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Nota de Abertura
CADERNO ESCOLAR é um projeto de revista deste estabelecimento de ensino que procura articular ensino, reflexão e experiência. Se esta tripla articulação tende a assegurar o rumo do projeto, cada número procurará constituir-se à volta de um núcleo temático. Assim, o número presente, o nono,
vai debruçar-se sobre o que, de cada vez mais, será o núcleo obsessivo: a
Escola, o Patrono, o Arquiteto e as questões urgentes que nos interrogam e
nos solicitam resposta.
Pretende-se que o CADERNO ESCOLAR, também ele, reforce o brilho da
escola e inscreva nela algo que a individualize e eleve: um ensino efetivo,
uma reflexão pertinente e uma atenção necessária. E, talvez, deste modo, se
impeça o que Jacques Le Goff denuncia como sendo uma barbárie doce: uma
espécie de revolução permanente que desestrutura os nossos modos de viver,
de agir, e de pensar e que, como hoje podemos afirmar, conduziu à situação
em que nos encotramos.

António Cruz

Seja como for, procuraremos sempre ser contemporâneos, o que, como Agamben diria, consiste em perceber na obscuridade da época uma luz que, dirigida
para nós, se afasta infinitamente. E a Escola é exatamente esse espaço privilegiado em que se dá a ver essa luz que se aproxima e se afasta no momento
em que, na Europa, a desestruturação e a incerteza se aproximam do limite.
Manifesta-se aqui uma enorme gratidão ao Ilustre Patrono desta Escola, a Sua
Excelência o Ministro de Educação e Ciência, ao Exmo. Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa e a todos os Ilustres Convidados que, com a sua
presença dignificaram a escola pública incentivando-nos a que ela se apresente com a qualidade devida.
Manifesta-se, também, uma enorme gratidão aos autores dos textos publicados de que faremos uma preciosa referência para todos nós.
Manifesta-se, finalmente, um agradecimento ao Professor Mauro Gaspar pelo
excelente trabalho de Design Gráfico na conceção desta revista.

02.03

03
Intervenção na

Inauguração da Escola
por: Dr. António Cruz

SUA EXCELÊNCIA O MINISTRO DA EDUCAÇÂO E CIÊNCIA, PROFESSOR DOUTOR NUNO CRATO
EXCENTÍSSIMOS SENHORES CONSELHEIROS DE ESTADO
PROFESSOR DR JOÃO LOBO ANTUNES
DOUTORA LEONOR BELEZA
PROFESSOR DR BAGÃO FÉLIX
EXMO SENHOR PRESIDENTE DA CML DOUTOR ANTÓNIO COSTA
EXMO. SENHOR PROFESSOR DOUTOR ANTÓNIO DAMÁSIO
DISTINTOS CONVIDADOS
CAROS COLEGAS
ESTIMADOS ALUNOS E ALUNAS
EXMOS. SENHORES ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DEDICADOS FUNCIONÁRIOS

Começo por confessar o imenso privilégio que representa para esta comunidade educativa receber todos os distintos
convidados a quem apresento o mais sincero agradecimento, de um modo muito especial, a Sua Excelência Ministro da Educação, ao Exmo. Senhor Presidente da CML e ao Exmo. Senhor Professor Doutor António Damásio que,
gentilmente, acedeu à nossa proposta de aceitar ser o Patrono desta Escola na sequência de um processo interno,
acompanhado e validado, em tempo próprio, pela DRELVT, pela CML e pelo MEC.
Agradeço a colaboração da CML, da JF de Santa Maria dos Olivais, do Julião Sarmento, do Francisco Sassetti, da
Ana Perez-Quiroga, do Pedro Gomes, da galeria Cristina Guerra, da AXA, da Dra. Guilhermia Gomes editora dos livros
de António Damásio, do Presidente do Conselho Geral, das associações de pais e de estudantes e de todos os que
colaboraram na organização deste dia que, no futuro, passaremos a celebrar como o dia da Escola, o dia do Patrono,
integrado numa semana cultural.
A seguir a estes agradecimentos referir-me-ei à Escola dizendo que ela começa por ser um objeto estético, uma obra
de arquitetura, uma ideia construída, concebida pelo seu Arquiteto, o Professor Manuel Tainha que quero aqui recordar
tanto mais que, há um ano, quando de uma conferência por si proferida neste estabelecimento de ensino, nos manifestou o seu interesse de estar presente assim que este evento inaugural acontecesse.
Aproveito para evocar a grata memória da sua excelente pessoa: o grande arquiteto, o intelectual crítico, o cidadão
atento e o pensador contemporâneo. Desta sua obra aprecia-se a sobriedade dos materiais como um elemento surpreendente, a utilização da luz como material de arquitetura e a conceção do espaço como o grande luxo. Uma boa
arquitetura surpreende e educa e esta, porventura, surpreende-nos e educa-nos para a sobriedade.

04.05

A Escola não é apenas uma obra de
arquitetura, é sobretudo um lugar de
ensino e,por conseguinte, o objeto
estético cumpre nela uma função social própria de ensinar não se limitando a ser objeto de pura fruição estética. Estou convencido que a Escola
encontrou a sua configuração curricular: com uma predominância do
ensino secundário (42 em 52 turmas),
de cursos científico-humanísticos (28
turmas), de ciências e tecnologias
(14 turmas), com um total de 1300
alunos. Aos alunos aqui presentes
queria chamar à atenção para a importância da Escola e o que ela fez
com todos os presentes adultos.
A Escola tem ainda uma arquitetura
organizacional que resulta da fusão
de duas Escolas Secundárias (a Vitorino Nemésio e a Professor Herculano de Carvalho), da requalificação
do seu edíficio pela Parque Escolar,
EPE, e da agregação com a EB2,3
dos Olivais, com a EB Alice Vieira,
com a EB Manuel Teixeira Gomes e
com a EB Sarah Afonso. Estamos
a implementar práticas organizacionais pedagógicas e administrativas
que contribuirão para um ensino de
qualidade e assumindo como valores
a curiosidade científica, a disciplina
metodológica, a integração social
pela via curricular, a solidariedade humana, a sobriedade feliz e o trabalho
sobre si mesmo segundo uma certa
tradição pedagógica e filosófica.
A Escola orgulha-se naturalmente
do seu Patrono, o Professor Doutor António Damásio, “um eminente
neurologista” (1), uma estrela no firmamento das neurociências (2), com
um trabalho neurológico e filosófico
(3) que se vem constituindo como o “
sistema Damásio”(4).
O quadro teórico das investigações
de Damásio é extremamente complexo procurando interligar os fenó-

menos comportamentais, mentais e
cerebrais. Os indícios, as conjeturas
e as hipóteses presentes no seu
trabalho, sobretudo em O livro da
consciência, baseiam-se quer nos
trabalhos contemporâneos sobre a
filosofia da mente e psicologia que
alargaram o legado conceptual, quer
no extraordinário desenvolvimento da
biologia geral, da biologia evolutiva e
da neurociência que ampliou o legado
neural e que produziu uma série de
técnicas para a investigação do cérebro e coligiu uma quantidade colossal
de factos (5).
A obra de António Damásio tem também uma dimensão filosófica e uma
dimensão humanista. A neurociência
levanta problemas filosóficos sendo a
fronteira entre aquela e a filosofia, por
vezes, muito ténue. É este diálogo
que é fundamental e que o filósofo
Jean-Marie Schaeffer aponta como
ausente das teorias filosóficas elas
mesmas largamente reduzidas a um
tipo de questionamento que data de
uma época em que se ignorava tudo
ou quase tudo do cérebro e do seu
funcionamente laborando numa perspetiva essencialmente concetual ou
lógica (6). O neurocientista assume
o humanismo e a ciência ou, para
sermos mais exatos, assume a digni-

dade humana e a exploração da experiência humana pela neurociência
nos estranhos mundos da fisiologia
cerebral e da genética (7). “Dar um
pendor natural à mente consciente e
plantá-la firmemente no cérebro não
minimiza o papel da cultura na formação dos seres humanos, não reduz
a dignidade humana e não representa
o fim do mistério e da perplexidade.”
(8). Ensaia-se, com grande clareza
e abertura, um humanismo para o
século XXI de cujos contornos andamos à procura como o fizeram com
êxito, para o seu tempo, os humanistas do Renascimento e das Luzes.
O Professor António Damásio afasta
dois extremos a evitar: um que con-

sistiria em aceitar que o nosso eu é sempre fiável esquecendo o que os mecanismos neurais trazem à nossa mente;
outro que negaria determinantemente a nossa capacidade de deliberar de forma consciente. E coloca uma pergunta
com a qual me aproximo do fim desta intervenção: “Será que saber como o cérebro funciona é importante para a forma
como vivemos a nossa vida? Sem qualquer dúvida, em especial se, para além de saber quem somos presentemente,
nos preocuparmos com o que poderemos vir a ser” (9).
O evento que aqui celebramos na presença de tão ilustres individualidades não deixará de se manifestar na concretização feliz da nossa precupação com o que poderemos vir a ser, aliás, com o que temos de vir a ser, como escola,
como docentes, como alunos, como cidadãos, contribuindo a Escola para a integração social e para a construção do
futuro das sucessivas gerações que por ela passem.
Procuraremos honrar o nome que o estabelecimento de ensino ostenta com um bom desempenho escolar e pretendemos estudar a sua obra do ponto de vista científico, filosófico e humanista sugerindo-se desde já a criação de um
círculo de estudos e de um núcleo de “ amigos da Escola Secundária António Damásio” com a finalidade de reflectir
sobre a escola: seus processos regulatórios e seu Patrono.
A todos apresento a minha imensa gratidão.
Seriam poucas as palavras para agradecer a honrosa presença de todos e, muito especialmente ao Professor António
Damásio, o nosso Patrono.
Obrigado
NOTAS

1. “New York Times”, 26 NOV 2010.
2. “Sciences Humaines”, de la pensée en Amérique – idées-auteurs-débat, hors-série special nº 17, nov-dec., 2012, p. 95.
3. SOFIA MIGUENS, Racionalidade, Campo das Letras, 2004, Porto, pp. 34-35.
4. Procurar no Google: António Damásio - Automates intelligents
5. ANTÓNIO DAMÁSIO, O livro da consciência, Círculo de Leitores, 2010, Lisboa, p. 29
6. JEAN-MARIE SCHAEFFER, La fin de l´exception humaine, Flamarion, 2007, Paris, p. 347.
7. ANTÓNIO DAMÁSIO, op. cit., p. 50.
8. Op. cit.,p. 49.
9. ., p. 50.
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Discurso para a Inauguração da
Escola Secundária António Damásio
por: Prof. Dr. Nuno Crato

9 de janeiro de 2013
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. António Costa,
Exmo. Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais, Prof. António Cruz,
Exmo. Prof. Doutor António Damásio,
….
Ilustres convidados, caros professores, caros alunos e pais.
Dado que felizmente estão aqui tantos alunos, permitam-me que vos
relate uma pequena história que gosto de contar. Esta história, reportada por Proclus no Séc. V, terá ocorrido à época da fundação da Biblioteca de Alexandria durante o reinado de Ptolomeu Soter, o primeiro
Rei helénico do Egito.
Como forma de patrocinar a biblioteca, o Rei Ptolomeu decidiu ter aulas particulares de matemática e de geometria com Euclides, autor
de Elementos - uma obra em 13 livros que compilava e organizava o
conhecimento geométrico acumulado à época. É o texto fundador da
Matemática!
Reza a crónica que o Rei terá enfrentado algumas dificuldades com a
matéria e assim perguntado ao seu professor: - “Não haverá uma forma
mais fácil de aprender geometria?” - Ao que Euclides terá respondido: “ Majestade, no reino existem dois tipos de estradas, as estradas para
as pessoas comuns e as estradas reservadas ao rei. Na geometria não
existe estrada real.”
De facto, na educação e na ciência não há atalhos; há trabalho, há
esforço, há persistência, há exigência, há vontade. Muita vontade de
conhecer, de saber, de saber cada vez mais. Não há estrada real para
a ciência!
08.09

Esta é uma verdade que António Damásio como cientista bem conhece.
O seu extraordinário trabalho no campo da neurociência, plasmado nas
inúmeras publicações e na criação de uma unidade de investigação
dedicado ao conhecimento das neurociências cognitivas, tem merecido
ao longo dos anos o reconhecimento nacional e internacional tornandoo numa referência maior nestas matérias.
O Prof. António Damásio, como aliás os nossos cientistas, é uma fonte
de inspiração para todos nós, não podendo ser mais feliz a sua escolha
para patrono desta escola.
Estou certo que será uma inspiração para os seus professores, uma
inspiração para todos os seus alunos, uma inspiração para esta comunidade educativa. A escola, seja ela básica, secundária, ou superior, é
sempre uma casa do conhecimento; um espaço de descobertas; um
espaço de trabalho; um espaço de liberdade.
Queremos ampliar a liberdade dos jovens.
As dificuldades em Matemática, Física, ou Português condicionam escolhas, limitando muitas vezes o percurso escolar e profissional dos
jovens. Pelo contrário, é o conhecimento que lhes dá liberdade para
escolherem aquilo que realmente querem para o futuro.
A exigência é a oportunidade para aqueles que menos recursos têm.
Laxismo e facilidade não contribuem para a inclusão, antes pelo contrário, impedem-na.
Queremos o sucesso académico; queremos debelar o abandono escolar; queremos que os nossos alunos passem não por exaustão do
sistema, mas porque sabem. Mais e melhor.
Por isso estamos todos empenhados em melhorar a qualidade do que
se ensina e do que se aprende, do básico ao ensino superior, passando
pela investigação; promovendo a excelência.
Os mecanismos modernos para melhorar o ensino são internacional-

mente conhecidos:
- reforçar o ensino nas áreas fundamentais, na
idade própria;
- estabelecer mais avaliação e, ao mesmo tempo,
reduzir a retenção;
- estabelecer metas curriculares claras;
- dar mais liberdade às escolas, nomeadamente
para o apoio diferenciado aos alunos;
- desenvolver o ensino vocacional, melhorar o ensino profissional, ligando-o ao mundo das empresas.
É o que temos vindo a fazer, e para isso contamos
com os heróis do nosso quotidiano: diretores de escolas, professores, famílias, funcionários e alunos
que diariamente contrariam os condicionalismos
socioeconómicos, os fatalismos e a resignação.
A educação é uma passagem de testemunho.
A educação é a via através da qual o conhecimento,
a arte, a cultura e os valores são transmitidos para
as gerações seguintes.
Minhas senhoras e meu senhores,
É bom que os nossos alunos saibam que temos em
Portugal grandes investigadores, que temos investigadores portugueses no estrangeiro que nos orgulham.
Por isso estamos a dinamizar projetos como o
“Mundo na Escola” que este ano se dedica às áreas
científicas, e que: - tem levado a física, a biologia,
a geologia, e claro está, a matemática às nossas
escolas;
- e as nossas escolas aos centros de investigação,
levando os nossos alunos ao centro do conhecimento avançado.

O contacto direto com os nossos melhores investigadores, com as nossas melhores instituições é
uma grande oportunidade para os cientistas apoiarem e estimularem os jovens.
São necessários esforços gigantescos para assegurar a sustentabilidade do que de melhor se faz
em Portugal, para facilitar a transferência do conhecimento gerado na investigação científica para
o nosso tecido produtivo, para encorajar os investimentos privados na ciência e na tecnologia. Mas
sabemos que esses esforços compensam. Estamos a privilegiar por isso os apoios públicos às
atividades de excelência, garantindo o máximo rigor
e transparência na distribuição de fundos públicos,
com maior exigência em todos os concursos FCT,
com um novo estatuto dos Bolseiros de Investigação, com novas tipologias de projetos de I&D.
Minhas senhoras e meu senhores,
qualidade no ensino básico, secundário, técnico e
superior e excelência na investigação, são duas
bases do mesmo esforço: o crescimento económico, o desenvolvimento cultural e o progresso do
país.
Porém, precisamos do exemplo do professor
António Damásio. Um exemplo que nos mostra que
não há estrada real para a Geometria.
Muito obrigado,
Nuno Crato
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Discurso para a Inauguração da
Escola Secundária António Damásio
por: Dr. António Costa

Senhor doutor António Pinto da Cruz, senhor ministro da educação, senhores conselheiros de estado,
senhor presidente da Junta de Freguesia, senhor
professor António Damásio, ilustres convidados, professores, funcionários, alunos e alunas desta escola.
Queria começar, naturalmente, por saudar esta comunidade educativa por ver hoje inaugurada, oficialmente, pelo senhor ministro da educação, a sua escola. E esta escola – é importante sublinhar – foi um
trabalho de uma peça de arquitetura de um grande
arquiteto que, no ano passado, nos deixou – o professor Manuel Tainha – e que foi um dos grandes
arquitetos que marcou a cidade de Lisboa e, designadamente, todo o novo bairro dos Olivais.
E a arquitetura é, das formas artísticas, aquela que
mais presente está no quotidiano de todos nós. Nós,
para vermos uma pintura, temos, em regra, que a
procurar, para ouvirmos uma música, temos, em regra, que ligar um aparelho, mas a arquitetura, desde
o momento em que abrimos os olhos, nós já estamos numa peça de arquitetura e, até nos voltarmos
a deitar, a arquitetura persegue-nos ao longo de todo
o dia. E é, por isso, muito importante, a qualidade da
arquitetura e a formação na qualidade da arquitetura. A qualidade da escola, do edifício da escola não
é algo de somenos. É algo absolutamente essencial
para a formação de quem frequenta a escola, como
a paisagem – e a qualidade da arquitetura – é fundamental para quem vive a cidade e para podermos
amar a cidade. E uma boa peça de arquitetura, como
é a desta escola, quer na sua versão original, quer
nesta versão agora requalificada pela Parque Escolar, foi um legado muito importante na obra do arquitecto Manuel Tainha. E não queria deixar de saudar
esta comunidade educativa, pelo privilégio que tem
de receber esta obra e ter este trabalho do arquiteto
Manuel Tainha.
12.13
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Queria, em segundo lugar, saudar o professor António Damásio que contribuiu, decisivamente, para este ato
de inteligência emocional que foi escolher para patrono desta escola alguém que está vivo. Não é habitual.
Esta escola resulta, aliás, da fusão de duas escolas com dois notáveis patronos: o Professor Herculano de
Carvalho e o grande escritor Vitorino Nemésio. Mas o termo «patrono vivo» é um privilégio único, porque é
um privilégio de não conhecer só pela história, não conhecer só pela obra, mas o poder de conhecer fisicamente, poder materializá-lo, poder dizer «Bom dia», poder ver o seu sorriso, ouvir a sua palavra, poder ouvir
a sua mensagem. E isso, queria dizer em primeiro lugar, acho que é um gesto muito importante, no professor
António Damásio, ter aceite ser o patrono desta escola. Porque a escolha do patrono não é só homenagear
a pessoa que é adotada como patrono, é escolher uma figura que deva ser uma figura inspiradora para a
comunidade educativa.
Eu acho que, neste momento e mais do que nunca, é particularmente inspirador podermos ter, como patrono de uma escola, alguém que se tornou uma grande figura da ciência internacional. Porque isso significa
várias coisas: significa a capacidade que os portugueses têm de se afirmar pelo conhecimento em qualquer
ponto do mundo; significa a importância que o estudo, o trabalho e a investigação têm na formação das pessoas, no seu desenvolvimento e na capacidade de nos afirmarmos. E numa altura em que tanta gente acha
que pessoas qualificadas não têm futuro no nosso país, acho que a escolha de um nome como o de António
Damásio, como patrono desta escola, significa, precisamente, o contrário: é que o país não tem futuro, sem
pessoas qualificadas. E essa é a grande missão da escola: é formar cidadãos cada vez mais exigentes, cada
vez mais conhecedores, cada vez mais curiosos, cada vez mais capazes de ir mais longe e de prosseguir
no avanço do conhecimento. Porque só assim nós todos teremos futuro.
E por isso queria deixar, aqui, esta palavra de saudação, de esperança e de confiança que, com um patrono
destes, teremos certamente um futuro bastante inspirado.
Bom trabalho a todos.
Transcrição de improviso oral
14.15
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Comunicação

“A Neurociência da Educação”
por: Prof. Dr. António Damásio
Escola Secundária António Damásio
9 January 2013

Preâmbulo
Permitam-me que antes de passar aos assuntos sérios faça um pouco de humor para me defender do embaraço deste momento.
Quando finalmente me decidí a estar presente nesta ceremónia, telefonei ao
Professor Antonio Cruz. A senhora que me atendeu explicou em voz clara:
“Escola Antonio Damasio”. Foi uma coisa estranhíssima que não esperava de
todo ouvir. Não pensem que é fácil ver o vosso nome numa instituição. Não
pensem que é coisa natural ouvir a vosso nome ligado ao de uma instituição.
Disse ao que vinha e a senhora perguntou-me: “Quem devo anunciar?” “Antonio Damasio”, foi a minha resposta, ao que se seguiu um longo silêncio e
depois, em tom incrédulo: “Antonio Damasio?” E aí percebi que nada disto
fazia sentido e que deveria ter morrido antes de me permitir dar o nome à
parede. Claro que repeti o nome e pedi desculpa de ser de facto o Antonio
Damasio e de ainda estar vivo. Nova pausa a que se seguiu, “Ai meu Deus,
um momento…”
Capítulo I Um Problema Urgente
Recentemente, um colega meu escreveu um livro intitulado A Anatomia da
Violência, e pediu-me que escrevesse uma apresentação para o seu lançamento. Acedi, mas não sem resistir a sublinhar que o livro dizia respeito apenas à forma mais óbvia de violência e nada dizia sobre a forma mais subtil e
preocupante. De facto, o livro discute em profundidade a biologia da violência
fisica bruta, aquela que se executa com armas de fogo, facas, e pontapés.
Essa forma de violência é um resíduo genético da nossa ancestralidade tribal.
É uma forma de violência felizmente rara nas sociedades mais avançadas e
está em declínio.
A variedade de violência que me interessa hoje é mais subtil e consiste no criar
ou manter condições de vida que levam ao desespero pessoal e social. Estou
a falar evidentemente da pobreza ou mesmo da miséria, no sentido mais amplo desses termos. Essa variedade de violência e as suas consequências têm
vindo também a diminuir nas sociedades avançadas mas não tão rápidamente
como a violência fisica. Pelo contrário, em certas sociedades, têm até vindo a
aumentar recentemente.
16.17

É razoável que me perguntem o que tudo isto tem a ver com a excelente escola onde hoje estamos; ou porque razão,
dado que não sou nem economista nem político de profissão, estou aqui a falar da pobreza como forma de violência.
A minha resposta é simples; o problema tem muito a ver com o dia de hoje; tem tudo a ver com esta escola e com
todas as escolas; tem tudo a ver com a educação. Se é verdade que a solução para a pobreza passa pela saúde das
economias e pela inteligência dos programas politicos, também é verdade que não pode haver economias saudáveis
ou programas politicos inteligentes sem níveis crescentes de educação, sem comhecimentos exactos e actualizados
da realidade que nos rodeia —fisicamente, humanamente, e socialmente — e sem capacidade crítica para analisar
esses conhecimentos, criar soluções possíveis, e decidir modos de ação. Nesta perspectiva, a arma essencial contra
a violência da pobreza é feita de uma longa lista de ingredientes:
1.
2.
3.
4.

Conhecimento profundo e eficaz da realidade diversa de que fazemos parte;
Capacidade de análise crítica dos problemos que enfrentamos;
Imaginação criadora capaz de inventar soluções;
Capacidade de escolha e decisão sobre os modos de implementar as soluções.

É destes ingredientes que podem resultar programas politicos inteligentes e economias saudáveis. Trata-se assim,
entre ingredientes de qualidade e processos eficazes, de uma culinária complexa que não é possível sem educação.
É por tudo isto que nesta manhã devemos estar bem felizes com o facto de que esta escola existe; de que tem um
currículo, professores, e um espaço arquitectonico em que a educação vai vingar; que vai dar aos estudantes que aqui
se formam os instrumentos intelectuais de que precisam para uma vida de êxito pessoal em que vão poder contribuir
para o êxito dos outros.
Ao fim e ao cabo, cedo ou tarde, não há precipíos fiscais nem desvarios economico-politicos que resistam à boa educação.

Capítulo II

A Educação É Necessária Porquê?

Acabei de vos dar uma boa razão do porquê da educação, uma razão práctica, utilitária, mercenária se quiseram. É
claro que há outras razões, prácticas também mas menos obviamente prácticas. Por exemplo, quando nos embrenhamos num romance e entramos na vida dos seus personagens, estamos a entrar em contacto com situações de vida que
podem nada ter a ver com o nosso momento actual, mas que nos servem de ensaio, seguro e sem risco, para aquilo
que um dia poderá acontecer nessa vida e para a forma como podemos reagir em tais circumstancias; e se aprendermos a analisar o modo como esse romance foi escrito e entrarmos um pouco na mente do autor, teremos, aí também,
um treino seguro e sem risco de como observar acontecimentos exteriores e interioridades de outras mentes.
O mesmo nos acontece com a poesia, com o teatro, e com o cinema, quando uma narrativa de ficção nos leva a melhor compreender o precário estatuto que rege a nossa vida e nos compensa com as emoções e os sentimentos que
permitem uma resposta inteligente e construtiva ao facto de que estamos vivos. Ensaiar modos de resposta às nossas vidas possíveis faz parte da boa educação. Mais ainda, aprender a invocar e incitar a energia emocional de que
precisamos para viver uma vida construtiva e florescer faz parte da boa educação. São energias que a experiência
repetida da música ou da apreciação das artes visuais fazem surgir com facilidade crescente.
Uma boa educação requere não só os mais actualizados conhecimentos cientificos — por exemplo no domínio da
biologia, da fisica, das matemáticas e das ciências sociais — mas também os conhecimento que provêm das humanidades no sentido largo do termo — da filosofia clássica à experiência das artes. São conhecimentos ideais para adquirir as estratégias de pensamento que permiten estruturar valores humanos e organizar comportamentos éticos. São
conhecimentos ideais para treinar capacidades criadoras que podem depois ser postas ao serviço das mais diversas
prácticas e ocupações profissionais.
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Capítulo III

A Educação e o Cérebro

Poderíamos falar durante horas sobre o muito que agora sabemos sobre a
neurobiologia da educação e sobre o facto de que assenta em certos processos fundamentais:
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1. Percepção do mundo do próprio corpo:
2. Percepção do mundo que nos rodeia, através dos meios sensoriais;
3. Aprendizagem sensorial e motora;
4. Codificação e consolidação do material aprendido;
5. Recordar/reimaginar/reorganizar
6. Traduzir em linguagem;
7. Raciocinar
A educação modifica circuitos neurais, fortalece certos circuitos e enfraquece
outros. Constantemente, dinamicamente, modifica a estrutura e o funcionamento do cérebro. Pouco há de fixo e rígido no cérebro humano. E com
base nessa modificação de circuitos neurais que as nossas ideias e as nossas
acções mudam também e são capazes, ou não, de resolver os problemas que
enfrentamos. Nesta perspectiva, a educação permite-nos adquirir modos de
resposta às problemáticas da nossa vida e nisso se assemelha, formalmente,
a todos os sistemas de regulação da vida com que nascemos — os sistemas
de homestasia — organizados pelo nosso genoma, prontos a gerir a nosso
metabolismo e até mesmo aspectos elementares da nossa vida social. A educação permite-nos completar os sístemas de homeostasia básica com sistemas de homestasia a que chamo sociocultural.
Há cerca de 100 milhões de anos (notem bem, milhões) os genomas de um
pequeno número de insectos sociais (certas formigas, certas abelhas) deramlhes a possibilidade de criar colónias que mais parecem cidades, com sistemas de produção, divisão de trabalho, defesa e fiscalizacão. Esses insectos
pouco ou nada têm que aprender e executam inflexivelmente as acções que
o genoma e o desenvolvimento inicial os levam a cumprir. Mas não se interrogam sobre os suas origens ou sobre o seu destino. Não se revoltam contra
a injustiça.
Seres humanos como nós, começaram há menos de cem mil nos (notem
bem, milhares de anos, não milhões), a aprender factos sobre o mundo que
os rodeava e começaram a tomar consciência de riscos, ganhos e perdas,
de dores e prazeres, começaram a perguntar-se sobre origens e destino; e
começaram também a propor soluções para os problemas que mais os tocavam emocionalmente, soluções que incluiram o desenvolvimento de comportamentos morais, sistemas religiosos, artes, soluções politicas e económicas.
O que vos proponho é que o começo das estruturas socioculturais que a humanidade tem vindo a criar, proveio da necessidade incontornável de regular a
vida de tal modo que a dor e o sofrimento sejam minimzados e o bem estar aumentado. E proponho que o caminho que é necessario percorrer para atingir
esses resultados requere não apenas boas intenções e boa vontade: requere,
antes de mais, boa educação.
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Resumo do Dia com o Patrono
por: Aluna Catarina Martins

O Dia com o Patrono da Escola iniciou-se com a chegada
de vários convidados de renome, de que se destacam:
Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência, o Professor Doutor Nuno Crato; o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Doutor António Costa; e, a
Senhora Professora Doutora Hanna Damásio.
Foi descerrada uma placa alusiva ao evento pelo Professor Doutor António Damásio, pelo Ministro da Educação
e Ciência e pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
Após este momento simbólico, todos os presentes, alunos, funcionários, professores e convidados se dirigiram
ao ginásio para assistir aos discursos do Diretor da Escola, do Presidente da Câmara Municipal, do Ministro da
Educação e Ciência e do Prof. Dr. António Damásio.
Dos seus discursos, destacam-se várias ideias/tópicos.
O Diretor da Escola realçou a admirável obra do notável
arquiteto Manuel Tainha; a importância da Escola ter um
Patrono como o Prof. Dr. António Damásio e informou
ainda que, deste dia em diante, a data de 9 de Janeiro
seria para sempre celebrada como o dia da escola. No
discurso do Dr. António Costa é de destacar a enorme
importância que este atribui à arquitetura, que segundo
o mesmo, desde o momento em que acordamos até ao
instante em que nos deitámos está sempre presente; de
igual modo, referiu também a sorte de a Escola possuir
um Patrono ainda vivo, o que, nas suas próprias palavras,
é uma honra pois nos permite tê-lo presente e comunicar
com ele.
Relativamente ao discurso do Prof. Dr. Nuno Crato é de
reter a importância de um Patrono para uma escola e a
importância da existência de alunos cada vez mais curiosos e cada vez melhor preparados, o que só advém, de
acordo com o próprio, do aumento do nível de exigência
(mencionando uma história de um rei egípcio que procurava o caminho “real” para a matemática).

maior forma de violência, a qual, na sua opinião, apenas
pode ser vencida através do investimento na Educação
por parte dos professores e alunos.
Do mesmo modo, salientou a importância das artes, em
especial, a dos livros, pois estes permitem-nos realizar
simulacros, isto é, “ viver diferentes situações sem correr qualquer risco.” Terminou o seu discurso falando no
enorme papel do autoconhecimento e das escolas na nossa vida social promovendo cidadãos ativos e bem formados. Em resumo, António Damásio presenteou-nos com
uma visão abrangente do Homem e da Cultura, tendo discursado numa linguagem acessível e de uma forma bem
estruturada.
Terminado o momento da oratória, seguiu-se um momento
musical, proporcionado por Francisco Sasseti e pelo violinista Pedro Lopes que interpretaram músicas clássicas
conhecidas.
Posteriormente, ocorreu a visita à Escola, durante a qual
o Prof. Dr. António Damásio passou pelos laboratórios
em que eu com outros colegas da turma realizamos uma
pequena experiência que consistia no visionamento de
protistas vivos dentro de uma gota de água de uma infusão.
O programa terminou com a visita à exposição de Julião
Sarmento e com a despedida do Patrono da comunidade
escolar.
A minha opinião pessoal é que gostei muito do dia, penso
que estava muito bem organizado e o momento que achei
mais emocionante foi aquele no qual eu tive a honra e a
oportunidade única de falar com António Damásio sobre
uma paixão que ambos partilhamos: a Medicina.

