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Maria Assumpta
Coimbra
'(Des)Humano Demasiado

(Des) Humano'
Afrontamento
PVP i6,00€ (Wook)

Sou um modestíssimo filóso-
fo. No entanto, considero a
crítica não apenas como um
direito, mas também como
um dever. Crítica, com ciên-
cia e consciência, ou seja,
sem a presunção de emitir

juízos infalíveis. A ciência só

nos fornece um conheci-
mento provisório (Popper) e

aproximado (Bachelard) e

está em constante modifica-

ção (Popper) ou retificação
(Bachelard). O livro que
atualmente leio é a disserta-

ção de doutoramento de Ma-
ria Assumpta Coimbra. Um
trabalho de muito interesse
sobre o Homem na era digi-
tal, salientando a importân-
cia de uma reflexão filosófica
centrada no questionamento
dos problemas que relevam
da informação e comunica-

ção tecnológicas. Caminha-

se, no dizer de Breton, para o

uso e o abuso da comunica-

ção digital e em rede, o que
significará "a supressão da in-
terioridade, nas representa-
ções do homem". Assim, a
verdadeira essência do Ho-
mem já não é a interioridade,
mas a troca de informações.
À luz da filosofia de Pierre

Lévy, a autora encontra-se
em luta por um mundo mais

humano, onde o homem seja
fim e não meio. Um livro que
deve ser conhecido e... medi-
tado!

Thibaud Leplat
'Le Cas Mourinho'
Éditions Hugo et Compagnie

i6,50€ (Amazon)

Este livro revela que o corpo
não é mero objeto epistémi-
co, porque possui um peso
ontológico. O corpo não é só

o objeto de um paradigma
científico, porque é o ele-
mento fundamental que per-
mite a inteligibilidade do

meu próprio ser. José Mouri-
nho, o melhor treinador do

mundo, não é o melhor por-
que sabe mais de futebol do

que os outros, mas porque
tem uma racionalidade aber-

ta, oposta ao espaço normali-
zado e institucionalizado. Há
em Mourinho uma racionali-
dade da dissidência, para
além dos modelos obsoletos

do desporto e da educação fí-
sica tradicionais. Será de lem-
brar o Real Decreto 167, de

24 de setembro de 1993, do
Ministério de Educación y
Ciência, que criou, em Espa-
nha, o licenciado em Ciên-
cias de Ia Actividad Física y
dei Deporte. Nele se lê: "A
nova denominação, que con-
tou praticamente com o con-
senso de todos, substituiu o

termo tradicional de educa-

ção física que, embora possua
uma grande riqueza conce-

tual, não contempla outros

aspetos da atividade física,

que devem ser objeto de es-

tudo e de investigação, no
âmbito de uma perspetiva
científica e universitária." Há
muito tempo que Mourinho
deixou de acreditar numa
educação só física e é porque
treina homens e não físicos

que ele é um treinador de re-
cursos excecionais. O autor
assinala isto. Não, Mourinho
não sabe mais de futebol do

que grande parte dos colegas.
Mas tem um paradigma dife-
rente: o ser humano, na sua

complexidade.



Roger Garaudy
'A Alternativa'
Bertmnd

iz,oo€ (Fnac)

Há quatro livros, na área da

epistemologia, que não es-

queço: Contra o Método

(1975), de Paul Feyerabend,
A Estrutura das Rewluções
Científicas (1962), deThomas

Kuhn, A Lógica da Investiga-
ção Científica (1932), de Karl

Popper, e A Poética do Deva-

neio, de Gaston Bachelard.
Dos quatro, distingo Contra o

Método, de Paul Feyerabend,
porque faz da ironia um mé-
todo de argumentação. Que-
ro referir também o Roger
Garaudy, que publicou livros

que eu admirei. Em Parole

d'Homme, ele escrevia que
o homem hodierno tem de

reencontrar as dimensões
humanas perdidas, designa-
damente "a dimensão funda-
mental e mais irrecusável do

homem: a transcendência".
Pela transcendência, o futuro
não é "o prolongamento do

passado, nem uma extrapola-
ção a partir do presente",
mas um projeto fundado na

"emergência poética do ho-
mem e nos seus esforços pro-
féticos de criação". De quan-
do em vez, gosto (preciso?)
de reler A Alternativa, para
ver se clareiam tempos bo-

nançosos, numa alternativa
à crise que nos submerge. E,
como escreve Garaudy, par-
tindo não das ideologias que
nos opõem, mas dos proble-
mas que nos são comuns.
"Uma revolução à escala do

nosso tempo é aquela que
põe em causa os postulados
sobre os fins da sociedade em

que vivemos, desde o Renas-

cimento (...). Uma tal revolu-

ção é, ao mesmo tempo,
mudança das estruturas, das

consciências e da cultura"

(p. 13). Assino por baixo.

