
tecto, onde as saídas do ar
condicionado permaneciam
inertes e silenciosas. Pensei em
duas hipóteses ou a Universidade
não tinha dinheiro para pagar o
consumo ou aquilo era só
decoração. Reconheço que
uma outra hipótese me passou
pela cabeça ou seja que era
boicote da ED.P., pois lembrei-
me que o Prof. Zilhão é um
acérrimo defensor das gravuras
de Foz Côa, mas apesar das
campanhas de desinformação
penso que esta empresa, dita
pública, não chegava a tais
extremos. Mas isto vem a
propósito deste doutoramento e
que me é caro, pois o Prof. Zilhão,
ainda recém-licencidado

cruzou-se na minha vida, era eu
um jovem de teriro idade e
imberbe. Foitalvez a sua maneira
de trobalhar. apesar do
paleolítico não me fascinar, que
me envolveu, a forma como se
interessava, como explicava e
como convívio com demais em
franca camaradagem mas que
nunca se afastava dum

objectivo. Este
doutoramento será o coroar
dum objectivo, objectivo
que todos reconheceram
como válido, e nunca se
afastava duma meta. Assim,
cá estava eu a assistir,
passados quinze anos, a um
"espectáculo" com o qual
nunca sonhei.Mas parecia
irreol. falava-se castelhane,
depois inglês e os olhares
entrecuzavam-se, pois o som
abafado das conversas de
corredor repercutia-se na
sala, não deixando aos

inúmeros assistentes encadear
que fosse uma sequência
racional para entender o que se
passava no palco mesmo diante
dos nossos olhos.

o final do acte, com louvor
e distinção, veio quebrar a
apreensão reinante, os abraços,
as congratulações vieram assim
confirmar o final feliz.

Quantos de nós não iremos
dar os mesmos passos e cumprir
os mesmos rituais, mas as festas
têm de continuar para alegria
dos demais,assim manda a
tradição.
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RADIO DA FACULDADE

Nem sempre podemos
agradar a "gregos e a
troionos".

Cada indivíduo tem as
suas preferências,
prioridades e é livre de
expressar aquilo que
gosta e sente dos mais
diversas formas. Mas
cabe a cada um de
nós ter noção dos
limites das situações de
forma a não ferir a
sensibilidade dos outros.
O respeito é a base fun-
damental na relação
entre os indivíduos.
O slogan da campanha
contra o racismo "Todos
diferentes, Todos
iguais", não se aplica
exclusivamente para o
fim que foi criado.
Independentemente
da cor, credo,
preferências ou
tendências temos de
respeitar e ser
respeitados.

No presente ano lectivo
a Rádio da Faculdade
despertou um
crescente interesse dos
alunos. Pois são muitos
aqueles que se
dedicam a esta
actividade. Ainda bem
que assim o acontece!
É sinal que pelo menos
esta actividade
proposta pela
Associação de
Estudantes foi bem
recebida no círculo
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estudantil.
A princípio as coisas
não estavam muito
bem definidas. Por
vezes não se sabia ao
certo quem fazia o
programa, eram
passadas as mesmas
músicas durante o dia e
os problemas
começaram a surgir.

A maioria das pessoas
que se reúne no Bar da
Associação partilha de
gostos musicais
idênticos. Por issotodos
adoram ouvir músicos
dos "The Culr". "Green
Day", "Off Spring", "Bon
Jovl". etc. No entanto
nem todos que
produzem este
programa passam esse
tipo de música. É esse
um dos grandes
problemas com os quais
se deparam alguns
radialistas.

Há certas pessoas que
não compreendem o
sentido da palavra
respeito. Há bem
pouco tempo assistimos
a uma cena pouco
agradável entre dois
colegas que não
partilhavam o mesmo
gosto musical.
Acharam correcto? Foi
uma atitude tolerante?
Talvez sim e talvez não
pois houve quem
achasse certo. Não
critico, pois sou
tolerante.

Eu nem sempre gosto
do tipo de música
passada na Rádio, mas
não discuto com os que
a passam. É claro que
se as pessoas me
perguntam a minha
opinião eu digo o que
sinto. Mas não ao ponto
de entrar na cabine de

rádio e "pedir" que
parem de tocar. Sou
capaz de tolerar certas
músicas, só não tolero o
barulho em demasia.