Para finalizar, o discurso do Prof. Dr. António Damásio
foi de facto muito abrangente, tendo sido iniciado com a
questão da pobreza, considerada, pelo mesmo, a pior e
22.23

A PROPÓSITO DE MANUEL TAINHA
por: Prof.ª Dr.ªTeresa Heitor
“O rigor e a emoção são duas formas de conhecer o real.”
Manuel Tainha, entrevista a Ricardo Carvalho, Jornal Público, Fev.2000
Acompanhei o trabalho recente de Manuel Tainha, em duas escolas, por ele
projectadas, no âmbito do Programa de Modernização das Escolas Secundárias, a cargo da Parque Escolar: primeiro, na actual António Damásio, antiga
Escola Secundária dos Olivais Velho em Lisboa e seguidamente, na António
Inácio da Cruz, antiga Escola Agro-Industrial de Grândola.
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“O rigor e a
emoção são
duas formas
de conhecer
o real.”

A escola de Grândola foi o seu primeiro projecto de arquitectura escolar. Iniciado em 1959, decorreu de uma encomenda particular, associada a uma vontade testamentária. O programa afastava-se dos modelos praticados na altura
de uma escola para formação profissional em regime de internato, destinada
a filhos de trabalhadores rurais. Construída num montado alentejano, foi inaugurada em 1963 embora sem o módulo residencial.
A escola dos Olivais Velho, surge anos mais tarde na continuidade do anterior
e dos projectos para a Escola Agrícola de Évora (1960-65) e para o Grupo
Escolar dos Olivais Sul (1965-68). Lançado em 1972, através de uma iniciativa
conjunta do GTH e do Ministério da Educação, a indefinição do programa escolar implicaria uma grande flexibilidade, de modo a prever futuras adaptações. A
sua construção prolongar-se-ia pela década seguinte tendo sido inaugurada em 1984
com várias mutilações e desvios face ao projecto inicial, que levariam a uma
complicada situação de paternidade por assumir.
Foi com enorme entusiasmo que Manuel Tainha se envolveu na modernização
destas escolas. Demonstrou-o publicamente por várias vezes, dando conta
dos seus percursos atribulados e das muitas histórias e emoções que os envolveram. Sempre interessado em reflectir sobre a arquitectura – a dos outros
e a sua própria – empenhou-se, nestes projectos, em revisitar as suas matrizes
iniciais, em restabelecer as suas retóricas discursivas, em respeitar as muitas
apropriações que haviam sido consumadas ao longo dos anos de uso.
Em ambas se revela a preocupação de Manuel Tainha em reinterpretar os
programas propostos, introduzindo alterações aos modelos então praticados,
em colocar a aprendizagem e os modos como se aprende como sua condição central, incorporando novas valências e relações de funcionalidade e
potenciando a relação com a envolvente, em recorrer a pesquisas nas áreas
da educação e da psicologia ambiental, a experiências internacionais e a observações atentas dos modos de fruição do espaço escolar.
Nas suas (re)intervenções nota-se tanto o sentir quanto o raciocinar: para
além de “olhar” era preciso escutar, falar e, sobretudo, discutir a importância
e a relevância do novo programa, das soluções propostas, das suas razões e
possíveis implicações...
A sua experiência, a sua cultura literária e discursiva da arquitectura e o profundo conhecimento de muitas “histórias arquitectónicas”, associadas ao facto
de também ser professor, permitiam-lhe saber quando uma nova narrativa podia ser construída ou reinventada sem forçar o existente. E Manuel Tainha
transmitia e compartilhava esse conhecimento. E nunca escondia a emoção
provocada pelos novos objectos.
24.25

O ARQUITECTO MANUEL TAINHA: O HOMEM E A OBRA
por: Dr. António Cruz
O Arquitecto Manuel Tainha projectou a Escola onde desempenho funções e
que foi recentemente objecto de obras de requalificação, igualmente de sua
autoria, a Escola Secundária António Damásio. Tive assim o privilégio de o
conhecer e sinto-me honrado por me ser dada a oportunidade de escrever
sobre tão eminente personalidade, a quem pude manifestar o apreço pela sua
pessoa e pela sua obra organizando três conferências em que o Arquitecto
participou. A última delas decorreu já nos finais de Fevereiro do presente ano
e só a sua enorme disponibilidade o trouxe à “sua” Escola.
A surpreendente simplicidade da sua personalidade e da sua obra conduz-nos
à descoberta de uma grande referência estética que é a sua obra construída,
crítica quanto à obra publicada e ética no respeitante à sua presença cívica
na cidade.
A sua obra construída ou escrita aborda a sobriedade, a luz, a interioridade e
em Textos de Arquitectura, para além das extremamente interessantes notas
e memórias descritivas de alguns dos seus projectos, pude apreciar especialmente as suas ideias ligadas à arquitectura e à filosofia onde se conjugam
simplicidade e monumentalidade, dimensão e “luxo”, sobriedade e “riqueza”,
luz e sombra, poética e ética.
Na cidade de Lisboa encontramos algumas das suas obras. Obras que abrigam, que servem , que representam, que ligam e onde se ensina e aprende
- habitações, hotéis, escolas, centros de saúde, instalações de âmbito cultural,
industrial ou de comunicação.
Diariamente utilizo e usufruo de duas das suas obras – a Estação do Metro
da Alameda e a Escola já referida. É o Arquitecto que nos diz que “a estação
da Alameda é um prodígio: como fazer arquitectura por subtracção? Como
processo, está na linha dos grandes templos industânicos subterrâneos … ali
separou-se o que estava junto (a Terra). A Terra é de facto um dos mais nobres
materiais de arquitectura. Ali confirmei-o”.
Quanto à arquitectura escolar refere ele que “deve haver uma diversidade de
locais que se prestem, pelas suas qualidades, pelas suas aptidões de vizinhança, a diversos tipos de actividades: actividades de pequenos grupos, de
grandes grupos, da relação professor/aluno”.
Inevitável tornou-se saber mais sobre Manuel Tainha e Textos de Arquitectura
é um excelente livro em que se revela um grande ensaista, com uma profunda
cultura, um enorme espírito crítico e uma lúcida atenção ao mundo contemporâneo. Em Arquitectura em Questão (2003) a Associação de Estudantes da
Faculdade de Arquitectura de Lisboa, que reeditou o livro, refere-se a Manuel
Tainha, na introdução, de um modo lapidar, apresentando-o como o Homem,
o Professor, o Arquitecto, o Humanista.

“deve haver uma
diversidade de
locais que se
prestem, pelas suas
qualidades, pelas
suas aptidões de
vizinhança, a
diversos tipos de
actividades:
actividades de
pequenos grupos,
de grandes grupos,
da relação
professor/aluno”.

O SOM DA ARQUITETURA | A DIVERSIDADE NA OBRA DE MANUEL TAINHA
Após se formar em Arquitetura em
Diogo Lourenço | Margarida Lima Belo
1950, o arquiteto Manuel Tainha
(Estudantes de Arquitetura)
passa a fazer parte da geração que
reconheceu o Movimento Moderno
na Arquitetura como modelo a seguir
no nosso país. Por essa mesma
razão, o arquiteto Nuno Portas (1973)
coloca-o junto a nomes de arquitetos,
tais como Fernando Távora e Nuno
Teotónio Pereira, na categoria de
profissionais que mais se envolveram
na crítica à arquitetura de linhas simples e participaram nos CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura
Moderna).
São também os mesmos arquitetos
que defendem a manutenção dos valores locais e regionais aquando se
projetam e requalificam edifícios ou
espaços, para que se preserve a coerência com a envolvente, por um lado
e a observância da funcionalidade,
por outro. Estes arquitetos iniciaram
a prática da arquitetura numa época
em que se começavam a questionar
alguns dos ideais da arquitetura moderna. Até esta altura, simplesmente
se utilizavam os cânones consoante
o projeto em mão. Foi também uma
geração que trabalhou desde relativamente cedo em projetos de grande
escala, projetos que por essa mesma
razão causam grande impacto ao
nível urbano e social, com notoriedade à escala da cidade e no modo
de habitar.
A primeira fase da carreira do Arquiteto Manuel Tainha, nas décadas
de 50 e 60, é já marcada por projetos de edifícios, bem como conjuntos arquitetónicos importantes, que
relevam na sua carreira: foi autor de
vários projetos de renome, nomeadamente o projeto das Piscinas do
Tamariz no Estoril, em 1954 – o seu
primeiro concurso. Este projeto é ain-

da hoje uma obra de referência tanto no panorama da sua obra arquitetónica
como na área em questão.
É de assinalar, igualmente, o projeto para a Pousada de Santa Bárbara, de
1957, sendo o primeiro projeto em que o arquiteto necessitou de realizar um
estudo aprofundado entre a relação de um edifício com topografia acentuada.
Trata-se de um projeto que estabelece uma forte relação entre a arquitetura, o
homem e a paisagem, ao qual se dedicou durante dez anos, tendo representado um papel importante na sua evolução como arquiteto. Nesta obra, reconhecem-se algumas das marcas dos paradigmas da arquitetura moderna e
nacional, nomeadamente, a clareza funcional aliada à forma e à volumetria, a
escolha dos materiais, consoante o local de implantação da obra, assegurando a coerência com a envolvente, a proporção e a escala e a relevância dos
espaços internos e de circulação – os “pátios”. Este projeto, pela forma como
o arquiteto lida com estes quatro paradigmas, constitui-se como a primeira
obra de reflexão e de interpretação pessoal do conjunto destes temas.
Nos finais dos anos 50, mais precisamente em 1958, o arquiteto funda e dirige a revista de arquitetura “Binário”, participando ativamente neste projeto
até a publicação do n.º 10 dessa mesma revista. O primeiro número editado
revela alguns dos princípios pelos quais se iria reger e que se traduziram na
eleição de um espaço próprio e igual, tanto para a arquitetura como para a
engenharia civil, evocando os dois mundos com igual destaque. Foi esta coexistência que esteve na base do nome da revista. Mais tarde, o percurso do
arquiteto como crítico de arquitetura é novamente assinalado através da sua
colaboração na revista “Arquitectura”.
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Para além dos projetos atrás referidos, são ainda de assinalar, a Escola
Agroindustrial de Grândola de 1959/63 e a Escola de Regentes Agrícolas de
Évora de 1960/65. Estes projetos, apesar de serem da mesma tipologia, tiveram abordagens distintas, ou seja, as suas estratégias formais são diferenciadas. Em Grândola, o projeto baseava-se na ideia de vários núcleos dispersos
no terreno, com uma implantação de base informal sem obedecer a diversos
critérios de localização, dando a primazia à articulação entre eles pela funcionalidade das atividades agrícolas. Em Évora, a funcionalidade dá lugar ao
desenho do espaço através do recurso à arquitetura, uma vez que a área de
implantação tinha uma pré-existência histórica muito marcada – Convento de
Valverde, uma obra quinhentista de destaque. Manuel Tainha procurou aqui
criar uma interação entre antigo, novo, artificial e natural. Em complemento ao
existente, surge um projeto de adição que se localiza a alguns metros de distância do convento, numa elevação vários metros acima, assim estabelecendo
relações diretas entre a nova construção e as existentes.
As obras mais relevantes do arquiteto Manuel Tainha para a cidade de Lisboa
incluem projetos como o Edifício da Faculdade de Psicologia da Universidade
de Lisboa de 1987/90 – prémio Valmor no ano de 1991 –, a ponte pedonal do
Bom Sucesso de 1992/93, a ampliação da Estação da Alameda de 1994/98 e
a Porta Norte da Expo 98, concluída no mesmo ano.
A sua contribuição para o Bairro dos Olivais, bairro exemplar das décadas
de 50 e 60 e cujo projeto foi a vários níveis muito importante, em particular
ao nível do pensamento urbano da zona, foi o Conjunto de Torres construído
entre 1961 e 1967, com a colaboração do arquiteto Hestnes Ferreira, sendo
que a organização formal dos espaços interiores se assemelha à utilizada pelo
arquiteto Alvar Aalto para o seu edifício berlinense. 1
Foi ainda autor de dois projetos do âmbito da arquitetura escolar: um primeiro
intitulado de Grupo Escolar de 16 salas de aula, célula B, nos Olivais Sul,
construído entre 1965 e 1968, e um segundo, que resultou de um concurso
no qual participou em 1972, em colaboração com o arquiteto Manuel Botelho,
o da Escola Secundária dos Olivais Velho. Este projeto, iniciado em 1975, foi
concluído em 1984.
Por se tratar de um projeto de tipologia escolar, a Escola Secundária dos Olivais Velho, mais tarde designada Escola Secundária Professor Herculano de
Carvalho, foi-se degradando ao longo dos anos, através do seu uso, tal como
aconteceu com muitas outras escolas, pelo que foi sujeita a obras de requalificação. Para o projeto de requalificação da escola, hoje designada Escola
Secundária António Damásio, foi novamente convidado o responsável pelo
projeto inicial – Manuel Tainha.
O novo projeto de modernização da escola secundária, que foi realizado em
colaboração com a arquiteta Ana Barbas, passou pela adição de três novos
núcleos ao projeto inicial, para que deste modo se aumentasse a área útil educativa e teve ainda como principal objetivo a reparação e o reforço sísmico das
estruturas dos núcleos já existentes. Acresce ainda a requalificação de toda a
envolvente – área exterior aos núcleos.
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Toussaint & Carvalho (2003)
Portas (2008)

“Esclareci-me, pensei
e discuti. A partir daí
comecei a gostar de
escolas. Pensei até,
aquilo que é
impensável:
especializar-me em
estabelecimentos de
ensino, qualquer que
fosse o grau...”

Vários dos projetos que o arquiteto realizou foram de âmbito escolar, e numa
entrevista intitulada “A Prática, a ética e a poética da arquitectura”, realizada no
dia 17 de Novembro de 1999, o arquiteto Manuel Tainha explica a razão pela
qual se dedicou à arquitetura escolar:
“Era um jovem arquitecto. Interessou-me o tema e trabalhei nele ao ser membro
de Júri de um concurso. Esclareci-me, pensei e discuti. A partir daí comecei a
gostar de escolas. Pensei até, aquilo que é impensável: especializar-me em estabelecimentos de ensino, qualquer que fosse o grau. Não porque tivesse algum
apego especial à arquitectura escolar, não havia nenhuma razão desse tipo.
Mas interessava-me, até porque estava tudo por fazer, desde o ensino primário
ao universitário.”
Tainha 2002
Na mesma entrevista apercebemo-nos que a escolha de Tainha assentava na
existência de diversidade de locais e de espaços para cada projeto a desenvolver. Posto isto, num projeto escolar, esta diversidade de espaços tinha de
ser pensada para que se adequasse a todas as atividades escolares, fossem
estas para pequenos ou grandes grupos. Como a dinâmica educativa está também, como a arquitetura, em constante desenvolvimento, as salas de aulas, por
exemplo, são também projetadas, de modo a responderem a novas necessidades, mesmo às necessidades tecnológicas, passando a poder ter diversas
disposições. A arquitetura assume, assim, um importante papel: para além de
ter de ser funcional, tem de subsidiar a relação entre o professor e o aluno.
A conceção dos espaços e o modo de os habitar são uma preocupação constante na obra do arquiteto. Cada espaço é projetado de forma única, com uma
sonoridade própria. Daí defender que “saber ver a arquitetura é passar por saber
ouvir” 2, isto é, saber ouvir cada espaço, cada tempo, cada luz, e cada som que é
projetado, controlado e trabalhado de forma cuidadosa e harmoniosa. Cada espaço tem então de ser projetado de acordo com o programa pretendido. Neste
caso, as salas de aulas, laboratórios, pátios ou a cantina, todos são espaços
controlados de forma a serem calmos, ou ativos, consoante a necessidade – o
espaço/arquitetura tem o poder de controlar os comportamentos dos utentes
desses mesmos espaços.
A partir de 1976, o arquiteto Manuel Tainha dedica-se à transmissão do seu conhecimento, iniciando a sua carreira académica numa progressão natural entre
o exercício da sua profissão e da sua reflexão crítica. Neste âmbito, destaca-se
como docente do Departamento de Arquitetura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, mais tarde designada Faculdade de Arquitetura da Universidade
Técnica de Lisboa (1989 a 1993) e ainda como professor convidado do departamento de arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade
de Coimbra e da Universidade Lusíada de Lisboa.
Em 2000, Manuel Tainha foi condecorado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e foi-lhe atribuído o título de Doutor Honoris Causa
pela Universidade Técnica de Lisboa e pela Universidade Lusíada de Lisboa,
nos anos 2004 e 2005, respetivamente. Em 2010 foi homenageado pela Ordem
dos Arquitetos Portugueses.
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Dispersão e Unidade
para uma Poética da Simpatia
por: Prof.ª Dr.ª Olga Pombo

Gostaria de começar por retomar uma questão que, segundo creio, está no
cerne das questões levantadas por este congresso: que tipo de disciplina é a
ciência da informação? A minha resposta seria: uma disciplina indisciplinada. Ou seja, uma disciplina que corresponde às novas formas de organização
disciplinar, à nova cartografia dos saberes que hoje se verifica.
Até às primeiras décadas do século XX, as ciências constituíam-se por ramificação, por subdivisão sucessiva. E isto, tanto ao nível dos domínios de estudo,
como das metodologias, das comunidades científicas ou das revistas especializadas. Em crescimento exponencial desde o século XIX, este modelo - correlativo do fenómeno da especialização ou fragmentação disciplinar - tinha por
objetivo o afinamento progressivo da análise e, no limite, a procura do simples,
do indivisível, do a tomos (sem partes).
Assim foi de facto. A ciência moderna constituiu-se a partir da metodologia
analítica proposta por Descartes. “Esquartejar” cada totalidade, “cindir” o todo
em pequenas partes, alcançar uma análise cada vez mais fina. A ideia base é
que o todo pode ser reconstituído a partir das partes, ou seja, de que o todo é
igual à soma das partes.
O procedimento científico sempre foi este. É assim que a ciência tem funcionado. E - é necessário dizê-lo - tem funcionado muito bem. Tem produzido
resultados notáveis, magníficos. Não podemos recusar, nem menosprezar,
nem esquecer, que foi este procedimento analítico da ciência moderna que
deu origem a todo o conhecimento e bem-estar que lhe devemos. Talvez não
valha a pena reforçar aqui os aspectos positivos da ciência moderna. Todos os
conhecemos. A nossa vida depende deles a cada instante.
Porém, se não podemos, nem devemos, esquecer, diminuir, negar os benefícios da ciência moderna, tanto em termos de compreensão do mundo como
de melhoria das nossas vidas, isso não pode impedir-nos de reconhecer os
custos que a especialização trouxe consigo.
Em primeiro lugar, custos culturais relativos ao próprio especialista que se
transforma numa criatura estranha, alguém que sabe cada vez mais acerca
de cada vez menos. Como dizia Ortega y Gasset, em páginas célebres de La
Rebelión de las Massas (1929), numa das mais virulentas críticas à arrogância
do especialista alguma vez traçadas:
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“Dantes os homens podiam facilmente dividir-se em ignorantes e sábios, em mais ou menos
sábios e mais ou menos ignorantes. Mas o especialista não pode ser subsumido por nenhuma
destas duas categorias. Não é um sábio porque ignora formalmente tudo quanto não entra na sua
especialidade; mas também não é um ignorante, porque é um ‘homem de ciência’ e conhece muito
bem a sua pequeníssima parcela do universo. Temos que dizer que é um ‘sábio-ignorante’, coisa
extremamente grave pois significa que é um senhor que se comporta em todas as questões que
ignora, não como um ignorante, mas com toda a petulância de quem, na sua especialidade, é um
sábio” (GASSET, 1929, pp. 173-174).

O mesmo tipo de diagnóstico é feito por alguns grandes homens da ciência.
Também eles tomam consciência da gravidade das consequências da especialização que eles próprios praticam. Por exemplo, Norbert Wiener, pai da
cibernética, escrevia em 1948:

“Há hoje poucos investigadores que se possam proclamar matemáticos ou físicos ou biólogos sem
restrição. Um homem pode ser um topologista ou um acusticionista ou um coleopterista. Estará
então totalmente mergulhado no jargão do seu campo, conhecerá toda a literatura e todas as ramificações desse campo mas, frequentemente, olhará para o campo vizinho como qualquer coisa
que pertence ao seu colega três portas abaixo no corredor e considerará mesmo que qualquer
manifestação de interesse da sua parte corresponderia a uma indesculpável quebra de privacidade” (WIENER, 1948, p. 2).
E Oppenheimer, num texto de 1955, descreve nos seguintes termos esta mesma situação: “Hoje,
não são só os nossos reis que não sabem matemática mas também os nossos filósofos não
sabem matemática e, para ir um pouco mais longe, são também os nossos matemáticos que não
sabem matemática” (OPPENHEIMER, 1955, p. 55).

Três anos mais tarde, outra voz se fazia ouvir para denunciar, não tanto agora
a pulverização disciplinar, mas o cisma profundo que se cavou entre duas formas da cultura científica. Referimo-nos a Lord C. P. Snow que, num pequeno
texto de cerca de 50 páginas intitulado Two Cultures, publicado em 1959 e,
a partir daí, constantemente reeditado e traduzido em todas as línguas do
mundo, dá conta da clivagem que, desde o início do século XIX, estava já
latente sob a forma de oposição entre ciências da natureza e ciências do espírito: “De um lado, os intelectuais literatos, do outro os cientistas. Entre os
dois, um hiato mútuo de incompreensão e, às vezes, particularmente entre
os jovens, de hostilidade” (SNOW, 1959, p. 4). Snow vai ainda mais longe e
aponta como raiz dessa ruptura o caráter incompleto dessas duas culturas. Diz
ele: “Os cientistas nunca leram uma obra de Shakespeare e os literatos não
conhecem a segunda lei da termodinâmica” (SNOW, 1959, p. 15). Cada grupo
desconhece e ignora o que o outro faz, chegando mesmo, em alguns casos, a
considerar que o que o outro grupo faz não tem qualquer interesse. A recente
polémica entre Sokol e Brickmont e a comunidade filosófica continental encontra porventura aqui o seu lugar matricial.
Custos também institucionais. A ciência é hoje uma enorme organização
dividida internamente por inúmeras comunidades de pares, cada uma com
os seus congressos, as suas revistas, as suas bibliotecas, os seus territórios,
os seus espaços institucionais, etc. Essas comunidades constituem agregados competitivos que lutam por apoios, subsídios, financiamentos, bolseiros,
novos equipamentos, etc. Já não se trata de os cientistas viverem de costas
voltadas uns contra os outros, como dizia Wiener, de desconhecerem o que
estão a fazer os seus colegas “três portas abaixo no corredor”. Trata-se agora
de competir naquilo que deveria ser de todos.
Refiro apenas um exemplo: o novo tipo de “patentificação”, que hoje está a
desenvolver-se e que, na sua displicente ocorrência, ameaça destruir a própria
ideia de ciência. Durante muito tempo, só se faziam patentes quando um investigador descobria qualquer coisa de novo. Neste momento, muitas instituições de investigação científica estão a patentear não resultados obtidos,
mas áreas de investigação ainda em grande parte por explorar. Antes de se
dar início ao trabalho de investigação, a área selecionada e a metodologia
proposta são patenteadas. O projeto de investigação demarca o seu terreno
antes de haver qualquer descoberta, antes mesmo de iniciar verdadeiramente
a investigação que se propõe fazer. Para que outros não possam trabalhar no
mesmo objeto, para inviabilizar ou dificultar tanto quanto possível descobertas
simultâneas. Qualquer coisa de inaudito que vem pôr em causa a nossa ideia
de ciência como saber público, universal e desinteressado. Outras vezes, a
investigação altamente especializada faz-se em laboratórios comandados por
generais. O que é também qualquer coisa de abissal. Nesse caso, não são
sequer necessárias patentes antecipadas. O que é necessário é garantir o
segredo da investigação que está a ser desenvolvida, o silêncio do investiga-
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dor-funcionário. Que podemos concluir senão que esse tipo de investigação
é completamente contrário ao espírito científico tal como sempre o havíamos
pensado: dialógico, democrático, cooperativo e universal?
Mas, para lá dos custos culturais e institucionais, importa referir os custos
heurísticos de uma ciência altamente especializada. É que, paradoxalmente,
no estado de enorme avanço em que a nossa ciência se encontra, o progresso
da investigação faz-se cada vez mais, não tanto no interior dos adquiridos de
uma disciplina especializada, mas no cruzamento das hipóteses e resultados
de uma disciplina com as hipóteses e os resultados de outras disciplinas. Num
número cada vez maior de casos, e a partir sobretudo da segunda metade do
século XX, o progresso da ciência deixou de poder ser pensado como resultante de uma especialização cada vez mais funda. Ao contrário, e cada vez
mais, esse progresso encontra-se na dependência da fecundação recíproca,
da fertilização heurística de umas disciplinas por outras; da transferência de
conceitos, problemas e métodos; numa palavra, do cruzamento interdisciplinar. Determinadas investigações reclamam a sua abertura para conhecimentos que pertencem, tradicionalmente, ao domínio de outras disciplinas. Como
diz Gilbert Durand, “a passividade monodisciplinar” é inibidora do “salto heurístico” de que a ciência necessita, salto esse que, por natureza, sempre foi, e
continua a ser, resultante de “uma larga informação e cooperação interdisciplinar” (DURAND, 1991, pp. 40-41).
Ou seja, a partir sobretudo da segunda metade do século XX, o modelo de
formação disciplinar por ramificação, isto é, o modelo de funcionamento especializado da ciência, é cada vez mais reconhecido na sua insuficiência. O
progresso não se dá apenas pela especialização crescente como estávamos
habituados a pensar. A ciência é um processo que exige um olhar transversal.
No terreno, assistimos a um conjunto de novos fenómenos em cadeia. Antes
de mais, novos reordenamentos disciplinares, ciências de fronteira, novas
disciplinas que promovem inesperados cruzamentos de duas disciplinas tradicionais, quer no âmbito das ciências exatas e da natureza (a Biomatemática, a
Bioquímica ou a Geofísica), das ciências sociais e humanas (Psicolinguística
ou História Económica), quer entre umas e outras (Sociobiologia, Etologia),
quer ainda entre ciências naturais e disciplinas técnicas (Engenharia Genética ou Biónica). Interdisciplinas, novas disciplinas que surgem do cruzamento,
também ele inédito, das disciplinas científicas com o campo industrial e organizacional. Exemplos: Sociologia das Organizações, Psicologia Industrial,
ou ainda esse eloquente exemplo que é constituído pela Investigação Operacional que resultou da conglomeração, ou mesmo da fusão, entre cientistas,
engenheiros e militares. Finalmente, interciência, conjuntos disciplinares nos
quais não há uma ciência que nasce nas fronteiras de duas disciplinas fundamentais (ciências de fronteira) ou que resulta do cruzamento de ciências
puras e aplicadas (interdisciplinas), mas uma conglomeração de disciplinas
que se ligam de forma descentrada, assimétrica, irregular, numa espécie de
patchwork. Não são duas disciplinas, são várias, e é impossível estabelecer
qualquer espécie de hierarquia entre elas. Os exemplos mais pertinentes são
a Cibernética, a Ecologia, as Ciências Cognitivas e as Ciências da Complexidade1.
É no contexto destes novos reordenamentos disciplinares que, segundo creio,
se situa o caso da vossa disciplina (ou indisciplina) que poderia ser colocada
algures entre uma interdisciplina e uma interciência. Ela recupera metodologias ligadas às praticas que os bibliotecários e documentalistas foram apurando ao longo dos séculos, desde os adquiridos da Biblioteconomia de Naudé
(1600-1653) até à Documentação de Paul Otlet (1868-1944), e cruza essas
práticas com as adquiridas da História, da Antropologia, da Sociologia, das
Ciências da Comunicação, mas também com os novos problemas pensados
pela Cibernética de Wiener (1894-1964), pela Matemática de Shannon (19162001), ou pela engenharia de Wannevar Bush (1890-1974).
Mas, para lá destes novos tipos de configurações disciplinares, é possível
também assinalar a existência de novas práticas de investigação e novos
problemas. Práticas de importação, desenvolvidas nos limites das disciplinas
especializadas e no reconhecimento da necessidade de transcender as suas
fronteiras. Há uma disciplina que faz uma espécie de cooptação do trabalho, das metodologias, das linguagens, das aparelhagens já provadas noutra
disciplina (veja-se a eficaz importação que a Genética fez dos dispositivos
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conceptuais elaborados pela linguistica); práticas de cruzamento, em que não
temos uma disciplina central que vai buscar elementos às outras em seu favor, mas problemas que, tendo a sua origem numa disciplina, irradiam para
outras (o caso mais eloquente é talvez o da inteligência artificial); práticas de
convergência, de análise de um terreno comum, estudos por áreas, utilizados
sobretudo em objetos dotados de uma certa unidade (por exemplo, estudos
realizados com fins militares sobre determinadas regiões estratégicas geograficamente circunscritas); práticas de descentração, relativas a problemas
novos, impossíveis de reduzir às disciplinas tradicionais (como a juventude
urbana, a floresta ou a tradução), problemas de âmbito muito vasto, grandes
demais, problemas que envolvem o tratamento de dados gigantescos, que
implicam uma colaboração internacional sem precedentes, uma rede de cooperantes e de participantes situados em vários pontos do globo, que produzem informação que tem de ser depois centralizada e tratada por processos
automáticos de cálculo (as alterações climáticas, por exemplo); finalmente,
práticas de comprometimento, que dizem respeito a problemas que têm resistido ao longo dos séculos a todos os esforços explicativos mas que requerem
soluções urgentes. Estou-me a referir a questões como a origem da vida ou a
natureza dos símbolos. Saber por que razão umas pessoas matam outras ou
por que razão a fome persiste num mundo de abundância. Quando se procura
pensar questões deste género, rapidamente nos damos conta de como todos
os nossos saberes são poucos para as procurar perceber. Não há computador
que possa concentrar os dados que nos iriam permitir sequer equacioná-las.
Para problemas deste género, impõe-se um regime de polinização cruzada,
que explore ativamente todas as possíveis complementaridades2.
Mais uma vez, a vossa disciplina (ou indisciplina) é justamente reveladora
desta nova situação do conhecimento científico, caracterizada pela insuficiência do método analítico e pela experimentação de novas soluções (novas
disciplinas, novas práticas, novas teorias, novos problemas). Ela é reveladora porque, simultaneamente, integra uma pesquisa científica e uma prática
profissional; porque corresponde a uma ciência pura e a uma ciência aplicada;
porque importa, traduz, adapta, fertiliza conceitos de diversas disciplinas (Biblioteconomia, Matemática, Documentação, Teoria dos Sistemas), porque toma
de empréstimo, utiliza, transpõe procedimentos e métodos de outras ciências
(Sociologia, Ciências Cognitivas, Administração, Museologia, Computação).
Também porque tansporta consigo a urgência de uma prática de comprometimento, decorrente da diversidade cultural e política da gigantesca informação
disponível.
A vossa disciplina (ou indisciplina) constitui assim mais um exemplo de que estamos a passar de um esquema da ramificação arborescente, hierárquico, para um esquema da constelação, de neurónio. No esquema da árvore, as novas disciplinas mantinham a sua ligação à disciplina fundamental (a
mãe), ao tronco comum (a seiva) e às raízes (o fundamento). Cada disciplina
era reconhecível na sua ligação a um ramo diferenciado do saber e apresentava uma identidade estável. No esquema da constelação, pelo contrário, as
relações são múltiplas e irregulares. A hierarquia e a ligação privilegiada a uma
disciplina estão ausentes. Agora predomina a descentração e a instabilidade.
Em paralelo com estas modificações no regime das disciplinas, as comunidades científicas agitam-se, procuram reforçar-se por expedientes extrínsecos
a uma prática cientifica comum ou à fidelidade a um paradigma, por exemplo,
pela constituição de narrativas acerca da sua origem, da sua história, do seu
destino. Digamos que a epistemologia dos paradigmas de Kuhn em nada as
ajuda. Kuhn não dá conta desta nova situação epistemologica. Kuhn foi cego
a estas transformações.
E, por que este novo esquema? Porque percebemos que o todo não é igual
(redutível) à soma das partes. Porque o átomo não é a partícula mínima.
Porque aquilo que se pensava ser simples é afinal complexo. Aquilo que se
pensava sem partes - a-tómico - revelou-se um universo abissal de multiplicidades, de complexidades ilimitadas. Afinal, não tínhamos chegado a um ponto
último a partir do qual fosse possível começar o trabalho de reconstituição
sintética.
Assim, estamos hoje numa situação semelhante à de Leeuwenhoek (16321723) quando, no século XVII, olhando pelo microscópio que ele mesmo havia
construído, se deixou comover pela vertigem sucessiva de um universo que se

