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Num livro recente, intitulado Para Que Serve a Literatura?, 
Antoine Compagnon considera que o discurso da literatura:

Ensina-nos a sentir melhor, e como os nossos sentidos não têm limites, nunca 
conclui, antes permanece aberta, como um ensaio de Montaigne, após nos ter 
feito ver, respirar ou tocar as incertezas e as indecisões, as complicações e os 
paradoxos que se escondem por detrás das acções [...]. 
Existe um pensamento na literatura. A literatura é um exercício de pensamento: a 
leitura, uma experimentação dos possíveis. Nunca nada me fez entender melhor 
a angústia da culpabilidade do que as páginas exaltadas de Crime e Castigo em 
que Raskolnikov reflecte sobre um crime que não teve lugar, mas que cada um 
de nós cometeu. Mesmo quando o romance moderno – em Proust ou em Musil – 
integra o ensaio, e quando as situações são objecto tanto de um raciocínio como 
de uma narrativa, ele não ilustra um sistema, mas antes inventa uma reflexão 
indissociável da ficção, visando menos enunciar verdades do que introduzir a 
dúvida, a ambiguidade, a interrogação nas nossas certezas.1 

É justamente por não ilustrar um sistema e por introduzir a dúvida 
e a ambiguidade, isto é, a interrogação (ou interrupção) nas nossas 
certezas, que Compagnon pode, no mesmo lance, afirmar que a literatura 
“é um exercício de pensamento”, vendo-a, entendendo-a como “uma 
experimentação dos possíveis”. 

1 Cf. Antoine Compagnon, Para Que Serve a Literatura? (Porto: Deriva, 2010), 
pp. 49-50.
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Manuel gusmão, em Uma Razão Dialógica – Ensaios Sobre 
Literatura, a sua experiência do humano e a sua teoria insiste também na 
mesma ideia de que a razão do discurso literário consiste na vasta gama 
de recursos de que esse discurso se socorre. Para ser a criação, diz, de 
possíveis verbais ou de uma “pluralidade de mundos”, a literatura agita 
a capacidade imaginante do Homem, alarga a complicação do humano 
sobre a terra, ou seja, co-implica-o na mesma ordem de existência em 
que actuam coisas e seres. Não hesita Manuel gusmão em declarar o 
seguinte:

o texto literário é um fragmento de experiência social e humana, um condensado 
de valores imagens e representações, comportamentos e atitudes, e a literatura 
um tesouro dos diferentes processos retóricos e dos diferentes estilos associados 
à codificação e expressão de uma grande diversidade de emoções e sentimentos.2 

Todavia, se a literatura, para quem a estuda pode ser essa 
possibilidade de infinitos verbais, essa semântica ou poética da 
interrogação permanente; se a literatura é o húmus onde podemos 
encontrar valores, imagens e representações, comportamentos e atitudes 
do humano que, feitos linguagem, nos fazem aceder a essa essência do 
Ser, como explicar que, em Portugal, falemos constantemente da crise 
das Humanidades quando, supostamente, a democracia teria guindado 
a outras esferas o próprio projecto de uma sociedade culta? Como 
justificar a inapetência – e às vezes o desprezo – generalizados por 
parte dos estudantes relativamente às artes, às letras (Filosofia, História 
e Literatura), em suma, ao pensamento? 

Seja no Ensino Secundário, seja na universidade, em relação às 
disciplinas Humanísticas em geral e em relação à literatura em particular, 
como não ver a triste realidade? Como negar que o déficit de educação 
para a arte e para a sensibilidade se traduz na mais vil formatação dos 
nossos alunos, na mais acabada expressão daquilo que, em tempos, 
ortega y gasset denominou por “barbárie do especialismo”?3 Talvez 
2 Manuel gusmão, “o Cânone no Ensino do Português”, in Uma Razão Dialógica 

(Lisboa: Ed. Avante, 2011), p. 186.
3 Cf. “A Barbárie do Especialismo”, in A Rebelião das Massas (Lisboa: Relógio 

D’Água, 2007), pp. 110-115. Neste capítulo do seu livro de 1930, ortega apresenta-nos 