Tal como referi no início
do artigo, o respeito e
a tolerância sâo
princípios fundamentais
para o convívio social.
Sem eles todos nós
seríamos seres frios,
intolerantes e
insensíveis.

Felizmente esses
percalços foram
ultrapassados, pelo
menos de uma forma
aparente. Parabéns à
nossa Associação por
ter colocado "os pontos
nos is". Foram
estabelecidas regras
para o melhor
funcionamento da
Rádio: horários pré-
estabelecidos e
afixados, tipo de
músicas tocadas e uma
lista de novos regras.
Assim situações menos
agradáveis nâo se
repetirâo.

E se mesmo assim a
"onda" de intolerância
continuar sejamos
também intolerantes e
utilizemos o ditado: "Os
incomodados que se
mudem".

Ana Vilar
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chacina levada a cabo pela
Inquisição e outros
atrocidades do passado,
mas simno fado de existirem
instrumentos utilizados
octuolrnente em algumas
partes do mundo.

O mais terrível de um
instrumento como o esmaga
cabeças, não é que este
tenha servido para fazer
saltar as órbitas e perfurar o
cérebro das vítimas do
século XVI, mas sim a
utilização deste
presentemente, embora
coberto por um material mais
suave, que previne o
aoarecimento de marcos. I . . .

nas vítimas, o que revela um
grande sentido estético da
parte dos torturadores como
era de prever!

Alertar e denunciar na
brutalidade que hoje se vêm
cometendo e fazer-nos corar
de vergonha não só pelo
passado, mas em particular,
pelo presente, deve ser o
objectivo desta iniciativa,

Seassimfor, vale a pena
a visita e vale a pena assistir
à transformação do Palácio
das Galveias numa espécie
cultural de cr::!sade terror.

também pela imaginação e
criatividade sádicas que
muitos deles revelam.

Toda a exposição é
cuidadosamente
transformada num cenário,

onde não se pode negar que
paira uma certa áurea
mórbida em redor desta
iniciativa e uma ânsia de
aterrorizar até o espectador
menos sensível.

No entanto, o mais
impressionante desta
exposição não está no facto
de termos diante de nós uma
guilhotina, de lembrarmos a

"Proibida a entrada a menores de 12 anos, quando
não acompanhados de adultos"

..
E este o cartaz que se

encontra à entrada da
exposição (500 SOO com
cartão de estudante), depois
de sermos surpreendidos
pelo primeiro instrumento de
tortura e termos sido
calorosamente recebidos à
entrada do Palácio das
Galveias por um esqueleto
numa gaiola, e pelo primeiro
contacto com aquele que
está, de certeza, no "top-
ten" dos instrumentos de
pena capital - a guilhotina.

Apesar de apelidada
de sensacionalista e de
exposição para as massas,
não deixa de ser interessante
a visita ao Palácio das
Galveias,

Pode-se dizer que é
uma visita de facto
impressionante, onde o
cliché de que o homem tem
um lado oculto que
raramente se atreve a
mostrar, é ali exposto e
martela-nos a cabeça à
medida que percorremos
séculos de tortura , envolvidos
por um canto gregoriano e
por uma mostra de gravuras
representativas do
funcionamento dos
instrumentosali expostos, que
vão sempre supreendendo
não só pelo seu horror, mas

Fátima

F,C.S.H./ U.N,L.
L.L.M. - Estudos Portugueses,
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. contada na maneira simplese
ágil de Somerset Maugham,
que nos mostra a vida de um
homem que tinha tudo o que
sepoderia desejar; além de ser,
pessoalmente, uma pessoa
cheia de qualidades, tinha
ainda um futuro profissional
promissor e o amor verdadeiro
e correspondido de uma
mulher. Contudo, este homem
recusa a vida perfeita traçado
à sua frente e parte em busca
de algo indefinido que lhe é
realmente necessário para
viver. Para quem o conhece Ce
quantos de nós, em sã
consciência, não
compartilharíamos da sua
opinião), a sua atitude é de
uma pessoa louca, masele age
com a certeza de quem sabe
que tem uma razão superior
que escapa ao mundo que o
rodeia. Chega de facto a