multiplicava indefinidamente à sua frente - como lagos cheios de peixes cujos
peixes eram, de novo, novos lagos cheios de peixes, e assim por diante.
A profunda transformação epistemológica que hoje atravessamos tem aqui,
a meu ver, a sua raiz. Perceber que lá, onde esperávamos encontrar o simples, está o infinitamente complexo. Perceber que, afinal, o todo não é a soma
das partes. Esta é, a meu ver, a chave fundamental para se entender a situação atual do conhecimento.
Questão que foi colocada na ordem do dia pela Matemática (conjuntos infinitos) e pelas Ciências da Natureza (fractais, caos). Questão porém que as
ciências humanas conhecem desde sempre, dada a infinita complexidade do
seu objeto (o ser humano) e a causalidade não linear, a multifatorialidade que
o seu estudo reclama. Daí o seu nascimento tardio. Daí o seu efeito de retorno
sobre as Ciências da Natureza. Por exemplo, hoje é a Física que é tocada pela
História.
É como se o próprio Mundo resistisse ao seu retalhamento disciplinar. Não que
o complexo, ou que a complexidade sejam uma novidade. O mundo sempre
foi complexo, uma realidade abissal à nossa frente. Os lagos e os peixes de
Leeuwenhoek sempre estiveram lá. O nosso olhar especializado é que não estava preparado para ver essa complexidade. O que é novo é a nossa abertura,
a nossa recente disponibilidade e capacidade para enfrentar o complexo, para
não o recusar como irregular, como confuso.
Aqui chegados, estamos em condições de reconhecer três momentos na
relação cognitiva do Homem com o Mundo. Um primeiro momento sincrético, um longo período em que o Homem resgata o cosmos ao caos, irracional
e irrepresentável. O cosmos é então pensado como totalidade, como unidade
indiferenciada. Depois, com o projeto analítico e a especialização, é o mundo
que se deixa dividir em áreas, domínios, disciplinas e subdisciplinas, cada
vez mais especializadas. Os progressos são imensos, tanto em termos de
acréscimo de inteligibilidade como de aplicações. Finalmente, o período da
transversalidade, da interdisciplinaridade e da integração dos saberes. Quanto
mais fina é a análise, maior a complexidade. O todo não é a soma das partes.
A produção do novo passa a ter em conta a multifatorialidade, a não linearidade. O progresso deixou de se fazer por especialização. Cada ciência vai ter
que se reconhecer na sua ligação a todas as outras.
Note-se que estes três momentos não constituem um remake da lei dos três
estados de A. Comte, nem estão organizados pela crença iluminista na ideia
de progresso (das luzes). São três períodos que se deixam pensar em paralelo
com acontecimentos decisivos da história do Homem, não necessariamente
ordenados por um bem cada vez maior. Assim, nas categorias de McLuhan
(1911-1980), eles correspondem à cultura oral, à cultura escrita (primeiro, com
a invenção do alfabeto, depois, com a da imprensa) e, finalmente, à galáxia
eletrónica, à era da digitalização. Numa perspectiva antropológica, a organização tribal, a invenção da cidade e, hoje, a mundialização, a internacionalização, a globalização, a queda dos muros (Berlim), a mistura das fronteiras, o
confronto das culturas, as grandes migrações e miscigenações. Giorgio Agamben (1990) não hesita em traçar o destino da Comunidade que Vem como
um conjunto heterogéneo de imigrantes, apátridas, estrangeiros, refugiados,
ilegais, sem passaporte.
Aos três momentos referidos, corresponde também uma transformação, em
três etapas, das metáforas pelas quais a unidade das ciências se tem deixado pensar. A primeira, a metáfora do círculo, em correspondência com a paideia grega e alexandrina. A segunda, a metáfora da árvore, correspondente à
estrutura hierárquica da universidade medieval, às representações arborescentes de Luli, Bacon e Descartes ou ao sistema de chavetas da enciclopédia
de Diderot e D’Alembert. Em todos os casos, cada fragmento tem uma localização precisa no todo e é nessa ligação com o todo que reside o seu sentido.
Em terceiro lugar, a metáfora da rede, estrutura não hierárquica, descentrada,
que valoriza o fragmento e as relações múltiplas sem ligações privilegiadas3.
Mas, voltemos à (vossa) Ciência da Informação. Pelo que ficou dito, não
é de espantar que os seus praticantes se sintam a navegar sem carta, num
mar agitado por correntes múltiplas. Porém, a meu ver, a grande novidade
da (vossa) ciência não é tanto a do seu estatuto disciplinar (indisciplinado).
Mas, nesse caso, se a novidade da Ciência da Informação não é de forma,
poder-se-ia pensar então que a novidade é de conteúdo. Ela diria respeito à
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novidade do problema de que essa nova ciência se ocupa: a informação, mais
especificamente, o registo, armazenamento e conservação da informação; a
sua organização, classificação, ordenação; a comunicação, transmissão e disseminação da informação de modo a torná-la disponível, acessível e útil a
todos os que dela necessitam. Porém, sabemos que o problema de que a
ciência da informação se ocupa é muito antigo, que ele se coloca desde, pelo
menos, as tábuas de Calímaco em Alexandria ou os inventários bibliográficos
medievais. Sabemos que a moderníssima Ciência da Informação tem raízes
muito profundas nas práticas dos bibliotecários e dos arquivistas de todos
os tempos, no Pandectarum sive Partitionum universalium (1548) de Conrad
Gessner (1516-1565); no Polyhistor literarium, philosophicum et practicum
(1707) de Georg Morhof(1639-1691), bibliotecário de Kiel; na Idea Bibliothecae Publicae Secundum Classes Scientiarum Ordinandae de Leibniz (16461716), bibliotecário de Wolfenbuttell; no Advis pour Dresser une Bibliothèque
(1627) de Gabriel Naudé (16001653); em HenryLafontaine (1853-1943) e Paul
Otlet (1868-1944)4.
O que é novo, diria, é a dimensão do problema, o seu carácter gigantesco,
colossal, em grande medida decorrente da entrada das novas tecnologias no
universo da comunicação e circulação de informação.
É verdade que Leibniz, no século XVII, já se referia à “horrível massa de livros”
do seu tempo e dizia:

“a desordem será quase inultrapassável, a multidão dos autores tornar-se-á infinita em pouco
tempo, (estes) serão assim expostos ao perigo de um esquecimento total e a esperança de glória
que anima muitos dos estudos cessará de um momento para o outro o que os deixará expostos
ao perigo de um esquecimento total” (LEIBNIZ; GERHARDJ 1960, VII, p. 160).

Leibniz estava naturalmente preocupado. E com toda a razão, pois sabia bem
de que forma a ars memorandi é condição da ars inveniendi. Mas, depois de
Leibniz, e em especial a partir da segunda metade do século XX, com a entrada em campo das novas tecnologias, a aceleração deste processo é muito
mais vertiginosa ainda.
Não vou sequer abordar essa imensa questão. Sois vós que a conheceis bem
porque com ela trabalhais todos os dias. Gostaria apenas de chamar a atenção para o facto de esta monstruosa mudança de escala a que assistimos no
campo da informação vir recolocar na ordem do dia a velha aporia do uno e do
múltiplo, sob a forma da oposição entre unidade (do conhecimento) e pluralidade (da informação). Não é pois de espantar que as proporções gigantescas
desta nova escala obriguem a pensar, quer as figuras da multiplicidade, da
pluralidade, da dispersão, da pulverização alarmante da informação e do conhecimento (equiparáveis, num outro plano, às da diversidade cultural), quer
as figuras da unidade, da articulação e da totalidade (correspondentes aos
fenómenos civilizacionais da globalização ou da mundialização).
Vejamos então: qual é, hoje, no mundo fragmentado em que vivemos, a
nossa ideia de totalidade? Ou, indo pelo avesso: qual é hoje a nossa resposta ao problema da fragmentação e da diversidade cultural?
Permitam-me que alinhe algumas ideias.
Abandonámos já a ideia do espírito universal, do sábio omnisciente, da
possibilidade de um só homem reunir (conter em si) todo o conhecimento. A
paideia grega (e a eu-kuklios paideia ou círculo perfeito de estudos que nela
se funda) é uma miragem cada vez mais longínqua.
O seu eco é ainda audível em Rabelais (1483-1553), embora já só apenas
como mero desejo, mero voto. Como se pode ler na famosa carta de Gargantua ao seu filho Pantagruel:
“Entendo e quero que aprendas perfeitamente as línguas ( ... ). Que não haja história de que não
tenhas memória presente ( ... ). Das artes liberais dar-te-hei a sentir o gosto logo de pequeno ( ...
). E quanto ao conhecimento dos factos da natureza, quero que te entregues com curiosidade, que
não haja mar, rio ou fronteira de que não conheças os peixes; todos os pássaros do ar, todas as
árvores, arbustos e frutíferas das florestas, todas as ervas da Terra, todos os metais escondidos
no ventre dos abismos, todas as pedrarias do oriente e do sul, que nada te seja desconhecido.
Depois, revisita cuidadosamente os livros dos médicos gregos, árabes e latinos, sem esquecer os
talmudistas e cabalistas e, por anatomias frequentes, adquire perfeito conhecimento desse outro
mundo que é o homem” (RABELAIS, 1532, Pantagruel, VIII, pp. 134-135).

Sabemos, porém, que esse ideal de um saber universal reunido num só
homem é, para todo o sempre, impossível. Leibniz disputa com Humboldt o
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título de último grande espírito universal. E Flaubert, nesse fabuloso romance
enciclopédico que é Bouvard et Pécuchet (1880) deixou bem claro que o generalista é doravante uma figura caricata e inconsequente votada ao mais insensato fracasso.
Abandonámos já a ideia de uma comunidade científica universal. Como
vimos acima, em sua vez temos a coexistência de grupos rivais, em competição por subsídios e financiamentos, em concorrência por espaços, bolseiros e projetos. Numa palavra, a “Big Science”.
Está em perigo a própria ideia de uma ciência universal. O sigilo que
atravessa hoje uma parte importante da relação entre a ciência e as empresas
- materializado, por exemplo, na competição pelo registo de patentes a que
acima também aludi - veio contribuir para pôr em perigo a ideia de uma ciência
transparente, democrática e universal. A estrutura harmoniosa que presidia à
metáfora grega do círculo e que se prolonga até Hegel e a Adler, faz sorrir a
prole tristonha dos especialistas que ainda nos rodeiam. A seiva produtiva que,
em sentido ascendente, atravessa a hierarquia da árvore dos saberes de Luli,
de Bacon e Descartes e até mesmo de Popper produz um sorriso bem pensante aos céticos de hoje. E a dimensão territorial e de expansão controlada
que as metáforas da chaveta e do mapa mundo arrastavam consigo (por exemplo, no caso da Encyclopédie de Diderot e D’Alembert), estão hoje recalcadas - e como tal, só aparentemente resolvidas - na petite histoire, repetida
à exaustão, com a qual se reenvia ao estatuto de anedota o encontro célebre
entre Laplace e Napoleão.
Estamos também muito perto de abandonar a ideia de Universidade. Na
Europa, pelo menos, a universidade é uma instituição em clara decadência.
Estamos longe da Universitas Studiorum do século XII, da Pampaedia de
Comenius. Estamos mais longe, cada vez mais longe, da Universidade que
Humbolt reformou a punho e golpes de vontade em 1810, dos seminários,
institutos e anfiteatros nos quais, em salas austeras e apertadas, uma turba
de estudantes curiosos misturava a sua voz com a dos professores possuídos
igualmente por uma inquieta procura da verdade. Em sua vez, temos instituições subordinadas (sem sucesso) a uma lógica empresarial, cindidas em
faculdades, departamentos, institutos, projetos. Instalações luxuosamente
higiénicas mas dramaticamente empobrecidas por uma escassez de alunos
que as estatísticas e as curvas demográficas descendentes mais não fazem
que ratificar5.
Abandonámos também a ideia da Biblioteca Universal e com ela a possibilidade de reunir toda a memória do mundo num só lugar, de colocar todos
os livros jamais escritos num só edifício, seja ele a Biblioteca do Congresso,
fundada em 1810 a partir da biblioteca pessoal de Thomas Jefferson, ou a Biblioteca de Alexandria, renascida das cinzas pela mão da Unesco, em 2001.
Na belíssima fábula La Biblioteca de Babel (1985), Jorge Luís Borges denunciou com suprema ironia os paradoxos da Biblioteca Universal enquanto multiplicação infinita dos livros, lugar cuja vontade de conter todos os livros desliza
com facilidade assustadora do prodigioso ao diabólico, do vertiginoso ao absurdo, do labiríntico ao contraditório, ao monstruoso, ao caótico.
Porém, curiosamente, espantosamente, significativamente, a Enciclopédia não foi abandonada. Pelo contrário, a Enciclopédia (não a enciclopédia
que temos lá em casa) mas a ideia, a figura da unidade que tem sustentado a
articulação entre as ciências, tem vindo a ser cada vez mais reforçada.
Ora - é bom que se note - a Enciclopédia corresponde à mais desmedida ideia
de totalidade. Ordenada pela pretensão à exaustividade, o seu objetivo é constituir o livro de todos os livros. Mais do que meter todos os livros na Biblioteca,
a Enciclopédia tenta meter a Biblioteca num só livro. Por isso, ela se oferece
como sábio universal, como comunidade científica universal, como universidade universal, como ciência universal, numa palavra, como saber universal,
figura que contém no desfolhar lento, pesado e sensual das suas páginas a
exposição da totalidade do saber adquirido pela humanidade, desde os mais
elaborados e complexos conhecimentos às mais insignificantes informações.
Estamos perante uma ideia muito antiga, que atravessa toda a história da
cultura humana, tanto no ocidente como no oriente, que deu origem aos mais
variados projetos e realizações, desde a Historia Naturalis de Plínio (23/4-79)
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às Etimologias de Santo Isidoro de Sevilha (560-636); desde o Speculum Majus de Vincent de Beauvais (1190-1264) ao Summario di Tutte Scienze (1556)
de Domenico Delfino; desde o De Tradentis Disciplinis (1531) de Juan Luís
Vives à Encyclopaedia Omnium Scientiarum (1630) de Alsted; desde os projetos irremediavelmente inacabados de uma Instauratio Magna de Bacon ou de
uma Encyclopaedia sive Scientia Universalis de Leibniz às realizações efetivas
e monumentais dos séculos XVIII e XIX, como a Cyclopaedia or an General
dictionary of Arts and Sciences, (1728) de Chambers, a A Encyclopédie ou diccionaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1765) de Diderot
e D’Alembert, o Grand Dictionnaire Universel du XIXème Siècle (1866-1890)
de Larousse, ou a Encyclopaedia Metropolitana (1817-1845) de Coleridge6.
No século XX, destacam-se dois períodos. Na primeira metade do século,
vive- se um período de grandes interrogações e oscilações quanto ao futuro
do enciclopedismo. Por um lado, a utopia positiva face à ideia de enciclopédia;
por outro, a desilusão face ao projeto enciclopedista.
A título de exemplo da primeira destas posições, refira-se o projeto, ao mesmo tempo megalómano e genial, de Herbert George Welis (1866-1946) de
construção de uma World Encyclopaedia. Como Welis explica, num texto significativamente intitulado World Brain (1938), trata-se de construir uma enciclopédia mundial
que, sob a forma de “monopólio mundial capaz de recolher e distribuir todas as informações diretas e indiretas numa escala completamente além dos recursos de
qualquer empresa privada de edição” (WELLS, 1938, p. 93), contenha efetivamente toda a informação. A ideia é a de que a resolução dos problemas do
mundo está na dependência do controle perfeito de um sistema centralizado
de informação, base de todas as decisões, de todas as competências operacionais e de uma adequada aplicação técnica e política dos conhecimentos7.
Sem medir os efeitos corrosivos e desvirtuadores da burocracia que um tal
sistema implicaria, Wells antecipa, com grande aproximação, a ideia de uma
rede informática internacional capaz de promover uma “adaptação educativa
muito mais eficiente que qualquer adaptação genética” (WELLS, 1938, p. 72)
e de veicular uma determinada visão do mundo.
Note-se que não estamos perante mais uma utopia negra, esse género literário
de dolorida e desiludida antecipação do futuro que o nosso século viu emergir.
Na verdade, a ser efetivável, o projeto de informatização total e centralizada
de Wells não ficaria muito longe do universo de difusa e incontrolável opressão
genialmente anunciado por Kafka (1883-1924) e posteriormente retomado por
Georges Orwell (1903-1950)8. Mais do que uma utopia, género em que Wells
foi, aliás, um expoente destacado9, a Universal Brain é um empreendimento
credível, tanto do ponto de vista ideológico como económico. É significativo
que de Wells se reclamam, quer a “American Microfilm Association” que, em
1965, pretende constituir uma única grande livraria (One Big Library) e um
único grande jornal (One Big Journal), quer o projecto “Wise” (World Information Synthesis and Encyclopaedia) desenvolvido em 1972 por Manfred Kochen
e, posteriormente, designado como “Wisdom” (Worldwide Intelligence Service
for the Development ofOmniscience in Mankind)10.
Em posição diametralmente oposta, encontra-se Alberto Savinio (1891-1952)
que anunciou a impossibilidade, em que a nossa época doravante se encontraria, de produzir uma enciclopédia. Face ao desmembramento que a especialização científica introduziu no modelo clássico (enciclopédico) do conhecimento, e que segundo Savinio, constituiria a raiz da crise civilizacional em que
nos encontramos, estaríamos hoje irremediavelmente condenados a pensar
de forma incoerente, superficial e diletante as mais díspares e “desesperadas”
realidades. Como Savinio escreve na entrada “Enciclopédia” da sua Nuova
Enciclopedia (1977), “Não há hoje nenhuma possibilidade de uma enciclopédia. ( ... ) Não há hoje nenhuma possibilidade de uma ciência circular ( ... )
Nenhuma homogeneidade dos conhecimentos. Nenhuma afinidade espiritual
entre eles. Nenhuma tendência comum. Um desequilíbrio profundo domina
hoje o saber ( ... ) Renunciemos pois a esperar um regresso à homogeneidade das ideias ( ... ) e procuremos antes fazer coabitar, da forma menos sanguinária possível, as ideias mais díspares, incluindo as mais desesperadas”
(SAVINIO, 1977, pp. 152-153). A sua Nuova Enciclopedia - recolha de artigos
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intencionalmente dispersos como “Abat-jour’ “Apolo” “Baudelaire’ “Cynophilia’
“Proust’ “Verdade” - seria o manifesto da nossa condição atual e o exemplo
eloquente daquilo a que o projeto enciclopedista estaria condenado: reduzir-se
à condição de um amontoado de factos isolados que nenhuma lógica explica
e que nenhuma ordem articula.
Porém, se a primeira metade do século XX é atravessada por estas oscilações, quer desmesuradamente entusiastas, quer lucidamente céticas
quanto ao destino desse projeto de um conhecimento sistematicamente organizado e tendencialmente completo que à enciclopédia, na segunda metade do século assiste-se a um grande reforço da ideia de enciclopédia. Surpreendentemente, quando seria de esperar que, face ao progresso acelerado
e ao crescimento exponencial da especialização, o movimento enciclopedista
se visse condenado a desaparecer, assistimos ao renovar do interesse pela
enciclopédia, ao revigorar da sua figura.
Na verdade, após o abandono do projeto enciclopedista do positivismo lógico”11, começa a configurar-se a tendência, que se reforçará na década de
sessenta, para dotar a enciclopédia de um modelo estrutural mais capaz de
conglomerar a dispersão informativa. O primeiro sinal foi dado num artigo de
Lucien Febvre (1935) de apresentação da Encyclopédie Française (1935-66).
Para Lucien Febvre, a enciclopédia deveria encaminhar-se no sentido de substituir a exigência positivista de cobertura integral dos conteúdos específicos de
cada disciplina por uma estrutura temática, integradora e compreensiva. Como
explica, há que organizar a enciclopédia em torno dos principais problemas de
cada campo do saber, preferir à enumeração exaustiva dos factos conhecidos
a perspectivação alargada e viva dos principais problemas em aberto, (cf. Febvre, 1935, p. 12).
As enciclopédias mais inovadoras vão seguir este conselho e adotar uma estrutura temática e problemática. A tendência é para reduzir significativamente
o número das entradas, selecionando aquelas cuja pertinência, atualidade ou
capacidade de irradiação justifique um tratamento alargado e compreensivo.
Não posso demonstrar aqui o bem fundado daquilo que digo. Tal obrigaria a revisitar toda a história do enciclopedismo no século XX12. Direi apenas que, na
segunda metade do século XX, a enciclopédia vai reformular profundamente
o seu propósito, acentuar a potencial multiplicidade das suas entradas, criar
mecanismos que visam favorecer a diversidade de leituras, evidenciar as irradiações dos temas uns sobre os outros, promover aproximações transversais,
sugerir cruzamentos, fomentar percursos de investigação interdisciplinar.
Entretanto - e é este o aspecto que aqui quereria sublinhar - ao mesmo tempo
que se assiste à reestruturação do modelo de enciclopédia, assiste-se também
à fusão entre o projeto enciclopedista e as novas tecnologias de informação, as quais, paulatinamente, começam a ter efeitos decisivos em todos
os processos de criação, transmissão e conservação do saber. Penso mesmo
que é legitimo dizer-se que a tecnologia electrónica veio “encaixar” no
projeto enciclopedista, dar-lhe continuidade, potenciá-lo. Que são as bases
de dados, as enciclopédias em CD-ROM e online, que é rede, que é o hipertexto, que é a rede das redes senão exemplos, cada vez mais aproximados e
concludentes, da potenciação última da ideia de enciclopédia?
O que pretendo é que, desde o Memex de V. Bush, em 1945, ao Xanadu de
Ted Nelson, em 1965, desde a fundação da “Arpanet” em 1969, ao projecto
da World Wide Web de Tim Bernes-Lee, nos finais dos anos 80 e à sua exponencial implementação a partir de 1990, todos estes desenvolvimentos se
inscrevem de forma direta na história do enciclopedismo.
Mais uma vez, não cabe nesta palestra a demonstração do que digo. Esse trabalho foi feito no âmbito de um projeto que coordenei sob o titulo Enciclopédia
e Hipertexto <http://www.educ.fc.ul.pt/hyper> e que tinha justamente por objetivo fazer o levantamento dos pontos de concordância ou coincidência entre os
destinos da enciclopédia e do hipertexto (uma relação muito pouco estudada,
diga-se de passagem).
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Não posso no entanto deixar de concluir.
A web e o hipertexto constituem um projeto extravagante. Um projeto do qual não vale a pena tentar fugir. De nada
serve tentar ignorá-lo. Cabe-nos, sim, pensá-lo, reconhecê-lo nas suas origens e nas suas novidades. Integrá-lo na
continuidade da cultura.
Perceber que este projeto extravagante recupera o ideal enciclopedista - também ele extravagante. Transformar a proliferação monstruosa de objetos e signos de que estamos rodeados, dos mais complexos aos mais insignificantes, dos
mais gerais aos mais singulares, e transformá-los num “Mundo” povoado de entidades assinaladas, definidas, clarificadas, organizadas, atravessadas pela linguagem, dadas assim a ver como outra coisa. Um projeto plural, que respeita
as diferenças, que não exclui ninguém, não impõe uma ordem absoluta. Um projeto que combina, que mistura, que
não cai na deriva das particularidades mas que dá lugar às singularidades mais insignificantes. Um produto fraternal,
perante o qual nunca se está só. Pelo contrário, está- se infinitamente acompanhado. É um lugar onde a diversidade
cultural acontece sem que isso implique uma retórica da deriva dos particularismos e sem que isso obrigue a esquecer
a referência à cultura universal.
Ou seja, não se trata nem do imperialismo de um ponto de vista, nem do pluralismo multiculturalista, mas de um projeto
permeado por uma cultura universal, plural e cosmopolita. Uma relação atravessada pela energia da transmissão e
animada por uma poética da simpatia.
(Agradeçe-se à Professora Doutora Olga Pombo que nos autorizou a publicar este texto saído em MARILDA L. G.
LARA e JOHANNA SMIT (Org.), Temas de pesquisa em ciência da informação no Brasil, Escola de Comunicação e
Artes, Universidade de São Paulo, 2010, pp. 31-45, A.C.).
NOTAS:

1 Para maiores desenvolvimentos, cf. Pombo (2004), pp. 73-77.
2 Mais uma vez, remetemos para o nosso estudo, Pombo (2004), pp. 91-97.
3 Sobre as metáforas da unidade da ciência, remetemos para Pombo (2006), pp. 289-309.
4 No seu célebre Traité de Documentation. Le Livre sur le Livre. Theorie et Pratique (1934), Otlet define a ciência da documentação como o “processo pelo qual são reunidos, classificados e distribuídos todos os documentos, de todos os tipos e de todas as áreas da atividade humana” (OTLET, 1934, p. 8). Para maiores desenvolvimentos,
cf. Pombo (2006), pp. 174-178, 204-205 e 227).
5 Sobre as vicissitudes recentes da ideia de universidade, veja-se Pombo (1999), Universidade. Regresso ao futuro de uma ideia, <http://cie.fc.ul.pt/seminarioscie/universidade/opombo.htm>
6 Para uma apresentação dos principais projetos da história do enciclopedismo, veja-se o nosso estudo “Para uma História da Ideia de Enciclopédia’ in Pombo, O.; Guerreiro, A. e Alexandre, A.F., (2006), pp. 194-25 1.
7.No prefácio a Word Brain pode ler-se o seguinte: “nós não queremos ditadores, não queremos regras oligárquicas ou de classe; queremos uma inteligência mundial
consciente de si mesma” (1938, p. 5).
8.Autor que, em Nineteen Eighty-Four (1949), mostra com grande clareza de que modo a totalidade facilmente se pode transformar em totalitarismo.
9.Autor, entre muitos outros, dos célebres romances de ficção: The Time Machine (1895), The Invisible Man (1897), The War ofthe Worlds (1898), When the Sleeper
Wakes (1899), The First Men in the Moon (1901) e The Shape of lhings to Come (1933).
10. Sobre os projetos de Wells e as suas implicações ideológicas e políticas, cf. Rossman (1992, pp. 73-80).
11. Que se traduziu pela publicação em 1938 da International Encyclopaedia of Unified Science, cf. Neurath (1938).
12. Fizemos esse trabalho em “Para uma História da Ideia de Enciclopédia” e “O Hipertexto como Limite da Ideia de Enciclopédia”, in Pombo, 0., Guerreiro, A. e Alexandre,
A.F. (2006), pp. 194-251 e 266-288, respectivamente.
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A Esperança
por: Prof. Dr. António Bagão Félix

“A esperança é a predisposição do espírito que leva a
acreditar na realização do que se deseja”, definia sabiamente o filósofo e teólogo Jean Guitton. Na essência, um
valor humano. E, muitas vezes, uma virtude no sentido
aristotélico. Que não se confunde com uma previsão
ou uma premonição. Esperar que amanhã não chova,
prever ou intuir um certo facto ou acontecimento são situações que, embora partindo da razão, não fazem a ponte
entre a consciência e o desejo. Falta-lhes o elemento axiológico que dá consistência à esperança e a pode tornar
virtuosa.
Mas a esperança não se dilui na ilusão ou na fantasia.
E também não se confunde com o sonho. Volto a citar
Jean Guitton: “A esperança é um sonho acordado” ou a
feliz comparação que Suenens nos legou: “A esperança
não é um sonho, mas uma maneira de traduzir os sonhos
em realidade”. O onirismo até se pode reverter em esperança, mas para tal, precisa de ser transportado para o
consciente. Ou seja, precisa de esperar.
Esperar é um verbo que, nos dias que correm, é muitas
vezes desesperante. Ou desconcertante. O tempo transformou-se numa métrica do instante. A quase eternidade
da espera tem a sua hipérbole nos décimos de segundo
que demora a abrir um documento no impositivo computador.
Diz-se que tempo é dinheiro. Talvez mais agora. Quer
isto dizer que a medida do nosso ser se metamorfoseia
na escala do nosso ter? Muita gente vive (sobrevive) entre matar o tempo e o tempo que a mata. Entre a indiferença e o desespero.
O antídoto para esta dualidade é a esperança. Porque
tem a ver com o tempo em que somos. Ou queremos ser.
Ou não desistimos de ser. Lá diz a sabedoria popular que
enquanto há vida há esperança.
A esperança é feminina. No género gramatical, mas também na ética dos cuidados que, quase sempre, lhe é imanente. Porque a esperança é também relação, amor, sensibilidade, atenção. Porque é também uma via para dar
esperanças a alguém ou de pôr a esperança em outrem.
Curiosas são outras expressões populares ou mesmo
técnicas associadas à ideia da esperança. A moça anda
de esperanças é uma bela e sugestiva expressão da
maior das esperanças: a da vida. Porque sem esta aquela não existe. A maternidade é a forma humanamente suprema da esperança. E os filhos o seu prolongamento,
quiçá a sua eternização geracional. A esperança média
de vida é o lado da medida demográfica e matemática

de se ter nascido na esperança de uma vida longa. Pode
ser que nesse percurso se possa dar esperanças de uma
vida com esperança. Porque a esperança também é uma
forma de talento que não se aprende nos manuais, mas
que se adquire e conquista nos embates do mundo.
A esperança é uma expressão de sabedoria. Que bem
sei, não se ensina suficientemente nas escolas, e se dilui
na correnteza de vidas sem tempo de família.
A esperança não se dissolve no desejo, embora não o
dispense. Podemos desejar, sem esperar. Desejar ir à
Lua ou desejar ganhar o Euromilhões não significa que
tenhamos essa esperança. O desejo é a matéria-prima
da esperança, mas não o seu produto acabado.
Por vezes, a esperança é a razão do coração. Será que
é a esta que chamamos esperança infundada? Outras
vezes é o coração da razão. Será que é por isso que o
povo sabiamente diz que quem espera sempre alcança?
No plano da fé, a esperança é também uma das três virtudes teologais do catolicismo. Aquela que espera, sem
desesperar. Pela bondade divina e pela vida para além
da falta dela. A Esperança na salvação e na vida eterna pela quais os fiéis pedem a Deus que Venha a nós
o Vosso Reino assim na Terra como no Céu. A Esperança na justiça com alma entre os homens, na paz com
autenticidade entre os povos, na harmonia com alegria
entre as gerações, na dignidade inalienável da pessoa
humana. Esperança que o Senhor expressou no Sermão
da Montanha ao terminar as bem-aventuranças: Alegraivos e exultai, porque será grande a vossa recompensa
nos céus (Mt 5,12). Que Bento XVI, na sua segunda Encíclica (Spe Salvi) precisamente sobre esta virtude teológica, define de um modo serenamente inquieto, como
“iluminadora e encorajadora mas a mais misteriosa”. Ou
noutra parte do seu texto, “o homem tem necessidade de
Deus; de contrário, fica privado de esperança”. Por isso
esta Esperança é teologal, centrada em Deus.
O antónimo de esperança é o desespero. “O desespero
consiste em imaginar que a vida não tem sentido”, escreveu magistralmente Chesterton. No princípio é a vida,
a esperança. Se esta aliança falha, a morte pode acontecer em vida. “Onde houver desespero, que eu leve a
esperança” pode-se ler na chamada oração de São Francisco ou da Paz.
“A esperança é um empréstimo que se pede à felicidade”
resumiu Joseph Joubert. Uma prova fiduciária que precisa de ser honrada. Um suprimento sem juros para investir
no futuro. Com esperança.
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A Escola e a Escola
Retórica
da
Esperança
Secundária António Damásio (26/4/12)
por: Prof.ª Dr.ª Maria José Vaz Pinto

Intentaremos dizer em que sentido falamos de escola, retórica e esperança,
antes da abordagem do complexo e delicado tema de que nos incumbiu o Prof.
António Pinto da Cruz: “A Escola e a retórica da esperança”. A dita exposição
inclui três momentos: esclarecimento sumário dos termos escola, retórica, esperança; a retórica e a educação; a Escola e a retórica da esperança.

“Lazer, tempo livre, tempo, sem pressas, para
se ocupar de coisas que interessam, estudo,
escola.”

1

1. De que falamos quando falamos de escola, de retórica e de esperança?
Para começar, o que se entende por escola (scholê1) ? Espaço e tempo disponíveis para ensinar e aprender, lugar de instrução e de formação; lugar de
passagem e de permanência - “passagem de testemunho” na transmissão dos
saberes e, nessa medida, sinal de continuidade no que muda, permanência de
valores que, na sua universalidade, assumem concretizações diversas - são
“lugares comuns” (topoi), noções correntes e recorrentes, que se nos tornaram
familiares e, como tal, nos predispomos a admitir.
Quanto à retórica, os Gregos antigos definiram-na como “a arte de persuadir”
e associaram-na com a capacidade de argumentar no âmbito dos possíveis: não
se argumenta em relação ao indiscutível, ao necessário, mas ao que releva do
contingente, do que “sucede assim mas poderia suceder doutro modo”. A retórica
tem como esteio o património de representações e de crenças, de conhecimentos e de valores, que, num determinado momento e num determinado
grupo humano, “balizam” a maneira de ver as coisas, o modo de estar e de
sentir. Desde as mais remotas origens, nascida no campo das divergências
judiciais e dos debates políticos, a retórica, enquanto arte ou técnica (technê),
foi entendida como um “instrumento”, em si mesmo “neutro”, ou seja, susceptível de ser usado ao serviço de finalidades várias. Na tradição clássica, cedo
se distinguiu a “boa retórica” da “má retórica”, consoante o domínio da arte de
persuadir se subordinava ao “verdadeiro” ou ao meramente “útil” (“conveniente” segundo as circunstâncias). Para Aristóteles, a retórica constituía a via
privilegiada para a educação na cidadania, ao sobrepor a força dos argumentos na génese de consensos a outros confrontos de forças (o direito do mais
forte ou a violência das armas).
44.45

A esperança é uma virtude ou disposição. Surge na famosa narrativa de Hesíodo, Trabalhos e Dias (47-99), no âmbito do mito de Pandora: dotada pelos
deuses do Olimpo de todos os dons, esta foi enviada aos homens por Zeus,
como um presente “armadilhado” para castigar Prometeu2. A bela Pandora,
aceite incautamente por Epimeteu, destapou a jarra em que estavam contidos
os males que se espalharam pela terra e quando quis remediar o que tinha
feito, voltando a pôr a tampa na vasilha, apenas restava no seu interior Elpis,
a pequena Esperança. Na perspectiva de Hesíodo, a esperança corresponde
ao “trabalho” e à “justiça”, mediante os quais os homens se podem libertar dos
infortúnios presentes. O termo esperança é utilizado pela linguagem vulgar, e
nos nossos dias, em diversificadas situações, muitas destas de extrema banalidade3. Trata-se de “uma espera num contexto de incerteza, mas de espera
qualificada, no sentido em que nela está envolvido o desejo de que as coisas
se passem de determinada maneira, o que implica uma espécie de “aposta”
sobre o curso das coisas que se espera vir a decorrer em conformidade com
esse desejo”4. Nos diferentes contextos do uso do termo, “a esperança é uma
atitude relativa ao que há de incerto no futuro5,” denotando, no entanto, uma
certa forma de escolha, algo como uma eleição, pois nesse futuro incerto,
em que se delineiam múltiplos cenários, eu elejo como objecto de esperança
aquele que me parece ser o mais consentâneo nas vicissitudes presentes.
2. A retórica e a educação
Se a retórica como arte de persuadir se desenvolveu no campo dos tribunais
e das assembleias, o domínio das artes da palavra passou a constituir uma
peça fundamental no currículo de estudos, no plano das exigências da “nova
educação” que se manifestaram na Grécia na segunda metade do séc.V a.C..
Os primeiros professores remunerados dessa arte foram os sofistas. Qual o
papel da retórica na educação? Não é meu objectivo percorrer convosco a
história da retórica, nem sequer uma “via rápida” da mesma, mas destacar alguns “pontos-chave” da apaixonada e acesa discussão que, desde os primórdios, se travou sobre a educação e sobre o lugar que na educação (na dita
paideia) cabe à retórica. Passo a focar na referida controvérsia alguns aspectos muito expressivos dos diferentes modos como a questão foi entendida:
em primeiro lugar, a crítica platónica da retórica sofística, ou, na óptica de
Platão, a oposição entre a “boa retórica” e a “má retórica”; em segundo lugar,
a rivalidade entre as “escolas” de Isócrates e de Platão quanto ao modelo de
educação, nomeadamente quanto à relação entre retórica e filosofia; em ter-

Trabalhos e Dias, 47-99, in Hesíodo, Teogonia, Trabalhos e Dias, Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 2005, introdução,
tradução e notas de Ana Elias Pinheiro e José
Ribeiro Ferreira, pp.93-5. Prometeu desencadeara a cólera de Zeus por ter roubado do
Olimpo o fogo sagrado e, como castigo, o
deus enviou aos humanos um presente envenenado, Pandora, ornamentada de todas as
seduções, usando e abusando das limitações
de Epimeteu, irmão de Prometeu, apto a cair
em todos os enganos, descrito como “aquele
que pensa depois”, “o desastrado” (ibid. p.95).
3
Jean Ladrière, “Peut-on penser philosophiquement une espérance?”, L’Espérance
de la Raison, Louvain-Paris, Éditions de
l’Institut Supérieur de Philosophie / Éditions
Peeters, 2004, p.268: “espero que amanhã
vai estar bom tempo”; “espero que ele cumpra
a sua promessa”; “esperamos ganhar as
próximas eleições”; “espero bem que ele
não seja eleito”; “o governo espera reduzir a
dívida pública”; “a nossa comunidade científica
esperava que a energia nuclear não fosse
utilizada para fins militares”; “esperamos
melhores dias”; “o projecto é arriscado mas
podemos sempre ter esperança”; “agora não
há mais nada a esperar”.
4
Ibid., p.268: “Em certos casos, a incerteza
incide sobre a natureza, enquanto esta é relativamente imprevisível. Não se pode constituir
um acontecimento cuja ocorrência é certa em
objecto de uma esperança. Haveria algum
sentido em dizer “espero que o sol se levante
amanhã? (...) Noutros casos, a incerteza
incide sobre essa segunda natureza que é
produto das interacções entre as vontades humanas. O curso das coisas humanas depende
de tantos factores que é largamente imprevisível e o que acontece parece atribuível a
um destino, infeliz ou infeliz, mas sem que o
possamos de algum modo influenciar. Numa
terceira espécie de coisas, a incerteza incide
directamente sobre o comportamento futuro
de um determinado agente humano, individual ou colectivo, mais precisamente sobre
decisões pontuais em relação às quais se não
tem qualquer influência (como no caso das
2

ceiro lugar, o posicionamento de Aristóteles sobre a importância pedagógica
da retórica na formação ética e politica dos indivíduos; em quarto lugar, a recuperação contemporânea da retórica, com vista ao exercício lúcido e responsável da racionalidade e à argumentação de consensos.
A crítica platónica da retórica sofística: a oposição entre “má retórica” e
“boa retórica”
A principal divergência que leva Platão a condenar o magistério dos sofistas
é o facto de estes se reclamarem da capacidade de transmitir aos seus alunos
uma arte de persuadir que não se subordina à busca do verdadeiro, mas do
útil. Górgias, no diálogo platónico homónimo,6 reconhece que a retórica, por
ele ensinada, “é obreira da persuasão que gera a crença, não o saber, sobre
o justo e o injusto” (455 a) e que uma tal arte habilita qualquer orador “a falar
de tudo e contra todos”, podendo, assim, “melhor do que ninguém persuadir a
multidão em qualquer assunto que lhe interesse” (457 a-b). É, pois, uma arte
que se exerce no campo da opinião (doxa), não do conhecimento verdadeiro
(epistêmê), não sendo, em si mesma, boa ou má. Se for feito um mau uso
dessa arte, “não são os mestres que são maus nem a sua arte é culpada ou
censurável”, cabendo exclusivamente a culpa “àqueles que fazem mau uso do
que aprenderam” (457 a)! Ora, para Platão, a “boa retórica” é a que está ao
serviço da verdade e, nessa perspectiva, a retórica baseia-se na dialéctica, ou
seja, na filosofia7. É curioso confrontarmos com o Górgias platónico o que o
sofista Górgias diz sobre o poder do discurso no Elogio de Helena,8 ilibando
a dita Helena de culpa no caso de ter sucumbido à sedução das palavras: “O
discurso é um tirano poderoso que, com um corpo microscópico e invisível,
executa acções divinas” (DK 82 B 11, 8). Os seus efeitos sobre os estados de
alma dos ouvintes são comparáveis aos da feitiçaria e da magia e os encantamentos do discurso não seriam tão grandes se todos possuíssem a respeito
de tudo “memória do passado, [conhecimento] do presente e previsão do futuro” (DK 82, B 11, 10). Mas não sendo fácil para os homens “nem recordar o
passado nem ponderar sobre o presente nem prever o futuro”, a maior parte
dispõe apenas da opinião como conselheira e “a opinião, que é vacilante e
insegura, lança em situações vacilantes e inseguras os que dela fazem uso”
(DK 82 B 11, 11). Para Górgias, a força persuasiva da retórica é tanto maior
quanto maiores são as incertezas e as limitações dos indivíduos, ou seja, as
incertezas dos tempos e as limitações dos humanos. O que se realça, no que
respeita ao impacto enganador do discurso retórico, é precisamente este ser
exercido num contexto de crise.
A rivalidade de Platão e de Isócrates quanto ao modelo de educação.
Isócrates funda uma escola em Atenas por volta de 393 a.C., Platão funda a
sua escola, a Academia, pouco tempo depois (387 a.C.). Destinavam-se uma
e outra a educar jovens e a formá-los para a vida e para a cidadania. Isócrates
demarca-se respectivamente de Platão e dos sofistas.
Em relação a Platão, defende um modelo de educação que não se funda na teoria, mas na sabedoria prática, envolvendo, além do domínio da arte retórica,
a cultura geral que se alimenta de história, de literatura e de “exemplos” concretos que destas emergem, susceptíveis de elogio e de censura. A retórica é
uma “habilidade”que inclui um conjunto de procedimentos formais com vista
ao êxito a alcançar na vida citadina, em especial na política, sem contudo dispensar os saberes relativos a determinados conteúdos que funcionam como
lugares comuns (topoi) no discurso. Ao afirmar que a retórica que ensina assenta em opiniões e crenças, e não em conhecimentos fundados numa ciência necessária, Isócrates opõe-se claramente ao projecto educativo de Platão,
exposto no livro VII da República ao descrever o currículo de estudos do reifilósofo, que radica a paideia na filosofia9. O plano preconizado por Platão
manifesta, de modo incontroverso, que a preparação para a política pressupõe
a filosofia, tendo esta por objecto a ideia de justiça e os demais modelos inteligíveis, imutáveis e absolutos, das coisas com que nos deparamos na experiência sensível. Nessa mesma linha, a retórica que Platão elogia no Fedro
implica que o bom retórico seja filósofo (isto é, domine a ciência dialéctica),
porque é preciso conhecer os “modelos” verdadeiros para ajuizar da maior ou
menor verosimilhança dos argumentos (ou seja, das “imitações”10).

esperanças dos cientistas),” no respeitante à
aplicação dos seus inventos.
5
Ibid. O autor acrescenta que “se trata em
cada caso de um futuro relativamente circunscrito, pelo que a incerteza não é total”- não
faria sentido falar de um futuro tão longínquo
que não tivesse repercussão directa no presente, como, por exemplo, “espero que daqui
a um milhar de anos gozaremos ainda de
um clima temperado”; uma afirmação desse
tipo pode porventura basear-se em previsões
científicas, a propósito das quais não se põe
a questão da esperança. Quando não se controlam todos os factores, as previsões são apenas conjecturas, pelo que, na perspectiva de
uma multiplicidade de eventuais desenvolvimentos, se pode, quando muito, “esperar” que
ocorra o que nos parece mais favorável sobre
o curso da nossa existência (ibid. p.269).
6
Platão, Górgias, trad. de Manuel de Oliveira
Pulquério, Lisboa, Ed. 70, 1991.
7
Como é amplamente exposto por Platão no
Fedro, sendo o segundo discurso de Sócrates
(244 a -257 b) um eloquente exemplo de “boa
retórica” ou “retórica filosófica”. George Kennedy, The Art of Persuasion in Greece, (New
Jersey, Princeton Univ. Press, 1963) salienta
que o desacordo entre Platão e os sofistas
não era simplesmente uma contingência
histórica, mas reflectia uma profunda clivagem
entre duas maneiras de encarar o mundo:
“Houve sempre aqueles, sobretudo entre os
filósofos e os pensadores religiosos, que enfatizaram a existência de metas e de padrões
absolutos e falaram muito sobre “verdade”,
enquanto houve muitos outros para quem esses conceitos pareceram nebulosos ou imaginários e encontraram a única realidade certa
(susceptível de certeza) no processo da vida
e no momento presente. De um modo geral,
retóricos e oradores, com algumas distintas
excepções, sustentaram este segundo ponto
de vista” (ibid., p.15).
8
Górgias, DK 82 B 11, Elogio de Helena, 8-11,
em Sofistas, Testemunhos e Fragmentos,
introdução de Maria José Vaz Pinto, trad. e
notas de Ana Alexandra Alves de Sousa e Maria José Vaz Pinto, Lisboa, Imprensa NacionalCasa da Moeda, 2005.
9
Platão, República, VII 521 c-541 b. Cf. Eric
Havelock, Preface to Plato, Cambridge/ Massachusetts, Harvard Univ. Press, 1963, “The
Supreme Music is Philosophy”, pp.276-331.
10
Platão defende que a relação entre a técnica
retórica e a realidade é fundamental, porque o
orador para descobrir o provável tem de ter o
conhecimento da verdade. Cf. Platão, Fedro,
259 e e ss..
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A Escola e a Retórica da Esperança
Isócrates demarca-se acintosamente dos sofistas ao tornar público o “manifesto” da sua escola, no discurso intitulado “Contra os Sofistas”11. No entanto,
a retórica que ensinava baseava-se na eloquência e na habilidade técnica, e
partilhava com os sofistas a crença de que, sendo a verdade inacessível, o
discurso deveria visar o que é “ajustado” às necessidades presentes. Com
efeito, “se todos os que intentam educar quisessem dizer a verdade e não se
comprometessem a mais do que o que podem cumprir, não seriam tão mal
vistos pelos cidadãos comuns” (ibid., p.158). Os que se atrevem a fanfarronices irreflectidas sobre estes assuntos levam a parecer que são mais sensatos “os que elegem a moleza do que aqueles que se dedicam à filosofia”12.
Critica os sofistas que se ufanam de transmitir a sabedoria e a felicidade,
que a eles próprios lhes falta, e observam “as contradições entre as palavras,
mas não examinam as que há nas obras”; além disso, “gabam-se de saber o
futuro, mas não são capazes de dizer nem de aconselhar nada do que é preciso para o presente” (ibid., pp.159-60). Isócrates reivindica, repetidamente,
a designação de “filosofia” para a actividade a que se dedica. Contesta que
falem de “sabedoria” e de “filosofia” os que se ocupam de temas alheios aos
assuntos da vida e compete-lhe a ele, Isócrates, “delimitar e aclarar o que se
entende por verdadeira filosofia”, o que sintetiza desta maneira: “uma vez que
a natureza humana não pode adquirir uma ciência com a qual possamos saber
o que fazer e dizer, (...) considero “sábios” os que são capazes de alcançar o
melhor com as suas opiniões, e “filósofos” os que se dedicam a actividades
com que rapidamente conseguirão esta inteligência“13 . Defende que não existe qualquer arte capaz de introduzir a prudência e a justiça nos que carecem
de dotes naturais, mas sustenta que o “falar bem” e a “capacidade de reflectir” se desenvolvem conjuntamente naqueles que preparam os seus discursos “com filosofia e com empenho.” Há na crítica isocrática aos sofistas uma
outra tónica significativa - a da subordinação da retórica à moralidade, sendo
a atenção à virtude não apenas um requisito da arte de convencer como de
conseguir “a melhor reputação” entre os seus concidadãos” (ibid., p.145)14.
Aristóteles: a argumentação retórica na educação ética e política.
Platão opõe retórica e dialéctica; Aristóteles compara-as. Segundo Aristóteles,
ambas se referem a realidades que, estando no campo de conhecimento de
todos os homens, não são objecto de ciência especializada; não diferem de
natureza, mas de assunto e de forma: enquanto a dialéctica é primariamente
filosófica, a retórica é primariamente política; a dialéctica baseia-se em perguntas e respostas, a retórica em exposições. Uma e outra podem ser sistematizadas e, com propriedade, denominadas “artes”15. A refutação teórica de Platão veio de Aristóteles16, ao distinguir o objecto da sophia e o da
phronêsis: as coisas humanas não são conhecidas cientificamente, no plano
da sabedoria teórica, mas apenas são apreensíveis no plano da sabedoria
prática (prudência). Aristóteles define retórica nos seguintes termos: “Entendo
por retórica a faculdade de teorizar o que é adequado, em cada caso, para

Isócrates pronunciava-se principalmente
contra duas escolas: a da erística que teoriza
sobre problemas éticos e a dos que se dedicam a ensinar eloquência política mediante
técnicas fixas: cf. Isócrates, “Contra los
Sofistas” (XIII), Discursos I, Madrid, Editorial
Gredos, 1979, p.157.
12
Para Isócrates, a filosofia compreende todos
os ramos da cultura e da educação, denominando “filosofia” a retórica que lecciona.
13
Isócrates, “Sobre el cambio de fortunas
(Antidosis)”, && 270-271, Discursos II, Madrid,
Editorial Gredos, 1980, p.143-4.
14
O que G. Kennedy, The Art of Persuasion
in Greece (op. cit., pp. 182-4) considera uma
persistência do socratismo nas posições pedagógicas e políticas de Isócrates.
15
Aristóteles, Retórica, I 1.6, 1355 b.
16
Cf. G. Kennedy, The Art of Persuasion in
Greece, op. cit., pp. 18 e ss.
11