Vitorino Nemésio
'Mau Tempo no Canal'
Bertrand

16,35 c(Fnac)

Quando, em 1980, apareceu
nas livrarias Levantado do

Chão, de José Saramago, logo
se me tomou evidente que
acabara de nascer um grande
escritor. Mas foi Mau Tempo
no Canal o romance que mais
encanto me causou à primei-
ra leitura. E de tal maneira

que não escondia o meu es-

panto, na Faculdade, aos

meus colegas, vendo nele o
melhor romance português
do século XX. Hoje, já não o

faria com tamanha facilida-
de. No entanto, se Gustave
Flaubert proferiu as inesque-
cíveis palavras "Madame Bo-

vary c'est moi", Vitorino Ne-

mésio poderia dizer também:
"Mau Tempo no Canal sou
eu." Se Madame Bovary
é a ânsia imparável de fuga a

uma relação homem-mulher

que se confundia com a mes-

quinhês quotidiana, Mau
Tempo no Canal representa o

cansaço pela clausura insular,
a viagem (que nasce do mais
fundo de cada um de nós) em
direção à ilha perdida. Aliás,
a "ilha perdida" surge como
o leitmotiv do romance. Por

isso, Margarida, a persona-
gem principal, "ia de cabeça
direita e de olhos nos barcos

que largavam a todo o pano,
para lá do canal" (cap. VIII).
Margarida Clark Dulmo é um
ser em fuga à rotina de todos

os dias. Daí, o sonho - o úni-
co espaço de liberdade que
lhe era permitido. "Margari-
da então sonhou que ia a bor-
do de um grande paquete,
como os que a agência da Fa-

bre Line espalhava em carta-

zes, por todas as aldeias do

Faial e do Pico. Mas não ia

para a América, nem para
Londres, nem para nada."

Eça de Queirós
'Os Maias'
Livros do Brasil

ii,n€ (Fnac)

Quando Os Maias celebram

os seus 150 anos, acrescento

um pouco mais ao muito que
se escreveu. O nosso Eça es-

tava ao corrente do panora-
ma internacional da sua épo-
ca, no tocante às práticas cor-

porais. Porque era contempo-
râneo do seu tempo, seria na-
tural que soubesse deletrear,
no século XIX, o nascer do fe-
nómeno sociocultural que o

desporto começava a corpori-
zar. Agora reconstituir as

grandes correntes da Educa-

ção Física já implica mais do

que uma indistinta visão de

conjunto. Por isso, sublinha-

mos o trecho na voz de Afon-

so da Maia: "Nós não temos
os jogos de destreza das ou-
tras nações (...). Não temos o

cricket, nem ofootbaU, nem
o running, como os ingleses.
Não temos a ginástica como
ela se faz em França. Não te-
mos o serviço militar obriga-
tório que é o que torna o ale-

mão sólido. Não temos nada

capaz de dar a um rapaz um
bocado de fibra." Ora, porque
os grandes sistemas da Ed. Fí-

sica, no século XIX, passam
pelo turnen alemão, ginástica
de cariz militar e nacionalis-

ta; pela ginástica do espa-

nhol, naturalizado francês,
Amorós (1770-1840); pela gi-
nástica sueca que P. Henrik
Ling (1776-1839) elaborou,

pela primeira vez, bem as-

sente na anatomia; e pelo
movimento desportivo, ini-
ciado por Arnold - é evidente
ter detetado a situação da Ed.

Física do seu século. Embora,

reconheçamo-10, por fideli-
dade aos princípios da bur-

guesia ascendente com que
se identificava, toda a sua

simpatia convergisse ao des-

porto britânico.



