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Quando a docência
e a escrita

se complementam

Fernanda Carrilho,
45 anos, é professora

há 22, autora de cerca de
duas dezenas de livros

e artigos científicos.
Investigadora

no CEFi da Universidade
Católica Portuguesa

e colaboradora
noCECeCLEPULda

Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa.
Encontra- se a concluir

o doutoramento em
Literatura de Viagens.

Acaba de publicar
o livro Como Estudar

Melhor: Um Guia
Para o Teu Sucesso

Nasci em Lisboa no emblemático
Maio de 68, quando por toda a

Europa, e em especial em França,
fervilhavam manifestações
estudantis, com exigências
semelhantes às de hoje.
Sintomático ou não, apesar de

aparentemente serena, sou uma
"Mafaldinha" reivindicativa e

que se revolta facilmente com as

injustiças, sobretudo as sociais e

humanas.
Sendo uma menina da cidade,

algumas das melhores memórias

que guardo da minha infância
são as férias de verão passadas
com a minha avó materna. Na

quietude abrasadora desse Alentejo
profundo, sem qualquer aparelho
de televisão, os livros eram a

minha grande companhia e cedo

começou a cumplicidade com estes

amigos. Recordo as refeições à

pressa e os recados feitos a correr

para que as personagens não
ficassem muito tempo paradas
à espera que voltasse a dar-lhes
vida. Imaginava que quase todas

as histórias aconteciam naquelas
vastas e douradas planícies
ondulantes. A paixão pela leitura
estava, definitivamente, instalada
e foi neste cenário que ela ganhou
forças e, mais tarde, tomou outros
caminhos.

Enquanto estudante, fiz um

percurso perfeitamente regular,
sem quaisquer interrupções.
Porém, quando cheguei ao 9. L> ano
hesitei entre seguir Belas Artes
ou Letras. Gostava muito de ter
sido arquiteta /decoradora de

interiores, mas o apelo das Letras
falou mais alto. Ser professora foi

sempre uma opção e nunca uma
segunda escolha. Entrei para a

FLUL e para o curso que escolhi
e senti sempre muito orgulho
em ser professora. Embora, nos
últimos anos, por circunstâncias
várias, pessoais e profissionais,
infelizmente já não encare as
coisas da mesma forma.

Entrei para a docência há 22 anos

e comecei por lecionar a disciplina
de Latim, que considero das mais



bonitas e interessantes, em termos
culturais e linguísticos, além de

fundamental para o conhecimento
da língua portuguesa. Se as pessoas
soubessem as regras básicas do
latim não estariam constantemente
a maltratar o português como
fazem. Foi um início de carreira
fantástico, do qual guardo
momentos inesquecíveis. Acabada
de sair da faculdade, ainda sem

estágio, fui colocada numa escola

nova onde nunca havia existido
Latim e, não podendo contar com
a de outros colegas porque nada
sabiam da minha disciplina, tive
de fazer planificações, elaborar
imensos materiais, escolher

manuais, fazer matrizes, testes,
sem ter qualquer orientação, mas
tudo isso me deu uma enorme

experiência. Logo no meu primeiro
ano tomar tantas decisões e fazer

parte do conselho pedagógico,
era tão assustador quanto
aliciante. Ainda nesse período fui

responsável pelo suplemento de
Artes & Letras, "O Letrinhas", do

Jornal Escolar.

Estes cinco anos iniciais, com
a solitária e sistemática produção
de materiais, com o Jornal e outras
atividades, foram uma das etapas
mais ricas e gratiflcantes no meu

percurso profissional e acabaram

por traçar o meu perfil enquanto
professora, mas sobretudo como

investigadora e autora, algo que
nunca antes me tinha ocorrido,
pelo menos de uma forma
consciente.

Passado esse áureo período,
passei a dar aulas só de Português
e a docência começou a ser pouco
para a minha sede contínua de

aprender. Por isso regressei à FLUL

para fazer o mestrado em Línguas e

Literaturas Africanas de Expressão
Portuguesa, e aí descobri um tema
a que me rendi de imediato: a
Literatura de Viagens.

É nesta altura que surge
o primeiro livro, Português
Essencial 7, ao qual se segue um
outro, sobre o Sermão de Santo
António aos Peixes do Padre
António Vieira, que é de todos o

que mais edições e reimpressões
tem tido. Paralelamente, começo a

colaborar todos os meses com uma
revista escrevendo artigos sobre

mitologia clássica e expressões

latinas. Os livros sucedem-se a

uma grande velocidade, todas as

propostas que fazia às editoras
eram aceites, não tendo até hoje
nenhuma edição de autor.