Aristóteles, Retórica, I, 2. 1. Esta definição
suscita, de imediato, algumas notas: qualquer
“faculdade” pode ser usada bem ou mal; a
crítica aristotélica dos sofistas incide sobre o
mau uso da argumentação, nomeadamente
nos chamados “duplos discursos”; não obstante, os “duplos discursos” exerceram uma
grande força libertadora na vida cultural dos
antigos.
18
Ibid., I, 3. 1. “O próprio da deliberação é o
conselho ou a dissuasão (...), o próprio do processo judicial é a acusação ou a defesa (...);
e o próprio do discurso epidíctico é o elogio e
a censura. Por outro lado, os tempos de cada
um destes géneros são, para a deliberação,
o futuro (...); para a acção judicial, o passado
(...); e para o discurso epidíctico, o tempo
principal é o presente, pois que todos elogiam
ou censuram conforme o que é pertinente (ao
caso), embora muitas vezes se possa actualizar o passado por meio da memória e o futuro
usando de conjecturas.” Os fins relativos
aos três géneros de discurso são, respectivamente, o conveniente e o prejudicial (nos
discurso deliberativos), o justo e o injusto (nos
discursos judiciais) e o belo e o vergonhoso
(nos discursos epidícticos): cf. ibid., I 3.2.
19
Cf. Quintín Racionero, na introdução a
Aristóteles, Retórica, Madrid, Editorial Gredos,
1990, p.111: “A tradição retórica - os seus
materiais, os seus recursos temáticos, os
seus fins - fica inteiramente assumida no
projecto ampliado de Aristóteles; mas (...) essa
retórica, a partir de agora, passa a ser uma
retórica controlada, vigiada, pela filosofia”, na
medida em que os enunciados persuasivos se
integram no modelo da argumentação retórica.
Veja-se o último parágrafo das Refutações
Sofísticas: Aristóteles orgulha-se de ter sido o
primeiro a abrir caminho para a paideia moral
da filosofia, ao consagrar no interior do seu
sistema “o reconhecimento da retórica como
organon fundamental da educação” (ibid.,
p.57).
20
Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca,
Traité de l’argumentation, Bruxelles, Éditions
de l’Université de Bruxelles, 1988 (1ª ed.
Paris, PUF, 1958).
21
Chaïm Perelman, “Logique formelle et
logique informelle”, in Michel Meyer ed., De la
métaphysique à la rhétorique, Bruxelles, Éd.de
l’Université de Bruxelles, 1986, pp.17-8.
22
Ibid.,p.18.
23
Michel Meyer, Manuel Maria Carrilho, Benoît
Timmermans, História da Retórica, Lisboa,
Temas e Debates, 2002, pp.21-2.
24
Renato José de Oliveira, “Contribuições
da retórica para pensar a ação pedagógica”,
PPGE-UFRJ, http://revistaadmmade.estacio.
br/index.php/reeduc/article/viewFile179/135,
reportando-se a este estudo as citações
seguintes.
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convencer”17. Destaca, de modo determinante, os elementos a ter em consideração no discurso: quem fala (ethos), o que é dito (logos), e a quem se fala
(pathos), articulando os géneros de discurso (judiciais, deliberativos e epidícticos) com os fins correspondentes18. Embora Aristóteles não tenha chamado a
si quaisquer prerrogativas na invenção da retórica, sublinhando que se limitara
a compilar regras já existentes, importa ressaltar na reflexão aristotélica dois
aspectos específicos e fundamentais: a aliança do discurso eloquente com a
lógica, no desenvolvimento de uma racionalidade argumentativa, e a ênfase
investida no auditório19.
A recuperação contemporânea da retórica.
Perelman, o grande impulsionador da “nova retórica“20, salienta a decisiva
relevância da lógica aristotélica ao acentuar a oposição entre os raciocínios
analíticos, como os silogismos, e os raciocínios dialécticos, como “aqueles que
se encontram nos debates, nas controvérsias de todo o tipo, quando se trata
de destacar a opinião razoável (eulogos).”21 Assim, distinguem-se as esferas
próprias da demonstração e da argumentação: “na argumentação não se trata
de mostrar, como na demonstração, que uma qualidade objectiva, como a verdade, passa das premissas para a conclusão, mas que se pode fazer admitir
o carácter razoável (...) de uma decisão, a partir do que o auditório admite
já, a partir das teses às quais este adere com uma intensidade suficiente. O
discurso persuasivo visa, pois, uma transferência de adesão a uma qualidade
subjectiva, que pode variar de espírito para espírito”22. Daí se justifica que a
retórica seja descrita como “a negociação da distância entre os indivíduos” a
propósito de uma questão23.
3. A Escola e a retórica da esperança
Na incerteza respeitante aos contornos do devir, que podemos pensar, hoje,
da escola e dizer, de forma persuasiva e esperançosa, acerca dela?
Para me situar quanto a uma “retórica da esperança” e à relação entre a
“retórica” e a “escola”, procurei uma primeira ajuda em eventuais apoios bibliográficos no “Google”: deparei-me com inúmeros estudos sobre a campanha
de Barack Obama para a Presidência dos Estados Unidos “Yes, we can!”; e
encontrei, em particular, um artigo do Prof. Renato José de Oliveira, intitulado
“Contribuições da retórica para pensar a acção pedagógica”24, em que são
focados aspectos muito sugestivos e com pertinência para o nosso tema.
No referido artigo o autor releva, como pressuposto comum das concepções
pedagógicas de Coménio (1592-1670) e de Herbart (1776-1841), “a crença de
que a escola que forma bem o aluno de hoje terá formado o homem de bem
de amanhã” (os sublinhados são meus). Ambas as concepções assentam na
analogia de que “o aluno está para a escola, assim como o homem está para
a sociedade”. Ora, o “mal estar” sofrido pela modernidade pode ser resumido
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numa frase: “a razão que se considerava acima do tempo e da história entrou
em crise.” Nessa ordem de ideias, enfatiza-se a significativa função pedagógica da racionalidade retórica: “na medida em que se apoia numa razão aberta,
flexível, que busca compreender o mundo com base no que é verosímil e problematiza
as respostas remetendo para novas indagações, a retórica pode contribuir para que
os educadores reflictam sobre essas questões; não se trata de lhes oferecer
soluções prontas, definitivas, mas meios de enfrentar os grandes desafios que
estão postos para a escola hoje.”
A importância de “formar bem” os jovens é um traço comum nas preocupações educativas dos dois pedagogos, antes mencionados, não obstante
tudo o que os separa e as diferentes condições socio-culturais com que se enfrentam. Coménio (séc.XVII), na defesa empenhada de uma escola universal
e inclusiva, susceptível de “ensinar tudo a todos”, assume como modelo para
balizar a aprendizagem o da “tipografia”, relevando o impacto da palavra do
professor ao imprimir na mente do aluno “conhecimentos, hábitos e valores”25.
Herbart (séc.XIX), ao sobrepor um modelo científico de pedagogia aos projectos românticos de alguns antecessores, vê na instrução o fundamento da
aprendizagem global como um todo: a escola prepara “o homem racional”,
moralmente autónomo, que, ao saber governar-se a si mesmo, saberá governar os outros. Projectando-se para o futuro, a escola assume o papel de principal protagonista na formação do homem racional, moralmente autónomo, que
virá a constituir uma sociedade justa26.
Postos estes considerandos, torna-se premente levantar algumas questões:
será a escola, efectivamente, a principal protagonista da mudança social, enquanto mediadora de instrução e de formação? Cabe perguntar se ela possui
esse protagonismo e, se não o possui, que função está reservada para os demais
educadores? O que significa o termo “formação”? Se se entender por tal “uma
preparação para o futuro”, pode-se afirmar que a escola moderna persegue esse

Coménio sublinha o valor educativo de
“regras” no desenvolvimento equilibrado de
um ser humano: “É muito perigoso deixar de
infundir no homem, desde o berço, regras
salutares de vida” (cf. Didática Magna, São
Paulo, Martins Fontes, 1997, p.81); ideia que
será retomada por Kant ao defender o papel
da “disciplina”, enquanto primeira etapa do
processo pedagógico (cf. Kant, Sobre a pedagogia, Lisboa, Alexandria Editores, 2003, trad.
de João Tiago Proença).
26
Herbart defendeu um estatuto científico
para a pedagogia, “afastando-se das visões
ingénuas ou românticas (como a de Rousseau, por exemplo)”, e atribuíu à escola o
papel determinante na formação do homem
racional; muito influenciado pela doutrina ética
kantiana, sobreleva o primado da autonomia
moral como factor da mudança para uma
sociedade justa.
25

objectivo, mas “perseguir” não quer dizer “conseguir”. Será a
escola a única a preparar para o futuro e a formar moralmente
os jovens? Certamente que não: o aluno convive em diferentes
espaços sociais (família, comunidade, grupo religioso, etc.),
estando sujeito a distintas influências, potencialmente conflituosas. Em caso de conflito, qual o modelo prevalecente?
A situação com que nos deparamos, aqui e agora, nas nossas escolas, é a de que os alunos são submetidos a múltiplos
discursos, têm diferentes esferas de “pertença”, alternam os
papéis de autor de discurso e de auditório27. A partir dos factos,
que nos limitamos a verificar, o que se problematiza é a estratégia a privilegiar, interrogando-nos sobre a hierarquia a estabelecer nas respostas possíveis e inquirindo em que medida a
racionalidade retórica pode contribuir para o trabalho educativo
escolar. No estudo a que nos temos vindo a referir, a conclusão
põe o acento tónico nas virtualidades da razão argumentativa
na “negociação das distâncias”, inerentes a toda a convivência humana, o que ressalva a insubstituível tarefa dos professores no sentido de contribuir para que os alunos desenvolvam
a capacidade de problematização, necessária para o êxito de
qualquer projecto transformador28.
Dentro de que parâmetros valorizamos a flexibilidade da
racionalidade retórica? Não, decerto, no domínio de uma pseudo-tolerância baseada no relativismo de valores e no irrealismo
utópico da negação de evidências. A ideia principal que nos
propomos defender é a de que a retórica não pode servir “a
falsa esperança” (sob os diversos rostos com que se insinua29),
mas unicamente uma visão das coisas, radicada no discernimento realista da realidade no mundo que é o nosso mundo
e que está em acelerada mudança. Não sendo “o melhor dos
mundos possíveis”, não é também “o pior dos mundos possíveis”! E a margem de manobra que temos é a da esperança.
A da boa esperança. O que quer isto dizer? Não desistir das
pequenas e das grandes lutas de cada dia. Não desistir de
investir no melhor, no que valorizamos como mais belo, mais
justo, como verdadeiro e como bom. A retórica da esperança
vive-se no presente, o dizer persuasivo da esperança articulase na fidelidade ao que nos é pedido hoje.
No horizonte de tantas incertezas, relevo algumas certezas:
- a importância da educação - a Escola educa o juízo e o discernimento, não fornece uma “mochila” de pronto-a-consumir
para as vicissitudes da vida, mas “flexibiliza” o entendimento e
os sentimentos para todos os “recomeços”;
- a vida joga-se no presente, com os pés bem assentes no
chão. “Yes, we can” – ousar, investir, mas com sentido das realidades, ou seja, das limitações e das potencialidades, sem
confundir “retórica da esperança” com “ilusão enganadora”;
- a ligação incontestável, e inadiável, entre “educação” e “política” – “as tarefas mais difíceis”, segundo o grande filósofo Kant;
- todo o projecto educativo não prescinde de uma ideia de “futuro”- dimensão positiva da “utopia” que não é imaginação delirante, mas desafio da racionalidade30.

O estudante, como “auditório”, é disputado por diferentes “oradores” cujos discursos e acções pesarão sobre
as suas escolhas, presentes e futuras. Assim, diante de
orientações conflituantes, qual orador será tomada como
“modelo” e qual assumirá a condição de “anti-modelo”, são
factores que se inserem numa trama intrincada em que
contam a autoridade moral e o prestígio do orador, bem
como os meandros da “história de vida” de cada auditório.
28
Renato José de Oliveira, op.cit., p.12: “A retórica tem
significativa função pedagógica ao mostrar que os homens
estão sempre modificando-se uns aos outros na medida
em que ora são oradores, ora são auditórios. (...) Nessa
perspectiva, questionar a analogia aluno/escola = homem/
sociedade não implica dizer que a educação escolar
deixou de ser relevante, mas significa reconhecer que
esta não possui o monopólio sobre a formação moral do
aluno e portanto não pode ser considerada como única
protagonista da mudança social. Trabalhar para que esta
ocorra é uma das suas funções, mas o que vier a ser
transformado será a partir da “negociação das distâncias” que os diferentes oradores e auditórios puderem (e
quiserem) estabelecer. Em síntese, o facto de não existir
relação directa entre o que se ensina ao aluno de hoje e
o que será feito pelo homem de amanhã não deixa o trabalho escolar sem objectivos. Livres da responsabilidade
de deter o monopólio sobre a formação moral humana,
os agentes escolares têm a tarefa de contribuir para que
os alunos desenvolvam a capacidade de problematizar
saberes, valores, crenças, normas, tradições e formas
de conduta, a qual é necessária para o êxito de qualquer
projecto transformador.”
29
Roger Scruton, As Vantagens do Pessimismo e o perigo
da falsa esperança, Lisboa, Quetzal Editores, 2011 (título
original The Uses of Pessimism and the Danger of False
Hope, U.K., Atlantic Books, 2010). O autor fala de “pessimismo” como uma vertente de “realismo” ou de “optimismo
escrupuloso”: elogia aquele que “pondera a sua opinião
em função do saber acumulado da tradição e, se corre um
risco, (...) tem o cuidado de ponderar o preço do fracasso
e de se assegurar de que pode ser suportado”; uma
pessoa assim não é pessimista, “é aquilo a que se pode
chamar um optimista escrupuloso”, a que se contrapõe “o
optimismo inescrupuloso” que “dá saltos de pensamento
que não são saltos de fé, mas recusas de reconhecimento
de que a razão lhes retirou o apoio” (ibid., pp.28-29). Os
optimistas escrupulosos “lutam por fixar o melhor que
podem as suas esperanças nas coisas que conhecem
e entendem. (...) Porém o seu pessimismo diz-lhes que
a sorte das comunidades não melhora com esperanças
infundadas, que o trabalho em pequena escala é o melhor
caminho para a paz e a reconciliação, e que as esperanças sem raízes são tanto uma ameaça para o futuro humano como os perigos que nos escondem. Também lhes
diz que liberdade significa responsabilidade e que uma
sociedade em que as pessoas lutam constantemente por
transferir os custos do incumprimento é uma sociedade
de «eus» sem um «nós»” (ibid., p.41). Os sublinhados a
itálico são meus.
27

Entre as leituras que nos “revitalizam” na esperança,
indicaria: Jean Ladrière, L´Espérance de la Raison, ParisLouvain, Éd. Peeters, 2004; Olivier Reboul, Les valeurs de
l’éducation, Paris, PUF, 1992; Anne-Marie Drouin-Hans,
Éducation et utopies, Paris, Vrin, 2004; Bernard Feltz,
Michel Ghins, Les défis de la rationalité, Paris-Louvain,
Éd. Peeters, 2005. E ainda: Joaquim Neves Vicente,
Educação, Retórica e Filosofia, a partir de Olivier Reboul,
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Coimbra, Faculdade de Letras, 2008.
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Vergílio Ferreira e Fernando Pessoa
Um encontro possível?
por: Mestre Célia M. C. Pinto (ESAD)

RESUMO: Segundo Harold Bloom em A Angústia da Influência, afirmadores
ou denegadores da tradição não escapam ao campo de influência de um
forte autor precursor. Deste modo, o receio de «inundação» da obra de Fernando Pessoa despertou em escritores do século XX português uma paradoxal reacção de rejeição e de fascínio. Ou por temor do efeito bloqueador
da sua própria criatividade, ou por insolência afirmativa de outra linhagem de
influência, houve quem se empenhasse em resistir a esse poder. Neste contexto, pretende-se revelar, nesta exposição, o processo gradual de reacção de
Vergílio Ferreira à obra pessoana, embora inicialmente colocada sob o signo
da suspeição.
Quem conhece a obra de Vergílio Ferreira e, particularmente, percorre
os seus diários e textos ensaísticos, captura passagens significativas da sua
reacção à obra de Fernando Pessoa e reflexões ponderadas sobre «a angústia da influência» que se traduz numa «meditação unificada sobre a melancolia da desesperada insistência na prioridade do espírito criativo»1 de um
autor «forte». Ninguém pode ignorar o inegável talento de génio de Fernando
Pessoa que marcou a literatura portuguesa de tal modo que nada do que se
criou após ele permaneceu incólume à sua irradiante influência, embora seja
um dado inquestionável a impossível virgindade criadora de qualquer obra
humana2.
Um estudo de Maria da Glória Padrão, intitulado «Fernando Pessoa e Vergílio
Ferreira: O neo-realismo contra a Presença e Casais Monteiro»3, analisa o
caso exemplar desse percurso polémico estabelecido por Vergílio Ferreira em
relação à obra pessoana. Aí salienta a «Carta a Álvaro Sampaio4 sobre Fernando Pessoa», onde Vergílio Ferreira, no início dos anos cinquenta, declara
que «um alto serviço prestado às gerações futuras seria precisamente esse
de nos aplicarmos todos a descascar Pessoa, a ver o que é que tem dentro.
Pode ser que tenha uma verdade maciça de fruto e de semente. Pode ser que
tenha só casca». Outro importante argumento foi o de considerar «te[r tido]
Pessoa o prazer enorme em escangalhar tudo à vida, não bem para saber o
que ela tem por dentro, mas para a deixar com as tripas todas à mostra.»5 O
jovem escritor foi revelando a «angústia da influência»6, através de vários pro-

Harold Bloom, A Angústia da Influência, Lisboa, Livros Cotovia, 1991, p. 23.
2
O próprio Fernando Pessoa esclareceu o
conceito de homem de génio: «Quanto mais
universal o génio, mais facilmente será aceite
pela época imediatamente posterior, porque
mais profunda é a crítica à sua própria época.
[...] Ninguém se revela a si próprio por não o
poder fazer; mas homens como Shakespeare
e Leonardo da Vinci não se revelam a si próprios porque o podem fazer. São prefigurações
de alguma coisa maior do que o homem e ficam frustrados na fronteira. São fracassos, não
por terem podido fazer melhor, mas por terem
feito melhor. Ultrapassaram-se a si próprios e
perderam-se». Cf. Fernando Pessoa, «Erostratus», in Obras em Prosa, Volume II, Lisboa,
Círculo de Leitores, 1987a, pp. 256-258.
3
Cf. Persona 5, Centro de Estudos Pessoanos,
Porto/ Abril de 1981, pp. 39-50.
4
Conforme informação da autora, Álvaro Sampaio era o pseudónimo de Luís de Albuquerque. A carta saiu na revista Vértice, 99/ 100, de
Novembro de 1951/ Janeiro de 1952.
5
Ibidem.
6
Acepção de Harold Bloom, explicada e ilustrada, segundo diferentes processos de revisão:
Clinamen (desvio, má leitura ou encobrimento
poético), tessera (conclusão e antítese a partir
de um excerto ou fragmento da obra do poeta
forte precursor), Kenosis (ruptura ou descontinuidade), demonização (desmistificação do
sublime e incorporação em si de forma dissolvida de aspectos da obra do precursor, generalizando-a, todavia, a uma tradição mais vasta),
askesis (redução, truncagem) e apófrades (ou
regresso dos mortos e que se traduz numa
nova obra escrita posteriormente parecendo
ter sido escrita pelo precursor). Cf. A Angústia
da Influência, 1991.
1
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cessos de revisão da obra do «poeta forte», tendo sido a sua inicial reacção
de insolência afirmativa, procurando banalizar e simplificar a obra pessoana.
Embora acusando uma saturação7 em relação à presença obsessiva do poeta
do «drama em gente» no mundo cultural português, Vergílio Ferreira escreve:
«Dois autores que eu gostaria de rever – de “revisitar”: Eça e Pessoa. Eça foi
quase a minha juventude; Pessoa, mais tarde, a minha quase obsessão»8.
Ultrapassadas as polémicas antigas que o escritor protagonizou com alguns
presencistas e neo-realistas, em torno da obra de Fernando Pessoa9, procede
a um exercício de evidente aceitação da genialidade do poeta, embora não desista de se esclarecer melhor, procurando ilustrar, por um processo de askesis,
não um esvaziamento, mas a humanização e relativização dos dotes da obra
do génio, através da indicação de limitações de concepção. A relativização
dessa grandeza também se processou por um processo de demonização, na
justa medida em que, se se abriu ao poder influente da obra do poeta, recorda
que a extensão dos seus influenciadores é enorme e não se reduz a um só10.
Mas o reconhecimento aberto e uma honrosa e lúcida retractação em relação
a Fernando Pessoa já haviam sido registados no volume de Conta-Corrente
2: «Pessoa é um poeta grave. Toda a ironia e jogo é nele um disfarce de uma
amargura e seriedade profundas. E isso atingia-me flagrantemente. (…) De modo
que o dizer mal de Pessoa fora em parte um exorcismo contra a sua sedução,
um modo de instaurar um grande intervalo entre ele e mim»11.
Com efeito, não denega a «angústia da influência» em relação ao seu precursor, mas preserva a necessária distância e autonomia do seu lugar criador,
sobretudo quando já estava consolidado e definido como escritor que se identificava com Pessoa, no ponto de partida da reflexão séria sobre a existência.
Nessa medida, em escritos mais reflexivos e ensaísticos, ou seja, em Espaço
do Invisível 2 («Do eu, etc.»), Espaço do Invisível 3 («Eça, Pessoa e nós») e
em Espaço do Invisível 5 («O riso em Pessoa – Que riso?»), Vergílio Ferreira
tratará de apontar a ironia, o «riso niilista» ou o «cómico de razão» na obra de
Pessoa como o meio de o poeta provar que a construção de uma identidade

«E eis pois que assim Pessoa se tornou uma
presença obsessiva no nosso mundo cultural, com a repercussão que ele teve lá fora.
Presença amada até à idolatria, ela começa
mesmo a tornar-se saturante.» Cf. Vergílio
Ferreira, Conta-Corrente 5, Venda Nova, Bertrand Editora, 1ª edição, 1987, p. 369.
8
Conta-Corrente 1, Lisboa, Livraria Bertrand,
1ª edição, 1980, p. 62.
9
O autor recorda as circunstâncias da
polémica com os presencistas (sobretudo
Adolfo Casais Monteiro) e com aliados seus
que, na época, procuravam «descascar Pessoa», assinalando-se Luís de Albuquerque,
Mário Dionísio e Mário Sacramento. Cf. Conta-Corrente 2, Lisboa, Livraria Bertrand, 2ª
edição, 1981, pp. 25-26.
10
Conta-Corrente 5, p. 192.
11
Conta-Corrente 2, pp. 183-184.
7

(incluindo a sua) estabelece relações de incerteza e de precária unidade. Ao
contrário de Eça, que se ri do espectáculo do mundo, mas pondo-se de fora,
Pessoa apresenta um riso grave e interior, rindo-se de si próprio, procedendo,
pela consciência irónica, a uma contínua dilaceração. A sua obra demonstra a
abolição de dogmáticas certezas (eg. sobre a questão da identidade, sobre a
tradição ou tradições que se negam ou se reabilitam, e até sobre os conceitos
literários de criador e criaturas), instaurando no campo da literatura portuguesa a perspectiva relativista que obriga a reequacionar tudo o que de coeso,
estrutural, consistente se considerou sobre a consciência humana e sobre a
definição do «eu»12.
Foi, sem dúvida, a amargura trágica do seu pessimismo niilista que tocou flagrantemente Vergílio Ferreira, cuja obra se construiu na linha das filosofias da
existência (nas problemáticas do significado da existência, da existência vs essência, da «morte» de Deus, do absurdo inverosímil da morte face ao mistério
e ao milagre da vida, da angústia e da radical solidão do homem). Fernando
Pessoa sentiu a angústia e o cansaço face à consciência do desastre e falência de todas as possibilidades, mas impôs limites, estancou e amenizou a expressão profundamente sentida pelo «excesso de razão» que a ironia realiza
nesse processo de distanciação.

«Hoje já não tenho personalidade: quanto em
mim haja de humano, eu o dividi entre os autores vários de cuja obra tenho sido o executor.
Sou hoje o ponto de reunião de uma pequena
humanidade só minha.[...] “Médium”, assim,
de mim mesmo, todavia subsisto. Sou, porém,
menos real que os outros, menos coeso,
menos pessoal, eminentemente influenciável
por eles todos». Cf. Fernando Pessoa, «Rascunho duma carta a Adolfo Casais Monteiro»,
in Obras em Prosa, Volume V, Lisboa, Círculo
de Leitores, 1987b, pp. 61-62.
13
Fernando Pessoa, Livro do Desassossego,
composto por Bernardo Soares, ajudante de
Guarda-Livros na cidade de Lisboa, (edição de
Richard Zenith), Lisboa, Assírio & Alvim, 2006,
p. 277.
12

Assim, se Vergílio Ferreira se indignou com o facto de o poeta ter tido o prazer enorme de «escangalhar tudo à vida, não bem para saber o que ela tem
dentro, mas para a deixar com as tripas todas à mostra», se reclamava nele
soluções de resolução para os problemas da vida, esta sua crítica não era vazia nem inconsequente. Ao admirar profundamente a belíssima «Ode à Noite»
ou o poema amargo e trágico «Ah, perante esta única realidade que é o mistério» do heterónimo Álvaro de Campos, ou ainda, acrescente-se também,
fragmentos do Livro do Desassossego do semi-heterónimo Bernardo Soares
(«[Ó] meu amor. Eu quero (dizer-te) o quanto a ânsia de atingir fica aquém do
que atingimos. Quero rezar contigo, a minha voz com a tua atenção, a litania
da desesperança».13), reconhece-se na verdade humana que é transmitida
nesse sentimento de orfandade universal, num saber abismal, face à «morte
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de Deus» e à perda da fé na participação do homem na acção histórica.
Porém, ambivalentemente, a sua reação é, apesar disso, a de não paralisar
numa abdicação, antes propor a conquista lúcida e emancipada da grandeza
do homem, por uma visão do progresso como luta constante dos grandes valores do homem a reivindicar e a afirmar, pois o homem pode encontrar o seu
absoluto no relativo e encontrar sentido humano e afectivo e artístico, segundo
a lição também, paradoxalmente, transmitida por Álvaro de Campos em carta
a José Pacheco, «quer a guardar porcos quer a escrever sinfonias».
E é precisamente como «filho desenvolto de Álvaro de Campos», expressão
de Eduardo Lourenço, que Vergílio Ferreira, ao mesmo tempo que reconhece
que, no seu «riso niilista», o próprio poeta se instala no centro de todo o espetáculo variável, pondo em causa um mundo inteiro e a sua pretensa coerência
e organização (eg.«Poema em linha recta» ou «Tabacaria»), também traz para
a poesia a linguagem oscilante entre o sublime e a banalidade como forma
de restituir ao leitor a imagem das nossas várias faces e, sobretudo, a percepção de uma vida sem ilusões e com todas as possibilidades bloqueadas,
ao mesmo tempo que coloca o homem, conscientemente desarmado e nu e
desistente, perante «o mistério da Vida»:
«Não fales alto, que isto aqui é vida – / Vida e consciência dela, / Porque a
noite avança, estou cansado, não durmo, / E, se chego à janela, / Vejo, de sob
as pálpebras da besta, os muitos lugares das estrelas …/ Cansei o dia com esperanças de dormir de noite./ É noite quasi outro dia. Tenho sono. Não durmo.
/ Sinto – em toda a humanidade e através do cansaço –/ um cansaço que
quasi me faz espuma os ossos… – / Somos todos aquilo …/ Bamboleamos,
moscas, com asas e presas/ No mundo, teia de aranha sobre o abismo»14.
E o jogo heteronímico do poeta trouxe à luz inovadora da nossa modernidade,
não propriamente o problema da não identificação do criador com as múltiplas
e diversas criações15, mas sobretudo, o de, «na pretensa despersonalização
heteronímica», apresentar «a negação (absurda) de um sujeito»16, porque,
simultaneamente, herdeiro ou dissidente de muitas tradições e de muitas possibilidades de ser. Nesse ponto, Vergílio Ferreira aponta os ataques ao pensamento e a uma identidade unificados como provindos da instabilidade e da

Fernando Pessoa, Poemas de Álvaro de
Campos, (edição de Cleonice Berardinelli), Lisboa, IN-CM, 1992, p. 168.
15
Recorde-se como Fernando Pessoa esclarece essa distinção: «Suponhamos que
um supremo despersonalizado como Shakespeare, em vez de criar o personagem de
Hamlet como parte de um drama, o criava
como simples personagem, sem drama. Teria
escrito, por assim dizer, um drama de uma
só personagem, um monólogo prolongado e
analítico. Não seria legítimo ir buscar a esse
personagem uma definição dos sentimentos e
dos pensamentos de Shakespeare, a não ser
que o personagem fosse falhado, porque o
dramaturgo é o que se revela. [...] Assim têm
estes poemas de Caeiro, os de Ricardo Reis
e os de Álvaro de Campos que ser considerados. Não há que buscar em quaisquer deles
ideias ou sentimentos meus, pois muitos deles
exprimem ideias que não aceito, sentimentos
que nunca tive. Há simplesmente que os ler
como estão, que é aliás como se deve ler». Cf.
Fernando Pessoa, «Rascunho duma carta a
Adolfo Casais Monteiro», in Obras em Prosa,
Volume V, p. 65.
16
Ibidem, p. 174.
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crise do tempo desagregador, verdadeiros responsáveis pela fragmentação
artística: «Sou variamente mais ou menos o mesmo. E penso que a “variedade” tem que ver com a instabilidade do nosso tempo; como o “mesmo” tem
que ver com a identidade comigo, o “eu”que defendo e julgo inabalável. E de
repente reparo que o instável ou a “crise” do nosso tempo são os responsáveis
pela “instabilidade” de muitos artistas: Picasso, Stravinsky, naturalmente Pessoa e mais longinquamente Kierkegaard. Todos, à nossa maneira, utilizamos
heterónimos, a minha“instabilidade”é o impossível da unificação. Será?»17.
Irmãos nessa percepção do mundo como realidade incongruente, os esforços
para o conhecer, compreender e racionalizar não cessaram, embora a integração da singularidade da vida emocional tivesse sido um factor favorecedor
da descoberta, em situações humanas particulares, do verdadeiro fundamento
da individualidade e da realização humanas, assim como motivou a reflexão
sobre o que permanece unificado e convertido em harmonização.
Um dos esforços de Vergílio Ferreira para evitar perder-se na deriva das suas
criações, e nesse ponto diverge de Pessoa, reside na manutenção do mesmo
nome, como homem e como autor textual. Não recorre a pseudónimos, nem
a heterónimos, nem a biografias imaginárias, justamente para, apesar da face
exteriorizável e pública da sua obra, o duplo de si – que é imagem e personalidade – não apagar ou provocar a perda «da posse de si»: «Um nome é para
sermos nós à nossa face e à face de quem nos nomeia»18. A ênfase posta na
afirmação do que é permanente em si justifica-se, ainda e sobretudo, por um
elemento ponderoso da constituição da nossa identidade que se afirma, para
além de factores diversos de influências que nos cercam, na convicção preponderante do nosso sentir:
«Que eu me julgue dividido ou uno, há uma unidade para lá disso, que é a
daquele que julga. Saber que se não é uno, mas senti-lo, é não o ser. Mas se
sentíssemos que somos múltiplos – o que é absurdo – , qual destes múltiplos
sente que não somos unos? Porque não é no múltiplo de nós que podemos
sentir-nos múltiplos: é num só. Nesse aí seríamos unos, como se é em cada
sentir»19.
Reflectindo sobre o conceito de identidade, sobretudo quando decorre dos
pólos estabelecidos entre o escritor e as suas criações (as obras), entre o
homem e os eus fictivos, Vergílio Ferreira lamenta, muitas vezes, a imagem
separadora e conflituante que os leitores constroem entre estas duas instâncias de existência e criação. Há em Pessoa e em Vergílio Ferreira o sentimento de incómodo do olhar medusante do outro e que radica na impossibilidade
de uma coincidente compreensão do eu autêntico de cada um. O que o ser
humano é só na superfície do exteriorizável se realiza, fornecendo juízos imperfeitos ou tangenciais do que se pensou e do que se é. Analisando excertos
da obra pessoana e da de Vergílio Ferreira, reconheceremos, cada um no seu
grau específico, o problema de desencontro com o outro:
«O prémio natural do meu afastamento da vida foi a incapacidade, que criei
nos outros, de sentirem comigo. (…) De modo que caí naquele centro de gravidade do desdém alheio, em que não me inclino para simpatia de ninguém».20
«De quais complexas ininteligências não é feita a compreensão dos outros de
nós».21

12
Conta-Corrente 1, 167.
Conta-Corrente 5, p. 31.
19
Vergílio Ferreira, «Do «eu», Espaço do Invisível 2, Venda Nova, Bertrand Editora, 2ª
edição, 1991, p. 104.
20
Fernando Pessoa, Livro do Desassossego,
(edição de Richard Zenith), Lisboa, Assírio &
Alvim, 2006, pp. 394-395.
21
Ibidem, p. 278.
22
Conta-Corrente 1, p. 43.
23
Vergílio Ferreira, Estrela Polar, Venda Nova,
Bertrand Editora, 1992, p. 270.
17
18

No que a Vergílio Ferreira diz respeito, a estranheza do olhar do outro também
se traduziu no prejuízo do apagamento ou incompreensão de si:
«Anda comigo um tipo que detesto. É o “escritor”. (…) Para toda a gente é
ele que aparece, recebe homenagens, sorrisos ou mesmo, quando calha, a
canelada disciplinar. Para mim, normalmente, nem isso. Se me apresentam a
alguém, é com ele que falam.»22
Mas a problemática do olhar do outro surge na obra de ficção vergiliana, sobretudo no romance Estrela Polar, em que, através do protagonista Adalberto,
se testemunha a busca exigente, impossível e infeliz da personagem para estabelecer, no amor, a comunhão perfeita, plenamente coincidente entre o «eu»
e o «tu» : «Quem me abre a porta de ti, para eu ser tu sendo eu? Que eu saiba
o que pensas e sentes – mas como ser tu a pensar e sentir?»23.
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Além desta impossibilidade, o protagonista vive uma experiência desconcertante e de desacerto, ao não conseguir, a partir de certa fase, distinguir as
irmãs gémeas Aida e Alda.
Confundido entre as duas, à procura do arquétipo original, ou seja, em linguagem neo-platónica, não desistindo de procurar a Unidade do Um, o herói
dispersou-se e dispersou na duplicidade das gémeas a essência do ser do tu
como objecto da idealidade intemporal.
De modo que a temporalidade empírica perturbou o seu projecto, e, inconformado com uma aproximação do arquétipo da mulher ideal, dispersou-se pela
«cópia», sem que a comunicação do «eu» e do «tu», coincidisse em Razão e
em interioridade. Deste modo, foi perdendo o olhar afectivo sobre a mulher, as
frases que outrora «brilharam na boca» da amada restituíam-se-lhe em «asco
e irritação»24.
E, para cúmulo, quando julgava estar casado com Alda e julgava que era a
ela que amava, mas descobre que, afinal, é Aida que, em mais um lance da
sua mentira, depois da morte da irmã, assumiu o lugar dela, Adalberto, face
à insuportabilidade deste engano, que é sobretudo seu, porque quem «ama,
reconhece», mata Aida.
Eis a tragédia humana de um homem que se encontra recluso por ter cometido
o assassínio da mulher, o que, em boa verdade, representa maximamente a
sua tragédia de não conseguir libertar-se do cárcere do Ser, imagem limite do
seu absoluto e irredutível isolamento, e, por conseguinte, da impossível relação
comunicativa, baseada no amor e na integração na sua alma gémea que exige
a união de duas íntimas entidades em vontade, pensamento e emoção.
Neste sentido se considera que Vergílio Ferreira produziu, de uma forma criativa e inovadora, a problemática bem pessoana de um Narciso cego que se
perdeu num mar interior, surdo aos apelos de Eco: «Foi num mar interior que
o rio da minha vida findou. À roda do meu solar sonhado todas as árvores
estavam no outono. Esta paisagem circular é a coroa de espinhos da minha
alma»25.