~ encontrar o que procura, mas

_ ~ '\ ~s~~~~~~~a~n~~ éa~~~~rT1:8~
~, segredo descoberto apenas

pelos heróis, que povoam as
histórias de Somerset

fIIIfIII'..J Maugham, um pequeno grupo
_1IiIII8i1I~ de pessoasque têm a coragem

de serem "extraordinárias".
Talveztambém alguns de nósse
reconheçam nas razões de
Larry, consigam ler nas
entrelinhas e compartilhar da
sua descoberta. Para todos,
especialmente para quem
inicia agora a sua vida ou uma
etapa da sua vida, fica o
desafio, que tenha a coragem
de ser diferente e a noção de
que há coisas mais importantes
que a fama, a fortuna e até
mesmo o amor.

Inicia neste número esta nova secção de
crítica do Fazedores de Letras, que não tem
por objectivo fazer uma crítica
"profissional" mas apenas divulgar opiniões
pessoais acerca de diversas coisas. Cabe a
cada um aceitar essas opiniões ou não. Para
quem queira, agradecíamos que
presenteassem com as vossas opiniões acerca
de livros, filmes, exposições, peças, música e
quaisquer outras coisas que vos passem pela
cabeça.

"O homem sobre
quem escrevo não é
célebre; talvez nunca
chegue a sê-lo. c ... ) Mas
é possívelque o género
de vida que essehomem
escolheu para si próprio
e a singular força e a
doçura do seu carácter
tenham uma influência
sempre crescente sobre
os seussemelhantes, de
modo que, mesmo muito
tempo depois da sua
morte, se compreenda
talvez, que nesta época viveu
uma criatura extraordinária."

W. SomersetMaugham, in "O
fio da navalha"

Este não é, sem dúvida,
um lançamento recente no
mercado livreiro, mas, sendo
esta a primeira vez que esta
secção é incluída no F. de lo,
achei por bem iniciá-Ia com um

,-,0_

•

clássico. De entre a vasta
escolha, resolvi começar com
"O fio da navalha" porque me
pareceu ser este um livro
apropriado ao nascer de
alguma coisa. Para quem já o
leu, é uma boa ocasião para
relembrar ideias que talvez
estejam um pouco esquecidas,
para quem ainda não o leu, é
uma boa descoberta a fazer.

Trata-se de uma história Cláudia Pereira

------------------------------------------------~ ~~ ~~-----------



Depois de 'ter - - ~ _. - _. ,- - ,. - - - - - 90% da pàrticipação
ingressado na do actor - esta é a
Faculdade de Direito verdade desta arte.".
(onde só esteve um Um dos grandes
mês), Marcantónio prazeres de um actor,
Del-Carlo partiu para é para Marcantónio,
Espanha onde teve sentira empatia entre
contacto com várias actor e espectador -
pessoas do meio Isto acontece muitàs
teatral. - -. vezes "O Espectadore

Ao chegar a Português não adere
Lisboa, e a título de ao espectáculo
brincadeira, acabou I porque não existe
por fazer os testes uma cultura teatral
para a Escolo de em Portugal" - O
Teatro onde público português
conseguiu entrar: "A carencia de espírito
ideia inicial era entrar crítico.
para a escola de cln- pedagógico do Oficina de Teatro, não T e a t r o
ema, só que as Teorro. permitiu-lhe se deve ensinar as Universitário como
inscrições tinham dar aulas quando pessoas a serem surgiu? Para quem
acabado no dia on- voltou a Portugal. actores. A Oficina de nõo saiba
terior; asúnicas vagas Marcantónio salienta Teatro tem como Marcantónio dirige
eram para o Curso de a necessidade de objectivo a criação há um ano o novo
Teatro. Epronto, fiz os distinguir claramente da inter- grupo - Artec - de
testes e entrei.". a expressão disciplinariedade e Teatro desta