Com a quase completa extinção
do Latim das escolas secundárias,
foi com imensa pena que me vi
privada de lecionar a disciplina
que fora, desde o primeiro
momento, uma paixão. Para
colmatar essa necessidade, e

para não perder o contacto com a

língua, uma estratégia que segui
foi a elaboração de alguns livros

que, entretanto, tenho publicado:
Dicionário Breve de Expressões
Latinas, Dicionário de Latim
Jurídico, A Lei das XII Tábuas -
Traduzidas e comentadas e Guia
Prático de Tradução Latina (no
prelo).

Um tema mais recente, mas
a que venho dedicando a minha
atenção, há mais de uma década,
é os métodos de estudo. O meu
interesse por este tema deveu-se
a um acaso. Eu estava no ano de

licença sabática, para conclusão do

mestrado, na altura em que surgiu
a área curricular não disciplinar
de Estudo Acompanhado e,

quando retomei as aulas, tinha
no horário três turmas em que
dava a referida área. Embora
funcionasse num sistema de par
pedagógico, enquanto professora
de português, sentia uma
responsabilidade redobrada. Não
havia manual adotado e, como os

poucos que existiam no mercado
me pareciam demasiado infantis e

fracos, comecei a elaborar imensos
materiais que eram avidamente
consumidos nas aulas. Algum
tempo depois, em conversa com
o diretor de uma editora, quando
lhe entregava os originais de um
livro, ele perguntava-me se não
tinha algo mais preparado para
publicação. Disse-lhe que não

mas falei-lhe dos tais materiais.
Mostrou- se bastante interessado e

falámos sobre essa hipótese mas,
depois ainda foi um longo processo
até estes tomarem a forma de livro.
E, assim, surgiu o Método e Técnicas
de Estudo. Muito recentemente, em
setembro último, saiu o segundo
sobre este tema, Como estudar
Melhor - Um guia para o teu
Sucesso. Está em preparação um

outro direcionado para uma técnica
específica do estudo.

Se o interesse inicial pelo
tema, tal como referi, se deveu
a um acaso, o atual já se deve a

uma profunda consciência de que
é um campo em que há muito a

fazer. Deveria regressar à escola
uma disciplina curricular que
ensinasse a estudar desde o I.'-

ciclo, e que, paulatinamente,
fosse complexiflcando as matérias
e não se tornasse repetitiva
nem aborrecida. Muito tempo e

dinheiro se poderia poupar com
uma decisão destas...

Tenho, ainda, publicado
várias comunicações no âmbito
da Literatura de Viagens e outros
livros dedicados a um público
mais académico, como é o caso do

Rimário d 'Os Lusíadas e um outro
sobre todo a obra lírica e épica de

Camões, que deverá sair em breve.
Voltando à docência,

nos últimos anos tive o

privilégio de dar aulas de

português a estrangeiros.
Foi das experiências mais

enriquecedores pelas quais
passei em toda a minha vida,
sobretudo com alunos oriundos
da índia, Nepal, Bangladesh e

Paquistão. Embora fosse algo que
eu já pretendesse fazer há algum
tempo, nunca pensei que fosse

tão marcante e que superasse
todas as expectativas. Ensinar

pessoas de uma humildade e

persistência difíceis de qualificar,
cuja educação e respeito pela
figura do professor está longe
de se comparar com o que
acontece no mundo ocidental
é, de facto, algo difícil de

qualificar. Emocionava ver a

forma como muitos chegavam
sem saber soletrar uma palavra
em português (muitas vezes nem
em inglês) e, passados alguns
meses, já falarem, participarem,
comunicarem, sorrirem!

Sentir que aquele olhar receoso
e temerário ia, pouco a pouco,
dando lugar a um olhar mais
confiante e a uns sorrisos. Alguns
ainda estão em Portugal, outros
voltaram aos seus países, ou estão

espalhados pela Europa, mas
mantenho contacto com grande
parte deles. Sinto que fui uma



figura importante nas suas vidas,
que fui um amparo quando eles

se sentiam perdidos, num meio

completamente diferente do seu.
Às vezes bastava um olhar para
lhes dar confiança, ou uma mão no
ombro para lhes dar a necessária

segurança.
Fazendo agora a ligação

entre a docência e a escrita, elas

complementam-se. Tratando-se
de livros didáticos, conhecer o

universo escolar ajuda a perceber
os problemas, a escrever e a

investigar. Não se trata apenas de

alguém que tem uma visão parcial
e/ou deturpada da realidade,
que está fechado num gabinete,
sentado a uma secretária, longe de
uma sala de aula, de uma turma
e de uma escola, mas sim de uma
pessoa que está dos dois lados, que
conhece as duas realidades e que
as pode avaliar.