Estrela Polar, p. 293.
Fernando Pessoa, Livro do Desassossego, p.
271.

24
25

A identificação com essa falha de comunicação ou com a imperícia no trato social surge com frequência em desabafos dos diários Conta-Corrente. A lúcida
consciência provoca no autor a melancolia de quem gosta de ser reconhecido,
em inteireza, por um olhar, não só de superfície e civilidade celebratória, mas
também de comunhão humana. Encontra, como homem, à semelhança de
Pessoa, o seu lugar de pacificação e inteireza e distingue o máximo consolo
de que a compreensão do vivido imaginado e o reconhecimento dado ao valor
da existência humana se encontra na obra que lhe pertenceu, nesse lugar
onde o artista fulgurou e onde o real se transfigurou em infinitude incalculável.
Vimos como a construção da singularidade de Vergílio Ferreira se afirmou, em
relação à obra pessoana, por dúvida e suspeição, por acolhimento e por permeabilização dessa influência, até mesmo na poesia, provando ser possível o
diálogo entre os dois e ser capaz de pessoanizar26:

Entenda-se, neste neologismo e neste contexto, a capacidade recriativa de Vergílio Ferreira em imitar o estilo de Fernando Pessoa,
pela recuperação de temas, motivos poéticos e
técnicas versificatórias da obra ortónima. Confronte-se o exemplo transcrito com o poema «Ó
sino da minha aldeia».
27
Vergílio Ferreira, Conta-Corrente 1, Amadora,
Livraria Bertrand, 1ª edição, 1980, p. 157.
26

«Fímbria de melancolia, / memória incerta da dor, / ouço-a no gravador, / no
fado que não se ouvia / quando ouvia o seu clamor. // Porque era já no passado
/ o presente dessa hora/ e que me ressoa agora / a um outro mais alongado.
// Assim a dor que se sente / no outro obscuro de nós / nunca fala a nossa voz
/ mas de quem de nós ausente, / só a nós próprios consente / quando não
estamos nós/ mas mais sós do que ao estar sós. // Onde então estamos nós?»
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José,
Maria,
António
e
os
outros...
A importância de um nome
por: Doutoranda Maria José Reis

Parece ser simples esta questão de dar um nome a um
recém-nascido. Nas sociedades actuais em que o Estado
sobre tudo tem tendência a englobar e a uniformizar, todos sabemos como dar um nome a uma criança. Após,
por vezes, laboriosas conversações, os progenitores, ouvindo ou não opiniões da família ou fora dela, optam por
um nome simples ou composto (nomes próprios) ao qual
acrescentam o(s) apelido(s) da mãe e em último lugar o(s)
apelido(s) do pai (sobrenomes). Este acto tão banal nem
sempre foi assim. Ou por outras palavras, há muito pouco
tempo é assim1. Só a legislação e os códigos de registo
civil do século XX se irão ocupar destas matérias.
Convém desde já esclarecer a que chamamos nomes próprios e sobrenomes2. Consideramos como nomes
próprios os que foram atribuídos à criança no momento
do baptismo, podendo ser um nome próprio simples (um
único nome) ou composto (dois ou mais nomes) e sobrenomes que hoje estão fixados, mas que no período em
que trabalho (finais do século XVIII e século XIX) podiam resultar de variadas situações: um patronímico (com
origem no nome do pai)3, um apelido (nomes hereditários)
ou alcunha (palavras com conotações pessoais, adjectivantes, geográficas, depreciativas, etc.)4.
É de realçar que no meu trabalho, interessará sobretudo os nomes próprios, sejam simples, sejam compostos, na medida em que se desconhecendo na sua
esmagadora maioria as origens familiares destas crianças, desconhecemos as estratégias ou a razão de ser da
atribuição dos apelidos, quando os há. Aliás, dos raros
casos em que as crianças vêm referenciadas com os nomes dos respectivos progenitores, nunca saberemos se
tal corresponde à verdade ou se estamos perante uma
estratégia de quem abandona para assim pressionar de
modo indirecto a SCML, fazendo crer que aquela criança
com aquela filiação terá uma família, que não está só no
mundo que a qualquer altura a poderá resgatar, esperando
da instituição um maior cuidado na criação da mesma .5

Ver Nuno Gonçalo Monteiro, «Os nomes de família em Portugal:
uma breve perspectiva histórica», Etnográfica, vol. 12, nº 1, 2008,
p. 46.

1

Ver Robert Rowland, «Práticas de nomeação em Portugal durante
a Época Moderna: ensaio de aproximação», Etnográfica, vol. 12, nº
1, 2008, p. 33.

2

Exemplo de um patronímico: nome do pai Gonçalo Dias, filho João
Gonçalves.

3

Sobrenomes como Grande, Velho, Exposto, Lisboa, Ramalheira
integram-se nesta categoria. O médico mais velho de uma vila como
Alenquer recorda que no início da sua carreira (anos 50 do século
XX), ter consultado pessoas (nomeadamente homens e só homens)
cujo nome completo era António Exposto, certamente carregando no
nome uma antiga condição.

4

Verificaremos que é mais habitual a criança trazer essa indicação se
simultaneamente tem uma origem geográfica fora de Lisboa. Neste
caso, também seria mais dificil encontrar os parentes.

5
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Mas qual a função de um nome próprio ou de baptismo?
Quando se tornou mais comum a utilização de dois nomes
próprios em vez de um6? Um nome próprio, seja simples ou
composto, individualiza e tal como o baptismo faz entrar a
criança na comunidade dos crentes, o nome contribui para a
sua identidade social. Ao nascimento espiritual simbolizado
no ritual religioso do baptismo, um nome sublinha uma individualidade, designa e distingue o seu portador, evoca um
desejo ou carrega consigo um mundo de significações por
vezes não aceite pelos padres por evocar, na época, mundos interditos aos cristãos7. Um nome identifica e diferencia cada um entre os elementos familiares, do grupo
onde se insere, da comunidade. Não será por acaso que
Marc Bloch em 1932, a propósito de uma crítica a um
autor sueco8, refere que os nomes passaram a ser mais
complexos por volta do século XIII, nas comunidades urbanas devido à interacção cada vez mais frequente dos
indivíduos dessas comunidades e à necessidade de distinguir os numerosos homónimos9.
A escolha dos nomes próprios, apesar de ser uma
escolha privada e individual, supôs no passado um trâfego de influências e serviu muitas vezes para estabelecer
ou reforçar alianças dentro dos grupos familiares. Neste
campo os padrinhos escolhidos desempenhavam um
papel fulcral10. Não era o caso das crianças baptizadas
na SCML, invariavelmente apadrinhadas por quem mais
directamente contactava com estas crianças: o padre, o
secretário, a ama rodeira... E se hoje há um conjunto de
nomes mais utilizados, sempre assim foi, havendo sempre nomes mais usados, dependendo dos grupos sociais
e da época. Hoje, de uma geração para outra os nomes

próprios podem mudar de forma significativa e no intervalo
temporal com que trabalho, que irá compreender 3 a 4
gerações, iremos verificar quais as mudanças ocorridas a
esse nível11. As questões de moda sempre estiveram presentes, bem como a indução da diferenciação através da
nomeação. André Burguière, citando La Bruyère, afirma:
“Já basta partilhar com o povo uma mesma religião e um
mesmo Deus, quanto mais ainda chamar-se Pedro, João
ou Jaime, como o comerciante ou o trabalhador”12.
A existência de um conjunto de nomes próprios
pouco frequentes, que no caso dos expostos poderia servir como uma sinalização extra, e um pequeno número
de nomes mais utilizados irá ser uma constante em todos
os estudos já realizados sobre esta temática. Também na
SCML isto irá acontecer, apesar de haver diferenças substanciais entre rapazes e raparigas como mais à frente,
iremos ver. A questão é que de geração em geração as
mudanças são notórias. Sê-lo-ão nas crianças entradas
na SCML? Iremos ver.
A utilização de nomes nos expostos que hoje
nos poderão parecer infamantes e insultuosos, talvez o
não fossem na altura. Talvez a sua conotação negativa
se prenda com critérios que estavam ausentes na época
quando se trata de sociedades de privilégios e onde cada
indivíduo se inscrevia numa ordem social precisa.
Os nomes próprios compostos parecem ter-se
tornado mais frequentes a partir do século XVII, apesar
desta datação ter variações nacionais e regionais, como
é o caso da França13. Neste caso como podemos detectar
essas alterações na SCML? Talvez esta seja um excelente
observatório para percebermos como os nomes evoluíram
em Portugal, até porque os pedidos de nomes feitos de

E mais se complica quando se passa a 3 nomes próprios: “Aos 1 dias do mes de fevreiro foi emtregue a Santa Caza da Mesericordia hum menino
ponhonlhe nome de Carlos Augusto Eduardo (...)”. Algum deles irá funcionar como sobrenome?
7
Veja-se o caso da exposta nº 731 de 1841 cujo bilhete dizia “(...) q se hade chamar Izabel dos Prazeres (...)” e a quem o padre não hesitou em
baptizar com o nome de “Izabel das Dores”.
8
Karl Michaelsson, «Études sur les noms de personne français d’aprés les rôles de taille parisiens, rôles de 1292, 1296-1300, 1313», Uppsala,
Uppsala Universitets Arssktift, 1927.
9
Ver Marc Bloch, «Noms de personne et histoire sociale», Annales d’Histoire Economique et Sociale, nº 4, 1932, pp. 67-69.
10
Ver André Burguière, «Un nom pour soi», L’Homme, nº 4, vol. 20, 1980, p. 31.
11
Quem tenha uma carreira no ensino verifica isso com enorme facilidade. “Carina”, “Rita”, “Constança”, “Matilde”, “Sónia”, “Diogo”, “Pedro”,
“Bruno” são nomes agora vulgares, tendo vindo substituir as “Rosa”, as “Isabel”, os “António” e os “José”.
12
André Burguière, op. cit., p. 27.
13
Ver Michel Bozon, «Histoire et sociologie d’un bien symbolique, le prénom», Population, nº 1, 1987, pp. 88-89.
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forma anónima pressupunha uma liberdade pessoal que
reflectem escolhas por onde passa a religiosidade popular,
a política e a condição social14.
Uma larguíssima maioria das crianças que entraram na Roda da SCML, não tem uma progenitura
conhecida. Nunca saberemos o seu entorno familiar e as
razões da escolha deste ou daquele nome. Uma criança
exposta é, à partida, uma criança sem referências familiares. Por isso desconhecemos o que significa o nome
pedido em termos de história familiar, se há ou não um
património simbólico ou afectivo que se quer preservar e
dar continuidade. O que podemos detectar são persistências,
modas talvez, nomes mais usados, nomes menos usados,
combinação de nomes e, parece que para o final do período
em estudo, da indicação cada vez mais frequente de nomes
próprios e apelidos (vários).

A legislação sobre nomes
A legislação civil portuguesa sobre a constituição
dos nomes é relativamente recente pois têm como matriz
legal o Código Civil de 192815. Isto significa tão só que
até esta data, dada a inexistência de normas legais, o que
vigorava em Portugal eram normas ditadas pelo costume o
que, obviamente, permitia toda uma combinação de hipóteses e dando azo a toda a espécie de abusos.
Exceptuando as recomendações saídas do Concílio de Trento (1545-1563), concílio da contra-reforma
católica, que determinava que a criança deveria ser baptizada nos 3 dias subsequentes ao seu nascimento e
simultaneamente deveria ser-lhe atribuido um nome (ou
nomes), também instituia a obrigação do clero recusar nomes “pagãos”, embora nos séculos anteriores se tivesse
assistido à cristianização destes, optando-se por uma
constelação onomástica que utilizava nomes do Antigo e do
Novo Testamento, santos locais, santos de data recente,
até se incluir os santos da família de Jesus Cristo (José,
Maria, Ana, etc.).

14
15

Na prática, para controlar casamentos e todos os problemas políticos, morais e sociais que advinham de casamentos entre nubentes que eram parentes espirituais, o Concílio de Trento e a legislação que se lhe seguiu, estipulava
que os padres deveriam proceder ao registo quer dos
nascimentos, quer dos casamentos nas suas paróquias.
Em 1614, o Ritual Romanum, estabelecia, de modo muito
preciso, como os padres deveriam fazer os registos de
baptismo, casamento e óbito. Mais, os padres deveriam
proceder ao arrolamento dos seus paroquianos, por famílias, de modo a que o bispo da respectiva diocese pudesse
saber qual era a situação destas quanto à sua obrigação
de confessar e comungar pelo menos uma vez no ano,
na Páscoa. Estes registos, pelo que se depreende só se
tornaram comuns após o Concílio de Trento apesar de em
Portugal estes livros, conhecidos por Rol de Confessados,
terem sido instituídos no Sínodo de Braga de 1477.
Habitualmente registadas nos respectivos livros
de baptismo unicamente com nome(s) próprio(s), este não
tinha um carácter imutável. Pelo contrário. Nos registos de
casamento ou de óbito, uma criança que fora registada/
baptizada só com um nome pode aparecer com um ou
vários apelidos associados ao nome próprio: ou uma alcunha, ou um nome de referência geográfica ou, no caso
das crianças expostas, apelidos das amas que as haviam
criado, por exemplo.
É dentro deste quadro onde a vertente religiosa
é a referência “legal”, difusa, baseada na tradição, sem
regras claras, que as crianças expostas na SCML eram
baptizadas e recebiam um nome. Baptizadas solenemente
à entrada ou quase sempre rebaptizadas sob condição, as
crianças recebiam um nome ou, na maioria dos casos, o
padre aceitou o nome que lhe era proposto quando este
era solicitado de qualquer forma: ou no escrito, ou um
pedido oral no momento da entrega (raro, mas também os
há).

Ver sinal do exposto nº 117 de 1797: “Remetese aesta santa Caza huma Menina, aqual sehadechamar D. Maria Helena de Souza Vieira (...)”
Ver Nuno Gonçalo Monteiro, op. cit., pp. 45-46.
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N.º

%

PEDIDOS NOS BILHETES

3718

74,3

DOCUMENTOS OFICIAIS

1114

22,3

SEM NOME NOS BILHETES

172

3,4

TOTAL DE CRIANÇAS

5004

100

QUADROI
A partir de 1840 mas mais acentuadamente e de modo
sistemático na década de 1860, a SCML não aceita o
nome que é solicitado nos escritos, e de forma deliberada
altera-o nos assentos de baptismo. Diferenças entre o
nome pedido e o nome com que efectivamente a criança
foi baptizada, sempre as houve: ou o padre que faz o assento não percebeu o que está escrito e alterou o nome
(“A menina já vai Batizada O nome he Leonarda”16 que
foi baptizada com o nome de Leocádia ou “Aolibia”17 que
pelo som tudo indica ser Olivia e foi baptizada com Olimpia), ou o escrito chegou mais tarde e a criança já tinha
sido baptizada com um outro nome diferente do que é
pedido. Veja-se este caso: a criança entrou sem bilhete.
Dias depois o bilhete chegou e informava que “Em o dia –
22=de Agosto As – 5= oras da manha se pos na Roda de
Belem huma menina que tinha nasido no antesedente dia
Aqual não esta Batizada nem leva o freio feito ade selhe
por por nome Embolina da Conceicão (...)”18. No assento
o padre registou: “não se lhe pos o de Umbelina por que o
escrito que manda por esse nome, entregarão-o dois dias
depois da entrega da dita menina” e assim ficou Theodozia. Também os nomes pretendidos, se considerados
pouco “cristãos” (se envolvessem “Prazeres” era certo
que seria registada com “Dores”), eram alterados. Para
impedir ou contornar abusos de mães que entregavam os
filhos e depois se apresentavam como amas de modo a

criar a criança auferindo um salário, a SCML tomou medidas mais drásticas e decidiu mudar o nome às crianças de modo a que os familiares lhe perdessem o rasto.
Assim na acta da sessão da Comissão Administrativa da
Misericórdia, em 28 de Julho de 1847 “(...) Foi chamado
o Administrador do Hos.al dos Expostos e Recolhimento
das Orfãs; e perguntado, entre outras couzas, do motivo
p.r que não eram baptisados os Expostos entrados na
roda com escripto, com os nomes pedidos no mesmo
escripto: e tendo elle informado que um dos principaes
fins desta pratica era evitar que os mesmos Expostos na
sahida para as amas fossem descubertos por seus paes,
sendo diversas as opiniões emittidas a este respeito veio
por fim a concordar-se que se continuasse na mesma
pratica, declarando porem no assento do baptismo o
nome pedido no escripto. (...)19. O que de facto aconteceu: as crianças entradas na Roda da SCML passaram
a ser registadas com o nome pedido e com o nome com
que efectivamente foram baptizadas.
Mas na realidade esta opção não foi seguida de
modo sistemático. Só aplicada quando havia indícios de
fraude? Só terá uma aplicação sistemática na década de
60 dando origem a nomes tão bizarros quanto estranhos,
alguns impronunciáveis que de tão singulares e exóticos
podem ser considerados uma forma de forte sinalização

Sinal do exposto nº 1047 de 1812.
Sinal do exposto nº 402 de 1843.
18
Sinal do exposto nº 1172 de 1808. Assento do baptismo da mesma criança.
19
Actas da Comissão Administrativa da Misericórdia (1845-1851), Lv 002, fl. 45vº, fl. 46.
16
17

e mesmo motivo de reconhecimento imediato como originários da Roda. Haveria uma lista de nomes por ordem
alfabética que o padre utilizava, não levando em conta
as iniciais. Veja-se este caso: “Nasseo esta Menina hoje
16 de Nobembro de 1846 Coando se Batizar lhe purão o
Nome de Palmira (...)”20 mas o padre não hesitou e batizou-a com o nome de Pulcheria que seria o nome de
ordem na eventual lista. Verificaremos que a lista teria
mesmo que existir, dada a progressão alfabética rigorosa
que os nomes atribuídos exibem.

Os nomes dos expostos da SCML
Das 7628 crianças que compõem o universo da
minha amostra, 5004 entraram na SCML entre 1790 e
1851. Destas, 2594 eram rapazes (51,8%) e 2410 eram
raparigas (48,2%). Deste universo de 5004 crianças com
sinais, uma larguíssima maioria trazia no bilhete uma
indicação/pedido de um nome: 3718 crianças (74,3%).
Também aqui os rapazes têm uma ligeira vantagem em
relação às raparigas (52,4% e 47,6%, respectivamente).
Aliás a indicação/informação do nome ou pedido do mesmo é de longe o pedido explícito mais comum. A questão
do nome associada à do baptismo é uma dualidade presente em muitos dos bilhetes entregues com as crianças.
Mesmo que este não seja explícito, e não o é muitas
vezes, quem entrega sabe que a criança irá necessariamente ser baptizada à entrada na SCML e por isso só
indica o nome com que pretende individualizá-la21. É de
notar, que a questão do nome pode vir sob a forma de
pedido claro, subserviente e intencional “(...) quizera de
ver no bzequio de que se lhe puzese (...)”22, “(...) Supplica-se se lhe ponha (...)23, ou na forma de pedido simples
“(...) elhe porão p.r nome Carlota Raimunda(...)24 ou de
informação “(...) Em 2 do mez de Janeiro de 1803 Entrou
huma menina pornome Anna (...)25 ou um muito claro “(...)
tem por nome Carollina da Comceição (...)26.
Apesar destas 3718 virem com indicação de
nome ou pedido do mesmo, 100 viram-no alterado pela
SCML (2,7% em relação aos pedidos). Neste campo, os
rapazes têm uma ligeira vantagem sobre as raparigas
(54 e 46%, respectivamente). Só 172 crianças (3,4%) entraram na SCML sem qualquer indicação ou pedido de
nome. Este número é bem revelador da importância que
se atribiu ao mesmo, à identidade e à individualização
da criança dentro da massa das crianças que circulavam
pela instituição. Até as crianças originárias da Enfermaria de Sta Bárbara, do Hospital Real de S. José, traziam

na certidão/guia dessa instituição a indicação do nome
com que deveriam ser baptizadas. O mesmo acontece
noutros documentos oficiais, fossem de cariz religioso,
fossem de cariz civil, a indicação do nome é quase sempre uma constante. Entre crianças portadoras de guias
de Sta Bárbara, de padres das freguesias de Lisboa e de
fora desta, de regedores, administradores concelhios ou
juízes, entraram na SCML 1114 crianças (22,3%). Nunca
saberemos se os nomes indicados neste tipo de documentos tiveram intervenção familiar ou se foram escolha
dos agentes que escreviam estes documentos. Há, por
exemplo, algumas indicações, esparsas e não continuadas, nas guias saídas de Sta Bárbara onde é referido
que aquele nome é pedido pela mãe. No entanto, este
tipo de informação não é frequente.
O próprio nome faria parte dos sinais que poderiam servir
para recuperar a criança no futuro. Em 1794 uma criança
trazia um pequeno bilhete que informava que “Vai esta
Criança Batizada Gertrudes Felizarda da Soledade este
servirá para sinal (...)”27. Em 1803 a informação repetese: “este menino nasei a nove do mês de maio vai por
batizar hade es chamar Francisco anibal de santa margarida leva coheros azul o sinal he u seu poropo nome sinal
pede a santa miziricorda q u trate com caridade q a seu
tempo se hade tirar”28.
Nestes dois exemplos, os nomes são múltiplos. O que
eram nomes próprios e apelidos é difícil, senão impossível, de esclarecer porque desconhecendo-se a progenitura, desconhecemos se algum destes nomes seriam
apelidos pertencentes aos pais, ou a só a um deles ou
a qualquer outro parente. Aliás no segundo caso, nunca
poderemos confirmar se “Santa Margarida” tem conotações religiosas directas ou se se trata de uma localização geográfica já que chegavam à SCML crianças que
hoje, corresponderá grosso modo, à grande Lisboa e Vale
do Tejo. Em 1802 foi batizado uma criança com o nome
de Manoel da Ribaldeira porque trazia uma certidão do
padre de Dois Portos – Torres Vedras e uma outra da
respectiva Câmara, informando que aquela criança tinha
sido deixada de madrugada à “(...) porta de Manoel francisco casado com Maria de Alleluia, moradores no lugar
da Ribaldeira”29.
Quem abandonava atribuia ao nome uma grande importância, chegando mesmo a repeti-lo no escrito30 ou
ressaltá-lo de alguma forma: letras maiores, nomes sublinhados ou em letras cheias31.

Exposto nº 2038 de 1846.
Todas as crianças eram baptizadas à entrada na SCML. Só não o eram, aquelas que traziam uma certidão de um padre atestando o seu baptismo. Mesmo aquelas que entravam com a indicação de terem sido já baptizadas, eram-no novamente, agora solenemente.
22
Sinal do exposto nº 279 de 1815.
23
Sinal do exposto nº 391 de 1803.
24
Sinal do exposto nº 21 de 1803.
25
Sinal do exposto nº 9 de 1803.
26
Sinal do exposto nº 212 de 1820.
27
Sinal do exposto nº 488 de 1794.
28
Sinal do exposto nº 611 de 1803.
29
Sinal do exposto nº 468 de 1802.
30
“(...) ese menino ponhase o nome de fancisco Leva hum coeros verdes venhos hum ropinhas de batinha velhos o nome de francisco”. Sinal do
exposto nº 188 de 1796.
31
“Jozé Ignacio da Rocha. Nasceu no dia 3 de Julho de mil oito centos e quarenta (...)”. Exposto nº 1195 de 1840.
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Tipos de nomes

Nº DE CRIANÇAS

%

1 NOME

2110

42,2

2 NOMES

1384

27,6

3 NOMES

1055

21,1

+3 NOMES

455

9,1

TOTAL DE CRIANÇAS

5004

100

QUADROII
Os nomes atribuídos a estas 5004 crianças compunham-se de um único nome o que se verificou em 2110
crianças (42,2%) do total das entradas. Com dois nomes,
verificaram-se 1384 registos (27,6%) para outras tantas
crianças, com três nomes 1055 (21,1%) e com mais de 3
nomes 455 crianças (9,1%).
Se em relação à utilização de um único nome, a percentagem entre rapazes e raparigas é equilibrada (42% para
os rapazes e 42,3% para as raparigas), no que toca à utilização de dois nomes o desequilibrio é notório: só 25,1%
das raparigas tinham a indicação de dois nomes contra
30,1% nos rapazes. Seriam os rapazes mais valorizados
e por isso uma sinalização dupla, mais larga, de modo
a não serem confundidos com outros que usassem um
único nome? Estratégia para maior facilidade na possível
posterior recuperação? Moda? Se se avança no número
de nomes, a tendência será para a aproximação entre
os dois sexos. Os sobrenomes será uma outra questão
porque quanto a estes, dificilmente, saberemos se correspondiam a nomes da família da criança. Em todo o caso
são um percentagem muito pouco significativa em relação
ao global. Inclusivamente, os sobrenomes poderiam ser

tomados de outrem32, nada terem a ver com os laços de
parentesco da criança e servirem como estratégia para,
mais uma vez, impressionar e pressionar a SCML na
tentativa de assegurar um melhor tratamento à criança
abandonada: “(...) Remeto a V Sª iste menino coando se
batizar se lhe pora Nome de françisco i por sobre Nome
de Souza Coutinho (...)”33. Esta questão remete-nos novamente para a importância dos nomes. O nome não só
identifica, individualiza e nos torna únicos em relação aos
parentes e à comunidade em geral. O nome constrói-nos,
contribui para uma dimensão social reconhecida pelos
outros. À dimensão meramente denotativa, junta-se uma
outra, conotativa, uma espécie de código social que nos
relaciona com grupos e categorias sociais.
Assinale-se que quando o nome não é pedido
e é da responsabilidade da SCML a sua atribuição, ou
quando referido em documentos oficiais (certidões, guias,
etc.), o nome utilizado é quase sempre único, nunca composto por dois nomes próprios o que se inscreve no uso
da época de os registos do baptismo terem na generalidade um único nome: “(...) uma menia q pertende o seu
nome seja Elizia Augusta(...)”34foi baptizada com o nome
de Narciza ou ainda este outro “Na santa Caza da Mezeri-

Dado a inexistência de um quadro legal sobre a atribuição dos nomes, “no Reino muitos homens obscuros adoptam apelidos das Casas, não só
ilustres, mas titulares”. In Nuno Gonçalo Monteiro, op. cit., p. 54.
33
Sinal do exposto nº 1010 de 1822.
34
Sinal do exposto nº 958 de 1847.
32

cordia Emtra pello Amor de Deos huma Menina xamada
Fellysissima Antonia do Nassimento (...)”35 a quem o padre baptizou com o nome de Maria. E os exemplos poderse-iam multiplicar.
Se a tendência se confirmar, que os nomes únicos são um quase exclusivo das instituições que enviaram as crianças para a SCML (sejam civis, sejam religiosas) e que os nomes duplos ou com apelidos são, pelo
contrário, um quase exclusivo dos particulares, verificaremos que os nomes únicos foram sempre minoritários e
que mesmo o seu pedido também o foi. Se este tipo de
nome representa 42,2% do total, quando se trata de 2 ou
mais nomes, este atinge 57,8%. Isto é, mais de metade
das crianças entradas na SCML era portadora de um
nome composto, normalmente dois nomes próprios, por
vezes apelidos de origem desconhecida. E se em alguns
se detecta uma origem toponímica, noutros aparecerão
apelidos de progenitores(?), de padrinhos(?), de madrinhas(?), tomados de outrem(?). Iremos ver mais à frente
os nomes mais utilizados.
Não raramente, o padre não aceita o nome completo proposto, principalmente se se tratam de sobrenomes/alcunhas. Transcreve unicamente o 1º e 2º nome,
por vezes só o primeiro, e omite todos os restantes. Estratégia para despistar possíveis fraudes? O texto era
muito claro: “(...) pedece por favor se lhe ponha o Nome
de domingos rodrigues lindo (...)”36. Certamente o “lindo”
seria facilmente dectetável por ser pouco habitual e por
isso retirado do assento, independentemente de ser alcunha ou apelido de família. Num outro pedia-se para se
“(...) chamar jetrudes Manoela atanazia (...)”37. O apelido
também não foi assente. Por ser invulgar e mais uma vez
facilmente detectável? Nem mesmo quando o nome tem
conotações cristãs como neste caso, escapou: “(...) Ponha por nome Maria marta dadores (...)”38, cairam as “dadores”. Em 1850 um pedido de “(...) João de pereira delo
Coto (...)”39 ficou-se por um João. De facto todos têm 3 nomes. Considerar-se-ia que 3 nomes eram desnecessários? Iriam contra os usos da época? Em 1818 uma criança entrou com o seguinte nome “Roza Maria Teadora
Tiburca Taida de Limpo Pimentel Figueireda de Mello lhe
acentaras estes nomes para a todo tempo se hir procurar
(...)”40 e assim foi feito o seu assento mas talvez isso
tivesse acontecido porque o nome servia como sinal pelo
qual se iria procurar. Em 1824 encontra-se outro caso:
“(...) querse q se lhe ponha pornome Francisco Manoel
da Fonseca Abreu Castelo branco Corte Rial (...)”41, mas
também aqui há um pedido semelhante. Mas não foi a
regra.