A partir daí, dramático e aulas de nunca uma Faculdade. "Depois
nunca mais parou! Teatro - "A Expressão teorização teatral, de fazer 2 Workshops
Entrou para o lE.C. dramática permite permitindo às de Teatro, o pessoal
(Teatro Experimental redescobrir uma nova crianças a criação reuniu-se e resolveu
de Cascais), onde forma pedagógica dos seuas próprios fazer uma pequena
esteve dois anos e de exercer as suas trabalhos tendo apresentação que
meio. Depois, actividades". como base os temas seria o resultado de
zangou-se com o E foi nesse abordados na um Workshop. Eassim
Teatro: ~Naquele sentido que deu Escola". surgiu a lº peça do
momento, o tipo de Cursos no Teatro da O contacto com Artec "Por Detrás da
Teatro que estava a Malaposta, e o Teatro é para Corno". O prazer de
fazer não me a c tua I m e n t e Marcantónio um mos...Jruma criação,
preenchia" e voltou "conduz" a chamada vício: "Se não faço uma arte levou o
ao seupaísde origem Oficina de Teatro no Teatro, sinto-me mal, grupo para uma nova
Itália, onde fez um Liceu de Odivelas: no Teatro não nos peça que se realizou
estágio de expressão "Há que definir muito podernos esconder.o em Junho passado
dramática. Esteramo bem o que é uma espectáculo vive de intitulada "Os quatroI \"f\~··n.j,,<f-} .~~r,/~· •.I..1,,· .• '''; ~~·'ff .•.••~·q~4Ç,~.~+""~·1,l}.· ,,", ..,."•...."',"'I,"\I"':'~" :1~/· r', ~~ I f~'-:~FJ'C{j) ~!' ';~'4-", c ~ c,',. ~.
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elementos".
Actualmente, o Artec
está a ensaiar a
próxima peça, a
Antígona (uma
adaptação de
António Pedro), que
vai estrear no próximo
dia 15 de Janeiro no
Bar Novo da F.L.U.L.

P o r a
Marcantónio o Teatro
Universitário,tal como
o Teatro amador, tem
um papel muito
importante: "É um sítio
onde as pessoas se
podem exprimir a
todos os níveis sem
objectivos
profissionais, onde se

crio o gosto pelo
Teatro".

O Teatro
Universitário, no
fundo, vem substituir
asantigas sociedades
recreativas "que
criaram o gosto pelo
Teatro in loco, as
pessoas iam depois
ao Teatro com outra
postura".

Marcantónio
refere a necessi-
dade de o Teatro
Universitárionunca ter
um propósito
profissional: "O Teatro
Universitário é uma
forma de libertação
da Instituição a que

pertence, e usaressa
Instituição como
fonte de inspiração".
Deve agradar às
pessoas que o fazem
e ao público.

Depois de ter
passado pelo lE.C"
juntou-se ao Teatro
da Malaposta e
actualmente
participa numa peça
no Teatro da
Cornucópia.

Pouco depois do
Teatro, surgiu o cin-
ema - A Nuvem foi o
seu primeiro filme, e o
seu último trabalho
cinematográfico
encontra-se

actualmente nas
salas de cinema com
"Adão e Evo" de
Joaquim Leitão

Marcantónio as-
sume o Teatro como
um vício, é uma
brincadeira séria. "O
Teatro dá a
oportunidade de ser
criança até ao fim
dos nossos dias". - O
fascínio do palco é
algo que não passa
despercebido no ac-
tor Marcantónio Del-
Carlo.

Entrevista realizada
por Sandra Ouro.



surdos e para a imaginação
e engenho com que as
superam; o isolamento deve
sera maior das suasbarreiras.
Para nós, ouvintes, é difícil
apercebermo-nos da falta
que realmente faz a
audição, um sentido tão
negligenciado e

Afinal o silênci o sempre é de ouro
gestual?

o mundo do silêncio
deve ser realmente difícil,
mas é também fascinante, e
quantas mais pessoas
tiverem vontade de "falar"
com os surdos, menor será o
isolamento, e poderemos
descobrir e comunicar com

~:~~(~~\:::'~;r,pessoas que serão em
'f··~':!<~t:'", tudo iguais e em

"~":\ t u d o
;~':;f:!.:'~., . . d i f e r e n t e s

~~.~~~~:l::';ci:~~;_
.r..;.';.;~. ..",'!Ir.,; ~••.; " •.!."~ dos que
~".'J:..:""..;;:!~'~:'.",!;l~··:...;.;, ....
',:r·~·'~~"'-::-::"':::'7"'. tem a sorte

~;:: ~~;.
,"-o, d e

Para quem ainda não
saiba, a AE. promoveu um
curso de Iniciação à Língua
Gestual. Para umas quantas
pessoas o mundo dos surdos
passou a estar um pouco
mais próximo através da sua
língua, que deixou de ser
uma coisa engraçada e
distante para se revelar um
universo, como qualquer
outra fingua é um universo.