Gonçalo M. Tavares
'Uma Viagem à índia'
Caminho

25,00€ (Fnac)

Gonçalo M. Tavares é um dos

grandes escritores europeus e

com Uma Viagem à índia,
uma leitura aberta e despre-
venida, que é a minha, surge
como um poeta de indiscutí-
veis méritos e com lugar en-
tre os grandes poetas portu-
gueses. O prefácio é de

Eduardo Lourenço: "Uma

Viagem à índia não recomeça
em tempos outros a eterna
busca do Oriente, de todos os

Orientes onde o Gama já
aportou por nós, mas tenta

proeza mais temerosa, a da

re-escrita da aventura verbal
onde ela está consagrada,
como a de Homero para

Joyce. É sobretudo a contra-

epopeia [...] de um herói de

tudo como nada, que subver-
te todas as versões épicas da

Viagem que inventámos e

que é sempre, ao fim e ao

cabo, a não viagem que nós

próprios somos." Todo o ato

poético é um ato comunicati-

vo, mas bem diferente do dis-

curso concetual rigoroso da

prosa do cientista. Exigir à

palavra poética o primado da

denotação sobre a conotação
seria o mesmo que destruí-la.
É que a poesia cria novas si-

gnificações de ser e de estar,
implicando por isso uma
constante redefinição do ser
humano. Mas voltemos a

Eduardo Lourenço: "O dispo-
sitivo de Uma Viagem à índia
é o de um poema provocan-
temente épico e antiépico."
Para mim, no seio da interro-

gação, afirmação e dúvida

ergue-se o inesperado do ser

cantado, gritado, sofrido,

pelo poeta. Uma Viagem à ín-
dia é o princípio de novas via-

gens do Gonçalo M. Tavares

e da própria palavra poética.

Ver

Joaquim Pedro
de Andrade

'Garrincha,
Alegria do Povo'
Brasil

(disponível no YouTube)

Vi este filme pela primeira
vez, há um ano, no Brasil.

De então para cá tenho visto

poucos ou então tão-só aque-
les que a televisão me vende.

Garrincha, Alegria do Povo é

um documentário que sinte-

tiza, com ciência e consciên-

cia, a sociologia e o futebol-

-espetáculo. Oswaldo Caldei-

ra, professor da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, pa-
rece-me feliz na critica a este
filme que fez história, no
Brasil: "Creio que o filme, an-
tes de qualquer coisa, é bem
sucedido esteticamente. É

um filme poético e humano.

Aquilo que costumamos cha-

mar de obra de arte. Discordo

quando dizem que ali não há
nada de bom acerca do fute-
bol. Muito pelo contrário,

ele junta o lado documen-

tário, o lado espetáculo, o
lado do amor ao futebol e,
ao mesmo tempo, é uma
crítica social, tem preocu-

pação estética, promove
uma reflexão sobre o próprio

documentário e é o en-
contro de muitos

aspetos
inovado-
res."

Leni Riefenstahl
'Olympia'
Alemanha

19,95€ (Amazori)

Este documentário tem 75
anos. Ora, o cinema tem tan-
to mais poder precisamente

na medida em que as ima-

gens sejam também um ape-
lo à reflexão, na medida em
que nos digam: "Se não des-

prezas um certo desejo de ni-
tidez e de lógica no que pen-
sas; se és dos que gostam de

problematizar e detestam

dogmatizar - não te peço a fé
e a crença em nada deste

mundo ou do outro (que não
sei onde está). Ter fé é, mui-
tas vezes, um tremendo em-
purrão que te leva bem longe
do pensamento." Este docu-
mentário foi produzido na

Alemanha de Hitler e impos-
to por Hitler à sua realizado-

ra, para celebrar o "homem
novo" que o nacional-socia-

lismo, segundo ele, gerou.
Em 1936, Leni aceitou dirigir
Olympia, contando com os

favores especiais do ditador:
o estádio foi transformado
num gigantesco estúdio. Ela

escreveu, produziu e montou
o Olympia com extraordiná-
rios recursos: 23 operadores
de câmara, trilhos para acom-

panhar em voos e travellings
os atletas em corrida e saltos,

teleobjetivas gigantes, gruas,
40 câmaras. Contou com um
crédito de três milhões de

marcos. Segundo fontes fide-

dignas, o dirigível Hin-

deriburg e vários aviões fo-
ram mobilizados para as fil-

magens. Com todo este apa-
rato, não surpreende que te-
nha filmado todas as modali-
dades olímpicas. Foram mais
de 250 horas de filmagem,
cuja montagem, realizada

pela própria diretora, só se

concluiu após dois anos de
trabalho insano.