Os nomes mais utilizados
Felizmente 74,3% das crianças entrada neste
período trazia uma indicação para o nome. Como se
disse, só uma minoria, mesmo trazendo bilhete não o
referia. Se o método tradicional de dar nomes às crianças
que entravam nas Rodas (o nome do padre, do escrivão
e da ama rodeira como acontecia noutras Rodas nacionais de dimensões muito menores em termos de número
de entradas), estaríamos perante um “mar” de gente com
nome igual ou muito semelhante, se tivermos em conta
que houve períodos em que entraram diariamente 10/15
crianças na SCML. Assim encontramos uma maior variedade e podemos aferir da frequência da utilização dos
nomes próprios no momento do baptismo. E como essa
utilização não é inocente porque os nomes reflectem ambiências culturais, religiosas, sociais e até políticas, como
aliás iremos ver. E também há uma nítida diferenciação
entre a frequência de nomes utilizados nos rapazes e nas
raparigas.
Vejamos: nas raparigas o nome mais utilizado é,
de longe, Maria (203 crianças) e se juntarmos a estas
as 55 Maria provenientes da Enfermaria de Sta Bárbara
e outras duas a quem o padre alterou o nome para Maria, teremos 260 crianças portadoras desse nome42. Mas
Maria conjugado com outro nome próprio suplanta as
simplesmente Maria. Maria da Conceição (57 meninas) e
Maria José (52) eram muito populares, bem como Maria
do Carmo (25), nomes conotados com o catolicismo, nomeadamente com as populares Senhoras da Conceição
e do Monte do Carmo. Maria das Dores (16 casos), Maria
Joaquina (14), Maria de Jesus (11) e Maria Joana (10)
são os nomes compostos com uma dezena ou mais de
preferências. Segue-se uma lista enorme de Maria em
conjugação com Carlota, Glória, Custódia, Pureza, Ascensão, Natividade, Rozário, Antónia, etc.
A utilização de Maria não como primeiro mas
como segundo nome próprio já é menos extensa e
muito mais reduzida e insignificante: Antónia Maria (4),
Gertrudes Maria (3) Isabel Maria (2). As restantes conjugações só tiveram uma única utilização: Emilia Maria,
Carlota Maria, Catarina Maria, por exemplo. De qualquer
modo parece que os nomes mais utilizados são mais
concentrados num número mais reduzido do que aquilo
que irá verificar nos rapazes. Não há dúvida que Maria
foi muito popular mas resta saber das variações ao longo
do período, o que só vai ser possível verificar quando
a análise estiver completa. Depois de Maria isolado, ou
em combinação com outro nome, os mais usados foram

Sinal do exposto nº 1079 de 1833.
Sinal do exposto nº 2193 de 1851.
37
Sinal do exposto nº 885 de 1809.
38
Sinal do exposto nº 534 de 1831.
39
Sinal do exposto nº 487 de 1850.
40
Sinal do exposto nº 187 de 1818.
41
Sinal do exposto nº 689 de 1824.
42
Normalmente todas as crianças nascidas na Enfermaria de Sta Bárbara e enviadas para a Roda da SCML, são invariavelmente baptizadas com
um nome acrescido “da Enfermaria”.
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Gertrudes (40 meninas), seguido de Joana (30), Joaquina
(25), Anna (24) e Francisca (23). De qualquer modo foram
utilizados cerca de 1200 nomes diferentes para 2410 raparigas. Como evoluiram, quais os emergentes e os que
cairam em desuso, são conclusões que só mais tarde
poderão ser feitas.
Mas há nomes raros e pouco habituais: “Os Pais
desta menina rogão a V. Exª q tenhão nella todo o Celo
assim com O Nome hade ser Sifalida Carmina da Conceição43(...)” que o padre não aceitou e baptizou-a de
Irene. Num outro caso “(...) Hesta Crianca foi Boiticada
na falegxicia da encanacion chamada atilla Macia (...)”44
mas perante um nome tão “bárbaro”, a opção foi um feliz
Bemvinda.
Nos rapazes a distribuição dos nomes é diferente:
170 José, incluindo os que são originários da Enfermaria
de Sta Bárbara45. Em ordem decrescente, seguem-se o
António (125), João (108), Manoel (104)46, Joaquim (94)
e Francisco (61). Também nestas opções estão incluídos os oriundos da Enfermaria de Sta Bárbara. Depois
destes, o nome mais popular foi Luiz/Luis, atribuído a 21
crianças. Pedro e Miguel foram populares na década de
20, curiosamente repartidos de modo quase salomónico
com uma ligeira vantagem para Pedro (18 e 17 crianças).
É evidente que a situação política da altura influenciou a
onomástica das crianças que deram entrada neste período. Vicente, santo padroeiro da cidade de Lisboa também
marcou presença (15). Depois Augusto (13), Domingos
(12), Carlos (10). Para os 2594 rapazes foram utilizados
1373 nomes diferentes o que aponta para uma maior dispersão e diversificação dos nomes.
Também entre os rapazes há nomes compostos
de dois nomes próprios. Mas ao contrário da Maria que
marca uma presença assinalável entre as opções para as
raparigas e embora também não deixe de estar presente
no caso dos rapazes, não há entre estes a dominância de
um nome sobre os outros. Há 30 José Maria, 9 António
Maria e 8 Manuel Maria. Mas as combinações tornam-se
mais variadas porque se misturam Antónios com José,
José com António, com Joaquim numa explosão de variações com números significativos.
Tal como nas raparigas também há nomes que
não foram aceites Um pedido para que recebesse “(...) o
nome de Oscar Adolfo (...)”47 o padre optou por um sonoro
e estranho Optato.

Sinal do exposto nº 635 de 1844.
Sinal do exposto nº 1716 de 1823.
45
Nos José incluiram-se as suas diferentes grafias: Jozé, Joze, José, Jose.
46
Incluiram-se os “Manuel”.
47
Sinal do exposto nº 728 de 1844.
48
Sinal do exposto nº 93 de 1843.
49
Sinal do exposto nº 370 de 1798.
50
Sinal do exposto nº 607 de 1798.
51
Sinal do exposto nº 219 de 1824.
52
Sinal do exposto nº 1494 de 1820.
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Os nomes e os santos
Dentro da lógica do nome funcionar como uma
espécie de senha que deveria aproximar os crentes da
virtuosidade cristã e simultaneamente ter um carácter
protector em relação ao portador, os nomes de santos
foram muito utilizados nos pedidos em todo o período em
apreço, se bem que mais frequentes nuns do que noutros.
Assim, são muito vulgares como pedidos na última década do século XVIII e na primeira do século XIX para haver
um acentuado decréscimo nas duas décadas seguintes
embora sem nunca de todo desaparecerem e voltarem
a ter uma presença assinalável na década de 40: “Esta
criança Nasseo no Dia 15 Janeiro as 9 horas damanhem
esta por Batizar e deve ser aMaro por Nasser no mesmo
Dia do dº Sto48(...)” . Por vezes o pedido é muito claro e
não deixa margem para dúvidas “(...) naseo em o dia de
29 de Janheiro do mesmo anno e no dia de São Fran.co
de Sales e se requer q selhe ponha o mesmo nome (...)”49
o que efectivamente foi cumprido ou um outro que informava ter “(...) nasida hoje a doze de maio pª se baltizar i
o nome da santa de hoje q he Santa Joana (...)”50, sendo
a criança baptizada de Joana. Na década de 1820, uns
pais informam que “(...) hum menino q nasceu a outo do
Corente mez, em dia de S. João da Mata, por cuja razão
os seus pais pedem q o dº menino se chame João da
Mata (...)”51.
A atribuição de nomes de santos poderia ser utilizada não só quando há um pedido expresso mas em
outras circunstâncias que implicitamente para aí apontavam: “(...) Este menino nasceo pelas 11 horas da manhã
do dia 13 de 8brº de 1820, dia denominado de S. Quintino
(...)”52 a quem o padre não teve dúvidas em baptizar com
o nome de Quintino. Por isso a utilização dos nomes dos
santos poderia ser feita, ou por pedido expresso de quem
abandona, ou por informar que nasceu no dia de determinado santo mas não pedir objectivamente esse nome, ou
mesmo na ausência de pedidos, utilizar nomes bíblicos
de acordo com a lista santoral da igreja católica.
A utilização dos nomes de carácter vinculativo à situação legal destas crianças nunca foi utilizado
na SCML. Não existe uma única referência à utilização
de palavras como “Exposto” na composição do nome o
que parece ter sido vulgar em outras regiões nacionais
ou noutros países. Mesmo o modo como eram designados no baptismo variava entre “recém-nascido(a)” e
“menino(a)”, nunca enjeitado ou exposto. Mesmo os bilhetes isso veiculavam. A larga maioria refere-se a quem
é abandonado como “menino(a)” e muito raramente a
outras alternativas.

Diz-me como te chamas, dir-te-ei quem és?
Num estudo sobre Siena entre 1766 e 1768, Carlo Corsini faz uma abordagem muito curiosa sobre uma
questão (que neste caso nunca se poderá aferir rigorosamente, apenas apontar pistas por indicações indirectas
da leitura para além do óbvio dos bilhetes entregues):
a existência de nomes específicos para crianças legítimas e para crianças que foram abandonadas . Segundo
o autor há nomes parecidos mas não iguais se aplicados a legítimos ou a abandonados53(Pavolo/Paolo e Pollonia/Apollonia para crianças legítimas e abandonadas,
respectivamente)54. Também defende que as crianças
abandonadas usam menos nomes do que as legítimas.
Pela natureza do abandono, anónimo, raramente saberemos qual a condição legal das crianças, se legítima se
ilegítima, a não ser por indicação expressa do bilhete.
Acresce que não seriam, certamente só as crianças ilegítimas a entrarem na SCML, mas sim a pobreza que
a todos tocava, legítimos ou ilegítimos, embora estes à
partida estivessem em condições de maior desvantagem.
O autor chegou a estas conclusões porque comparou
os registos de baptismo das crianças abandonadas com
aquelas que o não foram, o que está fora do âmbito deste
trabalho.
Mas não deixa de ser curiosa esta abordagem
e o vislumbre que alguns escritos permitem. “Remetese
aesta santa Caza huma Menina, aqual sehadechamar
D. Maria Helena de Souza Vieira (...)”55 que foi registada
no livro de baptismo como “D. Maria Helena”. Nada mais
dela sabemos a não ser que teve uma curta vida: entrou
em 24 de Janeiro de 1797 e morreu no dia 1 de Fevereiro
do mesmo ano. Certamente haveria indicações por parte
da SCML da origem desta criança, de tal modo que foi
cumprido por parte desta o pedido de “Dona” que remete
para um estrato social diferente da larga maioria das crianças que davam entrada na SCML56. Já o caso seguinte
é muito significativo: “Em 27 do mês de Março de 1797 Se
entrega hua menina q por nome sehade chamar D. Antonia Joaquina do Carmo; e por este nome sehade procorar
Pedese a V. Ex.ª o mande tratar bem e emtretanto se fica
rogando pela Vida de Vª Exª e aumento deata S. Casa
(...)”57. Entrada em 27 de Março de 1797, às 8 da noite, (e
em Março 8 da noite, é efectivamente noite), o que leva
a supor que se pretendia a máxima discrição do acto de
abandonar, baptizada com o mesmo nome ao qual não
se retirou o “Dona”, regressou à SCML, 5 anos depois,
em 12 de Abril de 1802 para ser entregue à mãe no dia
seguinte, D. Gertrudes Maria de Jezus, mulher de Antonio Bernansel, moradora no Cardal da Graça, freguesia
de Sta Engracia, sem pagar nada atendendo a SCML às
razões que lhe foram apresentadas. Foi fiador da entrega Joaquim Ignacio de Medeiros com loja de ourives na

Calçada do Congro e todos os intervenientes assinaram
o acto da entrega: o mordomo dos expostos, o fiador e a
mãe, “D. Getrodes Mª de Jezus”. Uma mulher que sabe
escrever, referenciada com o nome de “Dona”, que se
apresenta 5 anos depois para recuperar a filha é, a todos os títulos, pouco comum se atendermos, por um lado
às taxas de analfabetismo feminino, por outro, à sorte
da maioria das crianças entradas na SCML: a morte (às
sobreviventes restava o mundo do trabalho na área dos
empregos domésticos, da lavoura e pouco mais). O facto
de o fiador ser um ourives parece apontar para um caso
da pequena burguesia citadina, mas nunca saberemos se
aquela criança era filha do marido da mãe e portanto uma
criança legítima, ou se o seu nascimento foi anterior ao
casamento e portanto, filha natural ou se aquele marido
não é de todo o pai da criança. De qualquer modo, estamos perante uma criança que ingressou numa família,
parte ou na totalidade, a sua família biológica.
“Nasceo esta Menina 14 deagosto pelas 4 horas da tarde
evai para esta Rial Casa a 15 dia da asumpção de N. Snrª
esenlhe pora por nome D. Thereza Caethana dá a sua
entrada pelas 6 horas emea damanhan emapresendo
hotro escrito como este eda mesma letra sepodera emtregar hoje 15 de agosto de 1797”58. Entrou na realidade em
15 de Agosto de 1797 pelas 6 horas e trinta minutos mas
morreu no ano seguinte em Abril. Dela nada mais sabemos. Mas de uma “(...) menina Nasceu em o Dia 2 de
Junho de 1841 pellas 3 = horas da noute em Lisboa cujo
não TAM o freio da Lingua cortado e não esta Bathizada
Pai Joze da Silva Abreu e Dª Gertrudes Roza da Silva da
Freguezia de São Domingos em Lisboa (...)”59 que entrou
em 15 de Junho de 1841 pelas 3 horas e 30 minutos,
baptizada sem o “dona” acabando por morrer em casa
da ama que a criava em 8 de Agosto desse mesmo ano.
Embora através destes bilhetes não possamos ter a
certeza do estuto legal destas crianças, mas dado o
cuidado do padre no acto do assento, poderemos estar
perante crianças pertencentes a um nível social social
médio.
Apesar de não ser possível fazer comparações entre os
registos das crianças abandonadas e as que o não foram,
não deixa de ser curioso que as crianças que entravam
com a indicação clara que eram legítimas, grande parte
delas era portadora de nomes próprios compostos ou nomes próprios acompanhados de apelidos. E isto é uma
constante para todo o período em análise: “Este menino he de legitimo Matrimonio a disgraça de seus pays
o obriga avaler se da piedade desta Sta Caza aqm suplica, e deqm espera huma particular compaixão: he baptizado, chama-se Gustavo (...)”60. Aliás este caso é muito
curioso porque, embora só pedindo o nome de Gustavo,
foi baptizado com Gustavo Adolfo Hercules, certamente
alguma indicação oral no momento da entrada. No ano

Ver Carlo A. Corsini, «Prénom et classe sociale. Les enfants trouvés à Sienne, 1766-1768», DUPÂQUIER, Jacques; BIDEAU, Alain; DUCREUX,
Marie-Elizabeth (org. de), Le prénom, mode et histoire. Les entretiens de Malher 1980, EHESS, Paris, 1984, pp. 177-187.
54
Carlo A. Corsini, op. cit., p. 181.
55
Sinal do exposto nº 117 de 1797.
56
A questão de redes, implicados e conivências que possibilitavam o abandono (parteiras, familiares, escrivinhadores dos bilhetes e mesmo a
SCML) será objecto de uma análise cuidada noutro capítulo que não este.
57
Sinal do exposto nº 409 de 1797.
58
Sinal do exposto nº 989 de 1797.
59
Sinal do exposto nº 1007 de 1841.
60
Sinal do exposto nº 735 de 1790.
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seguinte “Este menino ainda não está baptizado: nasceo aos sette de Julho
de mil settecentos noventa ehum. Seos pays Manoel Francisco Galrão e Anna
Maria os quais por se acharem em summa pobreza Rogão à Santa Caza da
Mizericordia o faça baptizar com o nome de Claudio Benedicto Galrão. (...)
Declarão qe he filho de Legitimo Matrimonio dos dittos Paes recebidos (...)”61.
Os exemplos poder-se-iam multiplicar, embora nem todos de modo tão explicíto. Em 1811, duas irmãs gémeas “Estas duas mininas som de matrimonio
som gemias huma he Maria e a outra Marianna”62. Apesar de não ser possível
ainda sondar todo o período de estudo, parece haver claros indícios de uma
concentração de nomes próprios compostos com ou sem apelidos nas crianças onde claramente há a referência à sua legitimidade, independentemente
desta indicação corresponder ou não à verdade dos factos porque sempre se
poderá alegar que as indicações a referências familiares seriam uma estratégia para diferenciar a criança quer a nível imediato, esperando assim um
melhor tratamento, quer a longo prazo, dando referências familiares para, em
caso de sobrevivência, combater um singular isolamento social.

Pedro, Miguel, Carlota Joaquina e outros...
Em 80 anos, espaço que corresponderá a cerca de 4 gerações, os nomes terão que necessariamente refletir, os gostos, as modas e as alterações
sociais principalmente se tivermos em conta que este período abarca anos
fundamentais e estruturantes da sociedade portuguesa como seja a passagem
da monarquia absoluta para a monarquia constitucional com todo o cortejo de
acontecimentos que lhe estiveram subjacentes. Todas as épocas mais intensas em termos de acontecimentos políticos evocaram os seus “heróis” através
da apropriação do nome de modo a homenagear quem contribui de forma
decisiva para o devir colectivo.
Assim sendo, os nomes têm história, ou melhor, têm uma “história”. Os nomes que “desaparecem” ou se tornam menos utilizados de uma geração para
outra e a emergência de novos nomes relacionam-se, até ao século XIX com o
aparecimento de novos santos, ou com acontecimentos políticos marcantes63.
O século XIX português abre, logo na 1ª década, com a presença dos franceses em território nacional e esta deixou uma marca muito viva na sociedade
portuguesa que pode ser seguida através das deslocações da população de
que dão conta os bilhetes deixados nas crianças64 ou do modo como estes
eram vistos por alguns sectores da sociedade65. Mas se os franceses eram
os “inimigos” e a razão de ser de dificuldades, também eram apreciados de
modo que em 1811 para uma menina foi pedido o inusitado nome de “Ignacia
Paris”66.
E se “Pedro” é um nome transversal a todo o período, certamente juntando
à conotação religiosa a conotação política, já “Miguel”, embora também seja
um nome que podemos encontrar em todas as décadas, tem o seu auge na
década de 20 e 30 do século XIX, ao que não será alheia a conjuntura política
da luta entre liberais e absolutistas liderada pelos dois irmãos67.

Sinal do exposto nº 717 de 1791.
Sinal do exposto nº 148 de 1811.
63
Hoje a utilização de novos nomes próprios tem a sua inspiração em personagens mais mediáticas, sejam os jogadores de futebol, os cantores e actores de cinema, bem como actores da
cena política e mesmo da realeza. Quantos “Luís Filipe” não surgiram após 1908 em Portugal? E
quantas “Dianas” não se registaram na década de 80 do século XX?
64
“este emgeitado he da Roda da Vª de Ferrª do Zezere e a Ma handa dezertada por mor de dos
francezes não temcaza nem quem a comode i ista com mta naçecidade este menino xamase
An.to eiselmo a todo o tempo sera procurado hoje 14 de Janrº de 1811”. Sinal do exposto nº 84
de 1811.
65
“Vai exposta pª a Roda da santa Caza da Mizericordia da cidade de Lisboa, hua Menina,
filha de Pais pobres q se achão refugiados nesta Capital por cauza dos inimigos (...)”. Sinal do
exposto nº 1768 de 1810.
66
“Para essa Sta Caza vai hua menina que se hade chamar Ignacia Paris (...)”.Sinal do exposto
nº 1253 de 1811.
67
No mesmo sentido, “Vila Franca de Xira” passa a ser designada por “Vila Franca da Restauração” desde 1824 até 1832.
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Quem pede
Na generalidade os bilhetes nunca são escritos nas primeiras pessoa do singular ou do plural. Quem escreve, escreve de forma impessoal, numa 3ª pessoa do singular que nunca teremos a certeza de quem seja: “pede-se”. Tanto
podem pedir os pais, o pai, a mãe, como ser um pedido feito por um agente
fora do circuito familiar. Mas há pedidos na 1ª pessoa do singular (mãe ou pai)
e do plural (pais). Os pedidos feitos pelas mães são mais frequentes, talvez
indicio de que aquelas crianças eram ilegítimas em que o pai estava era uma
figura ausente. Ou mesmo legítimas mas na altura do nascimento, o pai estava
ausente (embarcado, preso, na guerra, etc.). Não quer isto dizer que fossem
as mães a escrever o bilhete “Naceo a 28 de Janeiro não esta Batiçado a Mai
quere que sejame Gil Martins (...)”68 mas que tiveram uma acção directa e
decisiva na sua atribuição, não há dúvida. Mas num bilhete de 1841 não há
dúvidas sobre a autoria do pedido: a mãe assume o facto de entregar a criança
à SCML, aduzindo as razões e pedindo o nome69. Estes bilhetes escritos na 1ª
pessoa, no feminino, serão objecto de uma análise mais pormenorizada.
Por vezes é o pai70 a fazer o pedido ou o casal71. Mais curiosos, por parecerem
cair no contraditório, são as crianças filhas de “(...) de pais emcolitos e se hade
xamar Maria pois seus Pais asim querem (...)”72.
O pedido do padrinho e da madrinha não é uma prática comum. Mais comum nos primeiros decénios do século XIX, é uma referência que quase desaparece após 1840 ou pelo menos torna-se mais esparsa. Contudo, o pedido
da madrinha é mais numeroso. Sempre ligado a uma Nª Senhora (do Carmo,
do Rosário, da Conceição, da Rocha) como que invocando o divino para a
protecção de quem se abandona: Nossa Senhora Mãe-Protectora-BenfeitoraMisericordiosa a quem se recomenda a criança na esperança de uma vida
feliz e longa. É possível que uma progressiva descristianização da sociedade
tenha tornado esta questão menos premente e mais rara. E se os padrinhos,
nas crianças criadas no seio familiar tinham um papel fulcral, quer para o estabelecimento de alianças (se fossem fora do círculo familiar), quer para manter a
coesão do grupo familiar (padrinhos que saem da família de ambos os progenitores para gerar consenços familiares e transmissão de um linhagem através de
nomes próprios e apelidos), nas crianças abandonadas estas questões não se
colocam.
NOTA:
Este texto insere-se numa investigação com vista à elaboração da minha tese
de doutoramento sobre os sináis deixados com as crianças expostas na Santa
Casa de Mesiricordia de Lisboa entre 1790 e 1870.

Sinal do exposto nº 206 de 1839.
“Ill.mo Snr Ademenistrador Como vejo com 5 Filhos ao Redor de Mim e não tenho gota de
Leite nem Meios pª o poder mandar criar hé rezam por q thomei a Rezuluçam de o mandar pª
a Sta Caza. Eu fico mas a minha Alma o meu coraçam vai com o meu terno Filho senão foçe a
isprança q tenho em no tirar o qto antes Eu de serto não Podia Recestir asim peço a V Sª pella
boa sorte da sua Familia q emqto eu ou não tiro pª a minha Companhia q seja seu Pai elle naçeu
no dia 18 de Outubro pelas 11 oras da Manhaã ainda vai por batizar peço lhe ponhão o Nome
Antonio d Figueiredo d V Sª umilde Criada M. C. M.” Sinal do exposto nº 1650 de 1841.
70
“hoije 10 de Agosto d 1843 hemos sido humo Menino os nobe do mês de agosto d1843 he
Recolhido A esta Santa Caza no dia 10 do dito mês Não bai Baptizado ho Nome quer o seu pai q
se chame fran.co Loirenco (...)”. Sinal do exposto nº 1305 de 1843.
71
“João Joze Rebello e D.Maria do Socorro e Neves Guerra Mil-Homens Rebello, ligitimam.
te dispozados, expoem ao cuidado da Sta Caza da Misericordia de Lisboa a Henrique Julio do
Socorro e Rebello Exposto, filho ligitimo destes inconcolaveis Consortes (...)” Sinal do exposto
1306 de 1840.
72
Sinal do exposto nº 1646 de 1841.
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Ensinar e Aprender com Tecnologias
num Mundo em Mudança
por: Dr. Gonçalo Simões

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm vindo a evidenciar
um vertiginoso ritmo de desenvolvimento, surpreendendo-nos, amiúde, com
novas potencialidades e com renovados desafios. Apesar disso, não são muito
evidentes as mais-valias que esse desenvolvimento tem trazido para a área da
educação e do ensino.
A escola, enquanto organização de aprendizagem, nem sempre tem sabido
lidar com as tecnologias do modo mais adequado e os docentes, escudados
por vezes no seu deficit tecnológico, veem-se facilmente confrontados e superados pelos nativos digitais. Apesar de se verificarem utilizações diversas
nem sempre se tira das tecnologias o melhor partido. Na maior parte das vezes faz-se com elas o que se fazia outrora com outros instrumentos (agora
considerados obsoletos, como seja o caso do retroprojetor), só que agora com
mais cor, mais interação, mais movimento e mais espetáculo. Mas, na essência, e do ponto de vista pedagógico, muito pouco mudou.
Abordaremos, num primeiro momento, algumas questões relacionadas com a
integração das tecnologias no ensino e na aprendizagem, para depois perspetivarmos a problemática da relação das TIC com a liderança e a mudança.