A língua gestual tem a
sua sintaxe.a sua morfologia,
a sua semântica e também
a sua espécie c.!.s
"ronoroolc". que é
particularmente difícil para
quem tem dedos pouco ;:. ' ..

"",'.~'''=ágeis. Quem imaginaria .~.F·~;;;i~::-:
que. tal como se pode ter ~;/ffr=
uma má pronúncia a falar ;.~
inglês ou francês, também se
pode ser pouco jeitoso de
mãos para a fingua gestual?
Há gestos que carregam em
siuma expressivldade e uma
universalidade que nos
encanta. algunstêm atrás de
si histórias (como as palavras
também têm a' sua
etimologia) e tudo é
baseado num esquema de
um gesto por palavra. com
a ajuda de um abecedário
que salva algumas situações
mais complicadas.

Estes meses serviram
pelo menos para nos abrir os
olhos para certas
dificuldades que têm os

maltratado. mas
basta olhar para o
isolamento a que está
votada a comunidade
surda. Pensemos por
exemplo no uso do telefone.
que é uma coisa tão
importante e vulgar na nossa
sociedade e que está quase
vedada a um surdo; ou já
imaginaram que nos sonhos
silenciosos de uma pessoa
surda todos falam língua

s e r em
ouvidos.

. Por isso
,,:-;

.f' •• -;••••" •...•... inscrevam-
, :<

',.~ se! Já está em
':f••...;, _

:f~1" preparoçao um
",.~. :6J;';$$:~;1 segundo curso.
'!I •.i~N "'~ e quanto mais

..:~ _lt.,.
"'1 •.i~ pessoas
;~ .·~·tr.' aparecerem a~,,~./ ::~
~~""'~, :.' inscreve r-se.
':â!6i?~~~mais insistência~,~·t,'::1:1.

/~1",.,~% haverá para se
criarem r' 'Jis cursos que
divulguem a rrngua gestual.
Venham conhecer pessoas e
fazer amigos!

Cláudia Pereira
Linguística. 39 Ano

-



Tribunal de Praxe 95/96
Bem vindos à Faculdade

de Letras da Universidade de
Lisboa!

É assimque todos os anos
recebemos os nossos cololros.
Como não havia de faltar
procederam-se as "sessões"de
boas-vindas, mais conhecidas
como praxes, Às quais todos os
caloiros aderiram
calorosamente, Claro, senão
sofreríorn "represólios" dosnossos
digníssimosveteranos!!!

O dia 8 de Novembro, no
qual se realizou o Tribunal de
Praxe, foi dedicado
exclusivamente aos nossos
coloiros,

A vida de caloiro é mesmo
assim!Logo pôr volta das oito da
manhã, membros da Comissão
de Praxe interromperam
algümas culos poro levarem os
caloiros para Bar da Associação,
Esta procura de caloiros
continuou pela manhã fora.

Às 10 da manhã o Bar da
Associação já se encontrava
repleto de belos exemplares de
caloiros devidamente
moqullhocíos e identificados.
Logo em seguida foram
conduzidos em direcção ao Hos-
pital de Santa Maria. Pelo
caminho foram entoadas
canções "pirnbo ". as quais
receberão os mais variados
aplausos de quem passeava
pela Cidade Universitária,

Ao chegarem ao Hospital
de Santa Maria os caloiros foram
"obriqodos" a gritar "Letras" de
cada vez que um dos membros
da Comissão acenava a sua
capa de estudante. No entanto
esta atitude suscitou algumas
opiniões menos favoráveis pôr

parte de alguns estudantes
(veteranos e caloiros).Mascomo
pessoascivilizadas e adultas que
somos resolvemos este
problema, pois o ambiente que
reinava neste dia era de alegria,
Em seguida os caloiros foram
levados para o campo de
futebol da nossa Faculdade
onde mais uma vez foram
entoadas canções "pimbo". tais
como "É o Bicho", E como não
poderia faltar o famoso jogo da
"vassoura" ou do "pau".

