
Encontro no CCB
Pensar a leitura no
presente e no futuro

Camões Debater o lugar da literatura
portuguesa na sociedade, no ensino
e na comunicação social

([ Mostrar que a literatura não é

um "campo para especialistas" e

projetá-la nos "saberes do pre-
sente e do futuro" são os objetivos
do i.° Encontro de Literatura, diz
ao JL Helena Carvalhão Buescu. A
iniciativa, que organiza com o nosso
crítico de poesia António Carlos

Cortez, decorre na sala Luís de
Freitas Branco do CCB, em Lisboa,
nos próximos dias 11 e 12.

Com o mote A Urgência da
Literatura - Ler Melhor, Compreender
o Humano, Preparar o Futuro, o

encontro procura reunir persona-
lidades de vários setores da cultura

portuguesa, propondo múltiplas
abordagens ao texto literário. "A

literatura não é, nem nunca foi, um
campo exclusivo de especialistas",
afirma Helena Buescu. "Sempre fez

parte da cultura em geral, pelo que
temos de constantemente mobilizar
pensadores de outras áreas" . É o

que será feito no colóquio através da

participação de ensaístas e cientis-
tas. Forte será também a ligação ao
ensino já que, também neste campo,
garante a prof 3 da Faculdade de

Letras da Universidade de Lisboa, é

preciso debater novos modelos de

abordagem à literatura. "Nas últimas

décadas o ensino do português
tornou- se demasiado tecnicista, na
literatura e não só", sublinha. "O
mais importante é incentivar leituras

literárias, de modo a que um aluno

seja capaz de ler um livro e compre-
endê-lo". Recorde-se que Helena
Buescu foi uma das responsáveis pela
revisão dos currículos de Português
do Ensino Secundário, que estiveram
recentemente em discussão pública.

Sem se saber ainda se será pro-
duzido um documento final com as

conclusões, o encontro conta com
a participação de duas dezenas de

personalidades. Arranca no dia 11,

às 10 horas, com uma sessão de

abertura, na qual falam Vasco Graça
Moura, Eduardo Grilo e Guilherme
d' Oliveira Martins. Segue-se, às

10 e 30, a mesa redonda Pensar a
Literatura: as editoras, os escrito-

res, o jornalismo e as instituições,
com Ana Paula Laborinho, José

Carlos de Vasconcelos, Manuel
Alberto Valente, Mário de Carvalho
e Teolinda Gersão. A tarde, é a vez
de Políticas de literatura: exigência
escolar, a universidade e o ensino
da literatura, com Carlos Mendes
de Sousa, Elisa Costa Pinto, José

Augusto Cardoso Bernardes, Maria
Alzira Seixo e Rosa Maria Martelo.

No dia seguinte, 12, às 10 horas,
Ana Paula Tavares, Guilherme
d'Oliveira Martins, José Jorge Letria
e Nuno Júdice conversam sobre o

tema Responsabilidade pedagógica
e social: direitos e deveres de quem
escreve e direitos e deveres de quem
ensina. A tarde, às 14 e 30, a mesa A
educação do gosto literário e o diálogo
entre humanidades e ciência junta
Fernando Pinto do Amaral, João

Lobo Antunes, Nuno Crato e Vasco

Graça Moura. O encontro encer-
ra com a intervenção de Eduardo

Lourenço A urgência da literatura.
Dois dias de intensos debates

para acabar de vez com margina-
lização da literatura face à cultura
em geral. "A literatura merece,

nos tempos que correm, renova-
das interrogações", sugere-se na
apresentação do encontro. "Seja
quanto à sua missão social, seja

quanto à sua dimensão estética, não
sofre contestação que é através da
literatura que a língua portuguesa
atinge a sua máxima realização .

Pensar a literatura num tempo em
que impera o paradigma tecnológi-
co significa, sobretudo, questionar
que literatura é hoje feita para as

crianças e adolescentes e qual a
responsabilidade de pais, educado-

res, professores, escritores, editores
e livreiros."

Quais as relações entre o

público -alvo e a necessária missão
educativa dos livros? Que respon-
sabilidades devem ser atribuídas
a editores, escritores e professo-
res/escola? Que tipo de literatura
fomenta a leitura crítica, exigente,
responsável? Que papel cabe ao

jornalismo e à Universidade?
Uma vez que nos parece defici-

tária a educação literária entre os

alunos que frequentam hoje a escola

em Portugal, impõe -se uma ampla
reflexão em torno das vantagens que
o ensino do texto literário possibili-
ta. O entrecruzamento da Literatura
com disciplinas como História e a
Filosofia, mas também com as ciên-
cias e as artes, promove o alarga-
mento da compreensão do mundo e

conduz a uma formação mais sólida
e consciente da personalidade e

da cidadania. Numa época em que
se fala abertamente da "crise das

humanidades" e da necessidade

urgente de recuperar um conví-
vio franco e salutar com o nosso

património literário, convidamos
diversos agentes culturais (institui-
ções governamentais e não gover-
namentais), escritores, professores e

académicos, jornalistas, editores e a
sociedade civil a pensar a literatura
e a sua necessidade para mantermos
viva a nossa cultura, jl