Luchino Vísconti
'O Leopardo'
Costa do Castelo

14,99€ (Fnac)

Um dos mais extraordinários
filmes que vi e de um realiza-
dor também extraordinário:

Luchino Visconti. Segundo
Hans-Georg Gadamer, um
dos nomes grandes da her-

menêutica, ao lado de Paul
Ricoeur: "Apreciar uma obra
de arte requer atividade ima-

ginativa, por parte do obser-

vador, tanto como por parte
do autor. À mente do artista e
à mente do público podemos
acrescentar sem receio que
devem estar envolvidos

numa atividade original, sin-

gular, criativa." Não sei se tal
acontece comigo, quando
vejo O Leopardo, porque sei

que, com Visconti, a arte

acontece. O cinema é, no
meu entender, uma forma de

interrogar o real, precisamen-
te o que Visconti faz. O cine-
ma vive da interrogação, den-
tro de um meio específico de

realização que é um espaço
também de linguagem. Fazer

(ou ver) cinema é assim

como um novo nascimento,
na revelação originária de

uma nova linguagem e do

seu poder de constituição de

uma nova realidade. Daí a sua

dupla responsabilidade: pela
dignidade do cinema e pela
visão evolutiva da arte e do

mundo. Mas uma problemá-
tica desponta da arte de Vis-
conti: é o da comunicação
como característica indes-
mentível da arte. O cinema
é um ato comunicativo. E
como Visconti sabe comuni-
car! O Leopardo assim o com-

prova. E comunica, de modo

artístico, tudo o que a vida

tem, tudo o que a vida é. Por-

tanto, o cinema, em Visconti,
é uma interpelação profunda,
sem reduzir ao voyeurisme ou
à iconografia a atitude do es-

pectador.

Ouvir

Carlos do Carmo
'À Noite'
Universal Music

5,00 euros (Fnac)

Nasci na freguesia da Ajuda,
em Lisboa, de família pobre,
católica, apostólica, romana.
Mas o meu Pai era também
um belenenses convicto e

um amante do teatro de re-
vista, onde aprendia muitos
fados e canções populares,

que tentava reproduzir em
família. Para mim, em rapaz,
o guitarrista Armandinho ou
o cantador Alfredo Marcenei-

ro tinham o mesmo valor das

Torres de Belém (os futebo-
listas Capela, Vasco e Felicia-

no). Dos nomes grandes da
música clássica (nem do Bach

que tanto escuto) nunca ouvi
falar, nos meus anos de crian-

ça. Não é de estranhar, por-
tanto, que o Carlos do Carmo



seja um dos meus intérpretes
do fado mais apreciados. Por

vezes, chego ao ponto de

chamar-lhe o "Jacques Brell

português". Não vou acres-

centar pontificalmente que o

Carlos do Carmo é a melhor
voz do fado. Mas parece-me
o mais culto de todos e isso

traz ao fado o que não pode
dar-lhe um fadista sem qual-

quer inquietação, ou ambição
transcendente. O que inte-
ressa num artista, mais do

que as efemérides do calen-

dário, é aquilo que constitui a

sua aventura interior. E com
esta particularidade, segundo
o mestre salmantino D. Mi-
guel de Unamuno: não é a ca-

beça que chega primeiro, mas
o coração.

Tom Jobin
'Inédito'
Emi-Music Portugal

11,95 euros (Amazon)

Quem já leu a Vida de Rossini

de Stendhal sentiu quem foi
Rossini para Stendhal: "O
mundo mágico da ópera
onde as histórias inverosí-

meis, as figuras irreais do tea-
tro se juntam à realidade co-

movedora da beleza das can-

toras e da existência aventu-
rosa dos autores da música e

dos libretos." Mas, para mim,
Rossini e o seu Barbeiro de Se-

vilha são uma imensa explo-
são de alegria que me sabe

bem ouvir cantar e contar.
A literatura, a música, o cine-

ma, o teatro do nosso tempo
são expressões de uma época
vitalmente deprimida e de-

primente. Por isso, Rossini

parece-me um antidepressi-
vo útil para começar a recei-

tar. Mas a minha passagem
pelo Brasil, onde fui professor
durante dois anos, na Uni-

camp, e contertúlio de cole-

gas universitários de boa cul-
tura e camaradagem, permi-
tiu-me o convívio com Paulo

Freire, Darcy Ribeiro, Rubem

Alves, Régis de Moraes e...

Tom Jobim! A partir daí, cor-
ria o ano de 1987, a música de

Jobim é também, para o meu
psiquismo de 80 anos de

vida, a surpresa de um mun-
do de alegria ainda por des-

vendar. "Eu sei que vou te
amar/ Por toda a minha vida/
Eu vou te amar/ vou chorar."
Há tristeza nesta canção? Há,
mas com esperança de "viver
ao lado teu, por toda a minha
vida". Mesmo nas suas can-

ções mais melancólicas,
Jobim não afrouxa a crença
num final feliz. Há na sua
música um otimismo salutar.
É um compositor genial?
Sem dúvida! Mas com um
poder de simpatia e comuni-

cação que são raros.