12 horas, Era tempo de
almoçar! Os nossos caloiros
tinham de ser alimentados, Por
issoforam conduzidos à Cantina,
Aí foi-lhes servido um suculento
prato de bifes de atum com
batata cozida, salada e
sobremesa, Mas não pensem
que este almoço foi "pacífico",
Os caloiros comeram sem garfo
ou faca comeram iogurte natu-
ral de olhos vendados e muito
mais,
Após este magnífico almoço os
caloiros prestaram a devida
homenagem à nossa
Faculdade.

-, Agora é que estamos
tramados!"- diziam alguns
caloiros. É que eles jo
imaginavam o que lhes iria
acontecer no Anfiteatro.

O Tribunal de Praxe foi
divertidíssimo!Assistimosa várias
rábulas já nossas conhecidas:
caloiros a comerem M&M' s do
ventre de outros caloiros
julgando ser raparigas e outros
"maldades". Destacamos uma
imitação da cantora Madonna,
relativamente boa, pôr um
caloiro que envergava uma mini-
saia e um top preto, com a

canção "Like a virqin". Tem
futuro! No entanto o modelo
envergado pelo Paulo "Anorco'
(digníssimoveterano) merece os
nossosmaiores elogios,

No final do tribunal os
caloiros receberam osseusdiplo-
mas de praxe assinados pela
Comissão e pelos seus
respectivos padrinhos ou
madrinhas,

Como não poderia faltar
alguns caloirosforam baptizados
na pia baptismo!".

E assimo Dia da Praxe foi
comemorado, Esperemos que
para o ano tudo isto seja
repetido e que surjam novas e
ainda melhores ideias.

Volanda Vilar,1Q ano de
Linguística

Faculdade de Letras
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ltntol gía de Letras

Textos pertencentes ao N°l Ano 11 da Antologia de Letras

[Núcleo de Arte Fotográfica da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico]

Fotos de Colaboradores do NAr
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Antologia de
Letras

Poesia?

Cada poema é um
mundo, que os poetas
pintam e iluminam com o
arranhar sôgrefo da caneta

no papel ... é a moldura de
um quadro pintado de
palavras escritas,apagadas
e rescritas,de distância, de
vazioe tempo, de nada e de
tudo ...é a folha em branco,
a fala do poeta quando se
cala.

A poesia acontece,
escreveu Fernando Pessoa-
"Aconteceu-me um
poema." .A ANTOLOGIA DE LETRAS,
tal como um poema,

aconteceu ... No entanto, é
necessário continuar a
acontecer e para isso,
procuramos a tua
COLABORAÇÃO!! !

Entrega os teus
trabalhos na AE., sejam,eles
poemas, prosa poética,
contos, manifestos e/ou
desenhos.

Grupo Coordenador da
ANTOLOGIA DE LETRAS

Estamos à procura de gente
que escreva Poesia ou conto
que desenhe ou fotografe
e que depois, erradamente, ponha tudo

no fundo da gaveta

Seescreves,desenhasou fotografas
ou se, pelo menos, te queresenvolver num projecto que
tem a ambição de procurar novosautores, novosdiscursos
e novas formas de produção artística,contacta-nos!

BÉRRIO - Centro de Recursos Poéticos
(Grupo de Trabalho da Antologia de Letras)
Associação de Estudantesda F.L.U.L.

telefone - 79320 92
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ARTEC apresenta:
ANTÍGONA

Versão livre da
adaptação de

Antônio Pcdro da
Tragédia de

Sófoclcs
COIn:

Carlos Gomes
Isabel Zibaia
Joana Silveira
Ltús Martíns

Marína Sineiro
Paulo Afonso

Raquel Marques
Ríta Ramos
Sandra Ouro

C' ,# • ,.oorua LUZ

~fÜSICA: Arrested
Development,

Khronos Quartet e
Purcell

FOTOGRAFH.:
Rui Esteces

CE:'IJ'\ RIo:
Francisco Queiróz

ASSIsrÊNCL\ llli.
ENCENACÃO:

Filipe Costa
DlRECCÃO GERt\L:

Marcantónio Del-
Carlo

Dias 16, 17, 18, 1~),20 e 21 de Janeiro - 22hOOno Bar Novo da
Associação de Estudantes da Fa<.,~udadede Letra.", de Lisboa

(Reservas pelo telefone 793 20 92 - bilhete: 300$00)