Simões, G. (2006). “Hipertexto e sociedade
informaçional” in “Caderno Escolar”, N.º3,
68-74. Disponível em http://brumaweb.net/
ficheiros/revista3.pdf
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1. As tecnologias ao serviço do ensino e da aprendizagem
O espaço da World Wide Web (WWW, Web, ou mais correntemente Internet) tem vindo a revolucionar o modo tradicional de nos relacionarmos com o
mundo, com as coisas e com os outros. Atualmente, praticamos no quotidiano,
a partir do nosso computador de secretária, portátil, ipad, tablet ou smartphone
uma diversidade de tarefas rotineiras como falar, ver, ouvir, escrever, publicar,
consultar, vender, comprar, requisitar, ler, aprender, ensinar, partilhar, etc. Há
uma dúzia de anos era inimaginável fazer a maior parte destas atividades permanecendo no conforto da nossa casa. O tratamento eletrónico da informação,
as bases de dados e as redes interativas de comunicação contribuíram para
fazer ruir uma parte significativa das referências clássicas.
Quando, num outro tempo e contexto1, afirmámos a emergência, a um ritmo
vertiginoso, de novas práticas sociais, e referíamos, a título meramente ilustra72.73

tivo, algumas delas, nomeadamente o facebook (que dava então os primeiros
passos), nunca supusemos que este viria a ter o impacto que hoje em dia todos lhe reconhecem. Concluíamos então que “Estas redes sociais (“social networking”) demonstram a importância e a vitalidade que a fluência informática
e a alfabetização infomacional contêm: a literacia influencia a tecnologia do
mesmo modo que esta favorece aquela e o seu desenvolvimento” (p. 73).
No caso da escola, verificamos que existem, na maior parte dos países, iniciativas que visam não só apetrechar mas também incentivar e promover o uso
das tecnologias. Sabemos, contudo, que o investimento realizado não tem
sido, na maior parte dos casos, devidamente rentabilizado, não só porque não
são usadas de modo regular e satisfatório, mas também porque não se tira
delas todas as potencialidades para o processo de aprendizagem, de modo
que os resultados alcançados deixam muitas interrogações. Daqui resulta a
existência de um hiato entre as possibilidades de utilização das TIC e aquilo
que efetivamente acontece quando são disponibilizadas nas escolas.
Assim, perante esta realidade, é vital que a escola, enquanto organização de
aprendizagem, se interrogue sobre os diversos modos como pode pôr ao seu
serviço esse vasto conjunto de mais-valias, que as TIC proporcionam hoje em
dia, carreando-as para o processo de ensino, aprendizagem e avaliação.
Aprender com computadores implica que estes existam nas escolas. Ora em
relação a esta questão é bem visível o colossal investimento que a maioria
dos países, a nível mundial, tem desenvolvido no apetrechamento das escolas com equipamento tecnológico. Estas iniciativas incluem-se, naturalmente,
em perspetivas de política educativa, que assumem que equipar as escolas
com esse tipo de material constitui, necessariamente, uma mais-valia para
a aprendizagem dos alunos. De outro modo não faria sentido estar a lesar o
erário público com despesas que não teriam qualquer tipo de contrapartida,
retorno e impacto.
Jonassen (2007), apresentou uma perspetiva baseada em três fases da
história dos computadores e da aprendizagem: aprender a partir de computadores, aprender sobre computadores e aprender com computadores. A primeira fase caracteriza-se por um tipo de ensino assistido por computador, que
incluía exercícios de repetição e treino e tutoriais. Na fase seguinte, situada na

Figura 1: Relação entre as componentes do modelo e a interação (Wang, 2008)

década de 80, a aprendizagem limitou-se a conhecimentos sobre os computadores e os seus diversos componentes.
A terceira fase, denominada a aprendizagem com computadores, representa uma perspetiva construtivista, na qual
“o papel tradicional da tecnologia como professor deve dar lugar à tecnologia como parceira no processo educativo.”
(p.20). Só nesta situação é que as tecnologias podem apoiar a construção de significados por parte dos alunos, quando
estes forem colocados em situações em que possam aprender com as tecnologias.
Ertmer et al. (1999), identificam três níveis de utilização dos computadores pelos professores, cuja variação se encontra relacionada com o currículo existente. Assim as tecnologias podem ser usadas: como um complemento do currículo,
como um reforço ou enriquecimento do currículo e como um facilitador para um currículo emergente. A oferta formativa
deve ser diferenciada em cada um destes diferentes níveis.
Por sua vez, Weston e Bain (2010) salientam que a introdução de computadores portáteis no ensino nem sempre teve
como consequência imediata um ensino inovador, do mesmo modo que realçam a existência de poucas evidências de
que os resultados escolares dos alunos tenham melhorado. Estes autores assumem que as ferramentas tecnológicas
são ferramentas cognitivas, mas para que isso aconteça as escolas devem pôr em prática seis componentes:
1. Definir, para toda a comunidade escolar, um conjunto de regras explícito sobre as crenças no ensino e na aprendizagem (exemplos: cooperação, currículo, feedback, tempo, etc.).
2. Incorporar as regras nas atividades e nos processos do dia-a-dia da escola (exemplos: espaços, organização da sala
de aula, equipamentos, descrição das tarefas, etc.).
3. Garantir que todos os membros da comunidade escolar estão ativamente comprometidos na criação, adoção e manutenção do projeto de escola.
4. Assegurar, em cada momento, a existência de feedback de todos os membros da comunidade escolar em relação
ao projeto de escola, de modo a promover apropriação e responsabilização.
5. Desenvolver, com base nas regras, projeto, colaboração e feedback, um esquema dinâmico e explícito para o dia-adia da sala de aula e para as atividades da escola.
6. Procurar que todos os membros da comunidade usem a tecnologia, de modo sistémico, quotidianamente, na sala
de aula.
Tendo em vista orientar os professores na integração das TIC no ensino e na aprendizagem, Wang (2008) apresenta
um modelo genérico composto por três componentes essenciais (figura 1). Considera que num contexto educativo, a
pedagogia se refere frequentemente a estratégias, técnicas ou perspetivas de ensino que os professores utilizam para
orientar o ensino ou facilitar a aprendizagem. Por isso, realça que a componente pedagógica é o elemento crítico que
permite distinguir um sistema de ensino e de aprendizagem de outras comunidades.
Figura 1: Relação entre as componentes do modelo e a interação (Wang, 2008)
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O modelo de Wang assenta numa perspetiva construtivista. Ora o construtivismo assume que quem aprende constrói os seus próprios conhecimentos
a partir das experiências que vai vivendo, por oposição a perspetivas ditas
tradicionais que perspetivam aquele que aprende como um simples recetor
de informação. Numa ótica daquela natureza a construção de um ambiente
de aprendizagem é caracterizada pela interatividade entre os alunos ou entre estes e o professor. Para este autor, num ambiente de aprendizagem baseado na tecnologia, existem quatro tipos de interação: aprendente-conteúdo,
aprendente-interface, aprendente-professor, e aprendente-aprendente. Todavia, as duas últimas interações, pelo facto de dizerem respeito a pessoas,
podem ser incorporadas numa mesma interação.
2. Tecnologias, liderança e mudança
Ao proceder à análise dos diversos aspetos e processos que caracterizam
uma organização escolar, Smyth (1999), refere os seguintes: a filosofia educativa, o pessoal da escola e a gestão, a organização da escola e a distribuição
de serviço, o currículo e as possibilidades de escolha, o envolvimento dos
alunos na escola, o envolvimento dos pais na escola, o clima disciplinar, a interação professor-aluno, a expectativa dos professores em relação ao desempenho dos alunos e o clima académico. Observa que as escolas devem ser
consideradas como “organizações dinâmicas” e que estes aspetos relacionados com a política e o clima de escola influenciam o desenvolvimento pessoal
e académico dos alunos.
Ao nível da organização escolar, a liderança assume um papel vital. Pflaum
(2004) afirma que “é essencial uma forte liderança do diretor para que se verifique um uso eficaz dos computadores na escola; sem um apoio ativo do diretor, o uso dos computadores é fragmentado e inconsequente” (p. 24).
Uma liderança clara e bem focalizada é uma condição essencial para uma
eficiente integração das TIC na escola. Para que isso aconteça há que definir
uma visão e uma missão que toda a comunidade educativa tem que partilhar,
para além do estabelecimento de um plano e de estratégias de implementação
que permitam concretizar a visão. Contudo, é necessário ter presente, que a
liderança não diz respeito somente ao papel do diretor; há que ter em conta os
vários níveis de liderança intermédia.
Assim, liderar a mudança é um desafio fundamental que os diretores têm que
enfrentar, como agentes fundamentais de mudança. Os professores e os diretores das escolas têm que trabalhar conjuntamente tendo em vista a remoção
dos obstáculos que impedem a integração das TIC no processo de ensino e
de aprendizagem.
A direção da escola deve ter bem presente a forma como a tecnologia influencia os processos pedagógicos. Daí que seja importante investir tempo,
dinheiro e formação no desenvolvimento tecnológico e pedagógico do corpo
docente para se alcançarem os objetivos educativos. Para que haja uma incorporação eficaz da tecnologia no currículo, a direção da escola tem que
proporcionar ao corpo docente a obtenção das competências necessárias, criando oportunidades para que isso possa acontecer, nomeadamente, através
da disponibilização de espaços e de tempo onde seja possível trabalhar em
grupo, participar em iniciativas de formação, nomeadamente em cursos, conferências e workshops.
No Harnessing Technology Schools Survey 2009, promovido pela Becta,
Kitchen et al. (2010), ao analisarem a liderança das escolas na utilização das
TIC, constataram o seguinte:
• Quase todas as escolas tinham uma estratégia para as TIC, devidamente

•

•

•

documentada. A estratégia de utilização das TIC foi incorporada no âmbito
do desenvolvimento de toda a escola ou em planos de melhoria em cerca
de dois terços das escolas primárias e secundárias.
Na maioria das escolas foi envolvido o diretor da escola, o coordenador
TIC e a equipa de liderança da escola no desenvolvimento da estratégia
para as TIC. Em quase todas as escolas se reviu a estratégia para as TIC,
pelo menos uma vez no ano.
A prioridade mais comum para despesas com as TIC nos próximos três
anos nas escolas primárias foi o suporte técnico. No caso das escolas secundárias as prioridades foram o suporte técnico, as tecnologias de visualização e as plataformas de aprendizagem.
As prioridades mais comuns para o uso da tecnologia nos próximos três
anos, tanto nas escolas primárias como secundárias foram gravar o progresso dos alunos, promover a aprendizagem independente e apoiar a
aprendizagem personalizada.

Para que a integração da tecnologia possa ser bem-sucedida é necessário,
segundo Williams (2007), que a administração da escola tenha em conta as
seguintes aspetos: dar apoio administrativo aos professores; oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional para aumentar o conhecimento sobre o uso dos computadores e a integração; proporcionar acesso a recursos
adequados; incutir uma visão da escola e/ou uma cultura de integração; estabelecer pressão e incentivos para a integração.
Na mesma linha de pensamento Pelgrum e Voogt (2009), afirmam que a implementação das TIC deve ser vista como uma inovação complexa, sobretudo
porque o uso das tecnologias não é só a introdução de uma nova ferramenta
na educação. A introdução das TIC facilita uma prática pedagógica mais centrada no aluno e potencia diferentes resultados de aprendizagem, tais como
competências de aprendizagem ao longo da vida.
Fullan (1993), um percursor das questões relativas à mudança educativa e
ao conceito de ‘learning organization’, afirma a omnipresença da mudança
e alerta para o facto de termos de a ter em conta em cada atividade. Para
este autor há três fatores interativos que afetam a implementação da mudança
educativa: as características da própria mudança, as características locais (os
papéis do diretor e dos professores) e fatores externos (por exemplo, o papel
dos governos).
Há, segundo Fullan (1993), oito lições básicas do novo paradigma da mudança:
1. Não se pode impor o que interessa. Quanto mais complexa é a mudança
menos se pode forçá-la.
2. A mudança é uma viagem não um projeto. A mudança não é linear, e tem
que ser conduzida com incerteza.
3. Os problemas são nossos amigos. Os problemas são inevitáveis e não
podemos aprender sem eles.
4. A visão e o planeamento estratégico vêm mais tarde. Não são desejáveis
visões prematuras e planeamentos cegos.
5. O individualismo e o coletivismo devem ter igual poder. Não há uma só
solução para o isolamento e o pensamento de grupo.
6. Não funcionam nem a centralização nem a descentralização. São necessárias estratégias de cima para baixo e debaixo para cima.
7. É crítico para o sucesso a ligação com contextos mais vastos. As melhores
organizações aprendem externa e internamente.
8. Cada pessoa é um agente de mudança. A mudança é muito importante para
ser deixada só aos especialistas.
Na análise que faz de mudanças levadas a cabo em algumas escolas, sis76.77

tematiza alguns aspetos importantes a ter em consideração nos processos de mudança, a saber: clareza no foco
da mudança, fazer mudanças organizacionais e sistémicas, gerir o processo de mudança em curso e estimular a
mudança com fundos provenientes do estado ou de outros meios. Afirma também que é necessário “transformar
a escola de uma organização burocrática numa próspera
comunidade de aprendizagem” (p. 42).
Nesta linha de ideias, Senge (1994), salienta a importância de a escola ser uma “organização de aprendizagem”
em vez de uma “organização de controle”. Considera que
a ênfase deve ser posta não na aquisição de conhecimento como um produto, mas no processo de aprendizagem e
na capacidade para gerar e aprender novas ideias. Considera também que é fundamental que a escola promova
uma cultura de colaboração e cooperação e não de individualismo e competição.
Por sua vez MacGilchrist (1998) realça a necessidade de
a mudança educativa estar intimamente relacionada com
os resultados dos alunos. Quando a escola consegue melhorar os resultados dos alunos está também a fortalecer
a sua capacidade para gerir a mudança. Na sua opinião
as escolas inteligentes são aquelas que maximizam os
seus esforços de mudança. Considera como características fundamentais da mudança as seguintes: leva tempo,
é complexa, necessita de ser bem conduzida e gerida, a
capacidade das escolas para mudar é variada, os professores têm que ser os principais agentes da mudança, os
alunos têm que ser o foco principal da mudança.
MacGilchrist (1998) não só evidencia a complexidade da
mudança educativa, como afirma a existência de fortes
ligações entre a cultura da escola, os professores que
usam as TIC e a capacidade da escola para mudar.
Por sua vez, Hargreaves (1998) considera “que, na essência, o que está em jogo na construção dos modelos atuais
de mudança educativa é uma luta poderosa e dinâmica
entre duas forças sociais imensas: a modernidade e a
pós-modernidade.” (p. 9). Alerta para a necessidade de
envolver os docentes nos processos de mudança educativa, pois isso é essencial para o sucesso da mudança, e
considera-os como aprendizes sociais, pelo que há que
ter em consideração a sua capacidade e os seus desejos
de mudar.
O sucesso da mudança está também dependente da existência de esforços coerentes entre a direção da escola e
os professores. O sucesso da liderança está dependente
da fixação de metas ambiciosas e de orientações muito
claras, do encorajamento e do apoio aos professores para
se desenvolverem, do fornecimento dos recursos técnicos
necessários e da construção de uma cultura colaborativa
(Pelgrum e Voogt, 2009).

Ora a mudança educativa pode ser apoiada e dinamizada
pelo uso das TIC, e, por isso, Kozma (2005) sugere as
seguintes abordagens:
• As TIC são usadas para melhorar o acesso à educação. Esta abordagem pode melhorar a educação,
aumentando a eficiência pela qual o ensino é concretizado.
• As TIC são o foco da aprendizagem. Ao aprenderem
competências em TIC, os alunos ficam melhor preparados para o trabalho que envolve cada vez mais
o uso das TIC.
• As TIC podem ser usadas para melhorar a compreensão do aluno, aumentar a qualidade da educação e
assim aumentar o impacto da educação sobre a economia.
• A criação do conhecimento, a tecnologia, a inovação
tecnológica e a partilha de conhecimento podem contribuir para a transformação do sistema educativo,
para o crescimento económico sustentado e para o
desenvolvimento social.
Não basta decretar para que a mudança se faça. Segundo Cuban (2001), “sem dar atenção às condições em que
os professores trabalham e sem respeitar a experiência
que eles trazem para a função docente, há pouca esperança de que as novas tecnologias tenham um impacto
significativo sobre o ensino e a aprendizagem.” (p. 34).
Os professores ocupam um lugar fundamental neste
processo de mudança. Segundo Miguéns (1998) “Não
podemos esperar que os professores concedam oportunidades aos seus alunos para resolverem problemas,
planearem investigações, pensarem criticamente, recolherem e analisarem informação, usarem as Tecnologias
de Informação e Comunicação, argumentarem com base
em evidência disponível, trabalharem em equipa, questionarem e investigarem para aprender, se não lhes forem
dadas idênticas oportunidades na sua formação, se não
for encorajada a reflexão sobre tais perspetivas e dadas
possibilidades de as porem em prática, de refletirem sobre a prática, de verem que funciona, de verificarem que
valem a pena, de mudarem conceções.” (p. 182).
Não se afigura tarefa fácil a incorporação das TIC no interior da organização escolar e no quotidiano da sala de
aula, pois já não é somente o deficit tecnológico do corpo
docente que pode explicar os fracos usos ou os menos
próprios (como seja a utilização do quadro interativo
como mera tela de projeção). Importa superar o deficit
pedagógico com que a maior parte do corpo docente se
vê ainda confrontado para que se possa tirar todo o partido das imensas potencialidades que as tecnologias de
informação e comunicação contêm.
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Energia em Portugal
por: Prof. Dr. Viriato Soromenho-Marques

Portugal é hoje um país hipotecado. Depende do exterior,
tanto para o financiamento, como para o próprio desenho
– condicionado pelo aval dos credores e pelo imperativo
de austeridade – das políticas públicas. A energia não
constitui excepção. As dificuldades e potencialidades futuras de Portugal, em matéria energética, dependerão de
uma equação complexa onde intervêm, para lá das inércias acumuladas, a própria evolução da crise europeia,
as tendências mundiais de produção e procura das diversas fontes de energia, sem esquecer o grau de maturidade atingido pelos grandes regimes internacionais, com
implicações energéticas, como é o caso da Convenção
para as Alterações Climáticas.

mais ambiciosa, foi o salto em frente que se deu em matéria de energias renováveis. Apesar da electricidade corresponder apenas a 21% da energia final consumida, a
verdade é que Portugal é hoje um dos 10 países do mundo
com maior produção eléctrica a partir das renováveis. Em
2010, 53,2% da electricidade teve origem em recursos
endógenos renováveis, sendo 21,4% de origem hídrica e
25,4% de origem eólica, biomassa, mini-hídrica e fotovoltaica. Em 2011, também em virtude da austeridade, houve
uma ligeira melhoria da intensidade energética, embora,
devido a uma menor precipitação, se tivesse verificado
um aumento das emissões de gases com efeito de estufa,
causada por um maior recurso a fontes fósseis.

O ESTADO DA ARTE

PROMESSAS E RISCOS NO FUTURO

Numa economia mundial dominada pela hegemonia dos
combustíveis fósseis, Portugal tem tido na importação de
petróleo, carvão, e mais recentemente de gás natural,
uma das causas fundamentais do seu atávico défice na
balança de bens e serviços, cujo último excedente ocorreu em 1953. Em 2010, a factura energética atingiu 8, 2
mil milhões de euros, cerca de 6% do valor do PIB. Outra
característica negativa do perfil energético português, no
interior dos países da OCDE, tem sido a persistente intensidade energética da economia, traduzida no facto de que
o aumento do produto é quase sempre inferior ao aumento da energia final. Acresce ainda que a falta de eficiência
no uso da energia tem raízes complexas, projectando-se,
nomeadamente, no crescimento continuado do consumo
no sector do transporte rodoviário. Sobretudo, como resultado de uma deficiente organização das cidades e das
políticas de mobilidade que as deveriam servir.

A principal ameaça para uma política energética estratégica
em Portugal é de origem interna. Aproveitando a mudança
de ciclo político, alguns grupos de interesse, têm procurado denegrir o investimento nas energias renováveis sustentáveis. Na verdade, seria um erro imperdoável não dar
continuidade, com as necessárias adaptações à nova conjuntura, a uma aposta que tem criado emprego, inovação
tecnológica, aproveitamento de recursos endógenos,
e diminuição de importações. A acusação de que as
renováveis têm forte impacto na tarifa eléctrica, ignora
que tal corresponde apenas a 15% dos “custos políticos”
que o consumidor paga. A componente internacional será
também determinante. Se a União Europeia se fortalecer,
Portugal poderá tomar um papel activo no grande desígnio
de descarbonização da economia, contido no horizonte
estratégico do Roadmap 2050. A Europa será pioneira
nas smarts grids e numa nova era de energia verde, combinando prosperidade com protecção ambiental. Redução
do consumo e maior eficiência energética, sem perda de
qualidade de vida. Caso a Europa se desmorone, pelo contrário, é bem provável que as alterações climáticas sejam
retiradas da agenda, e a humanidade entre num complexo
mix energético onde as fontes fósseis, sobretudo o petróleo
e o gás natural não convencionais (tar sands, shale and oil
gas), contribuam para atrasar a inovação das renováveis,
com custos que serão pagos pelos nossos filhos e netos.

Pela positiva, Portugal fez na última década uma correcta opção pelo aumento do contributo do gás natural
(o menos poluente dos combustíveis fósseis), que se
traduziu, nomeadamente, na entrada em funcionamento
de diversas centrais termoeléctricas de ciclo combinado
a gás natural, com maior rendimento e menor impacto
ambiental do que as centrais convencionais a carvão,
como é o caso de Sines e do Pego. Outra opção, ainda
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Notícias de Livros
por: Dr. António Cruz

ULRICH BECK, A europa alemã – de Maquiavel a «Merkievel»: estratégias de poder na crise do euro, Lisboa,
Edições 70, 2013.
Ulrich Beck é um dos grandes sociólogos do nosso tempo,
Professor Emérito de Sociologia em Munique , em Harvard e na London School of Economics e tem uma vasta
obra publicada nomeadamente no domínio da teoria do
risco.
“Todos sabem, mas dizê-lo abertamente significa quebrar
o tabu: a Europa tornou-se alemã. Ninguém teve essa intenção, mas, face a um possível colapso do euro, a potência económica Alemanha «deslizou» para a posição de
superpotência política com um papel decisivo na Europa.”
(p. 11).
“Como foi possível isto acontecer? Quais as consequências? Que cenários futuros constituem uma ameaça, quais
podem constituir uma atração? São estas as questões
que irei discutir neste ensaio”. (p. 12).
Este ensaio apaixonante, que se lê de um fôlego, tem um
prefácio, uma introdução e três capítulos: 1. Como a crise
do euro dilacera – e une – a Europa; 2. Novas coordenadas do poder na Europa; 3. Um contrato social para a
Europa.
“Portanto, ao contrário do pessimismo amplamente difundido, pode constatar-se que – numa prspetiva «realista»
- todos os países referidos (...) têm interesse numa maior
cooperação e solidariedade europeia, portanto, na implementação do novo contrato social para a Europa” (p. 106).
Este tem de ser implementado simultaneamente com a
união de responsabilidade dada a pressão de catástrofe
que se apresenta no horizonte. Se esta implemetação for
conseguida seria até possível conquistar mais dois aliados
para o contrato social europeu – mesmo que isto pareça
paradoxal – os agentes dos mercados financeiros globais

e as populações dos estados endividados. Todos os que
sofrem a política de austeridade” têm de cooperar a nível transfonteiriço e empenhar-se, em conjunto, não por
menos Europa, mas sim, a partir da base, por uma união
política que se reja por príncipios social-democratas, uma
vez que só esta será capaz de enfrentar eficazmente as
causas da miséria” (p. 110).
MICHAEL FOESSEL, Après la fin du monde – critique de
la raison apocalyptique, Paris, Éditions du Seuil, 2012.
Michael Foessel é um filósofo francês, mestre de conferências na Universidade de Burgonha e membro do Instituto Universitário de França, com várias obras publicadas de
que se destaca L´équivoque du monde (CNRS Éditions,
2008) e La privation de l´intime (Seuil, 2008).
“O nosso tempo é, segundo se diz, o tempo das catástrofes. Face às crises sanitárias, ecológicas ou à ameaça
nuclear, a crença no progresso cedeu lugar à angústia.
Esta ressurgência dos temas apocalíticos é mais que um
sintoma. A dissolução moderna das hierarquias tradicionais provocou uma nova inquietude: dever viver “depois
do fim do mundo”.
Michaël Foessel interpreta os medos apocalíticos atuais a
partir de experiências contemporâneas em que os sujeitos
são desapossados do mundo. O triunfo da técnica sobre
a ação, do capital sobre o trabalho, da necessidade sobre o desejo são tantos fenómenos que explicam porque
se está pressionado para acabar com o mundo que já se
perdeu.
As teorias da catástrofe não se preocupam mais de saber
que mundo merece ser defendido. O mais urgente não
é evitar o apocalipse, mas reinvestir o mundo depois da
sua desaparição como ordem hierárquica. Neste sentido,
o fato de o fim do mundo já ter tido lugar é uma boa nova
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que nos coloca face a uma alternativa: perpetuar a vida
ou edificar um espaço para o possível”. O catastrofismo
está ligado a uma única via possível e à aparição de uma
nova forma de insensibilidade”. A experiência do mundo
designa o limite sensível para com o fantasma imunitário
que sacrifica o possível ao colocar-se em segurança (p.
288).
DENIS KAMBOUCHER, L´École, question philosophique,
Paris, Éditions Fayard, 2013.
Denis Kambouchner é professor de história da filosofia moderna na Universidade Paris 1. Especialista em
Descartes, a quem consagrou diversas obras (de que se
refere O Homem das paixões, 2 vol., Albin Michel, 1995,
e Descartes e a filosofia moral, Herman, 2008) está comprometido desde longa data com uma reflexão sobre os
problemas da cultura e da educação. Depois de um ensaio sobre “a Cultura” na obra Noções de Filosofia, que
dirigiu (3 vol., Gallimard, coll. «Folio», 1995), publicou
nomeadadmente Uma Escola contra a outra (PUF, 2000)
e co-dirigiu a crise da cultura escolar: origens, interpretações, perspectivas (PUF, 2005).
“Nas condições largamente divulgadas que são as da
economia, das sociedades e das instituições de hoje, é
vital que se saiba distinguir entre os problemas efetivos
e cruciais e aqueles que apenas têm uma realidade ideológica. Poucas interrogações são mais vãs que aquelas
que se cultiva no seio da instituição francesa, tratando
do estatuto dos saberes e das mediações que é preciso
construir para suscitar nos alunos o desejo de aprender.
Por um lado, a questão coloca-se ao contrário: é preciso
perguntar antes de mais como se poderá fazer para que
o desejo de aprender que é o dos alunos não se desencorage pouco a pouco. E, por outro lado, os sistemas
educativos mais performantes são aqueles em que existe
consenso sobre a natureza dos saberes a fazer adquirir e
sobre os meios desta aquisição (remediações compreendidas). Por contraste, a aparente impossibilidade de se
concordar com o tipo de cultura que a escola deveria dispensar constitui uma parte da fraqueza mais preocupante
do sistema françês.
Quase todos os problemas cruciais da nossa escola são

problemas filosóficos: autoridade pedagógica, «sentido dos saberes», laicidade e relação entre culturas,
definição de um sistema educativo justo, transformações
ligadas ao numérico, etc. Portanto, os filósofos de hoje
falam pouco da educação, ainda menos da educação escolar. A filosofia deve colocar na sua abordagem pública
a «crise» da escola. É para isto o autor chama a atenção.
Estes problemas são filosóficos na medida em que tocam
princípios responsáveis por reger a instituição escolar e
que hoje se apresentam em completa confusão pelo que
todos os atores e parceiros da instituição escolar são sensíveis a esta deficiência, de onde se seguem, num grau
demasiado elevado para não ser ruinoso, perplexidades,
mal-entendidos, desencorajamentos e rejeições.
Estabelecer para a escola princípios sólidos supõe que se
tome em conta as complicações modernas e, muito particularmente, francesas, da relação ao saber e à cultura.
É preciso reler Rousseau, Durkheim, Foucault, Bourdieu,
para remontar às origens da nossa crise intelectual, mas
também para observar o que os pensamentos mais provocantes devem ainda à noção clássica de cultura e de
espírito.
«Nada se aprende mais facilmente do que aquilo que existe de melhor.» Se Erasmo tem razão, então a urgência
é sempre fazer que o melhor seja oferecido a todas as
crianças.
ALEXANDRE CASTRO CALDAS, Uma visita politicamente incorrecta ao cérebro humano, Lisboa , Guerra e
Paz, 2013.
O autor deste livro nasceu em Lisboa, “fez carreira académica na Faculdade de Medicina de Lisboa, onde foi
Professor Catedrático de Neurologia até 2004, ano em
que aceitou o desfio de criar o Instituto de Ciências da
Saúde na Universidade Católica Portuguesa.
Dedicou-se, desde cedo, à investigação científica.
Começou com António Damásio, em 1970, ficando a dirigir o Laboratório de Estudos de Linguagem, quando, em
1975, Damásio deixou o nosso país.
Publicou quatro livros no âmbito das Neurociências e
cerca de 200 artigos ou capítulos de livros em revistas
internacionais e nacionais. Foi galardoado com o Prémio

BIAL de medicina, em 2000, e com Distinguished Career Award da International Neuropsychological Society, em 2009,
sociedade a que presidiu em 2001/2002.
Os dez capítulos do livro aqui referido constituem a reunião de reflexões, relatos e factos sobre essa massa de neurónios e sinapses sem a qual não teríamos consciência da vida ou compreensão deste mundo com que todos os dias
nos confrontamos.
O autor apresenta-nos pequenos textos que, através de uma prosa elegante, nos esclarece sobre as múltiplas questões
que hoje se colocam “a propósito de um órgão que temos dentro da caixa craniana, que não é propriamente belo e
que tem, como manifestação funcional, esta excepcional qualidade de nos fazer reflectir sobre nós próprios e sobre o
mundo que nos rodeia. Infelizmente, faz também outras coisas que melhor seria que não fizesse … “(p. 11).
Alexandre Castro Caldas faz parte de um conjunto significativo de neurocientistas portugueses que estão obtendo
reconhecimento internacional pela investigação que realizam e que, curiosamente, pertencem a diferentes gerações
manifestando todos uma grande qualidade numa área tão importante como são as neurociências.
OILGA POMBO, o círculo dos saberes, Lisboa, CFUL/Gradiva, 2012.
A autora deste livro é professora da Secção Autónoma de História e Filosofia da Ciência da FCUL, coordena múltiplos projetos, com uma vasta obra publicada por diversos livros e múltiplos artigos. A sua página web apresenta-nos
alguns dos seus belos textos sobre as áreas que mais investiga, Leibniz, Filosofia da Ciência, Filosofia da Escola,...
Depois de doze anos de trabalho de investigação, Olga Pombo publica o livro referido que, como a própria afirma,
“persegue a hipótese de um efetivo reenvio da enciclopédia à sua etimologia como círculo dos saberes”. E acrescenta
“gostaria que este livro mostrasse à exaustão que o novo se tece com o antigo, que aquilo que não inventamos ainda
já está anunciado desde os gregos, que a rede aberta e descentrada que hoje nos cerca e constitui (estou a falar da
Internet e da WWW) tem a sua matriz na ideia de enciclopédia, isto é, reenvia a um círculo que honra a nossa inteligência e o nosso sentido de beleza” (prefácio)

84.85