65

Cortez: As Humanidades: a razão do discurso, o discurso da razão
(apontamentos sobre a importância da literatura)

possamos avançar com uma primeira explicação. Considerando que 
há uma dificuldade no discurso literário que deriva do seu efeito de 
ficcionalidade, não espanta que alunos, pais e professores, quase todos 
reféns de uma monotonia asfixiante, resistam àquilo mesmo que a 
arte no seu todo propõe: a lentidão, a auscultação da inteligência e da 
emoção. Por ser um homem feito à pressa “montado apenas sobre umas 
quantas abstracções”, como prova gasset, o homem é igual em toda 
a parte e em toda a parte o homem-massa, esvaziado da sua própria 
história, sem “entranhas de passado”, revolta-se contra o divergente, o 
diferente, o que lhe é estranho. Não obstante vivermos hoje numa época 
dita “virtual” é precisamente por isso, pelo advento da tecnologia das 
imagens e sua ditadura, que os jovens têm dificuldades em pensar por 
imagens – porque tudo lhes é infantilmente dado, regurgitado, visando 
o lucro imediato, num resultadismo nefando, inimigo da natureza das 
Humanidades, disciplinas de ponderação e silêncio.

No jogo de forças dos discursos que constroem o real, o discurso 
literário, ficcional, desenrola-se num processo de divergência em 
comparação com outros (o político, o publicitário, o jornalístico), 
instaurando uma lógica de contaminação que o faz ser não um produto 
nascido do mecanicismo tecno-científico, mas um acto desviante, 
portador de uma energeia que não repete e não é redundante. Anti-
determinista, o discurso das Humanidades assume a falha como 
constituição do humano e por isso refunda a sentença de Terêncio: 
Homo sum: nihil humani a me alienum puto. Nesse sentido, um poema, 
uma peça de teatro, um romance, um ensaio, são organismos vivos 
que, ipso facto, não podem estar subordinados às matrizes e listagem 
de objectivos por que se rege actualmente a pedagogia na área das 
Humanidades. E só sob esse prisma poderemos conservar viva a lição 
do autor de Formião.

algumas das teses mais importantes do seu estudo, as quais, se atentarmos no nosso 
quotidiano, permanecem válidas. Vale a pena transcrever, como ilustração, esta: “[...] 
o homem de ciência actual é o protótipo do homem-massa. E, não por acaso, nem por 
defeito unipessoal de cada homem de ciência, mas porque a própria ciência – raiz da 
civilização – o transforma automaticamente em homem-massa; quer dizer, faz dele um 
primitivo, um bárbaro moderno.” (p. 111). 
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Se as aulas de Português são apenas o lugar onde predomina a 
“preocupação gramatical”, como escreveu Jacinto do Prado Coelho, não 
nos podemos admirar que às crianças e aos adolescentes essas mesmas 
aulas lhe sejam distantes, opacas, estéreis. Não será justamente essa 
espécie de ditadura do mecanicismo linguístico, uma das causas que 
podemos encontrar para essa inapetência geral dos estudantes quanto ao 
que poderíamos designar por faculdade discursiva? E, todavia, não são 
novas as injunções que aqui lançamos. É antiga a constatação.

Em A Educação do Sentimento Poético, Jacinto do Prado Coelho 
colocava em causa práticas comuns do ensino da língua, as mesmas 
que, no seu tempo como no nosso, continuam em vigor. Veja-se o que 
escreve nesse seu texto seminal, de 1943, tese que serviu como Exame 
de Estado com que conquistou o seu lugar de professor de liceu: 

Em vez de orientar a superabundância de vida afectiva dos adolescentes, os 
professores continuam a cumprir, escrupulosamente, burocraticamente, o 
programa. Querem permanecer alheios à realidade psicológica: é mais cómodo. 
Continuam a exigir dos alunos um trabalho mental desligado da vida e muitas 
vezes inútil. Mas os alunos distraem-se, apesar de verem a caderneta em riste, é 
que têm razão.4

Distingue, Prado Coelho, o professor tecnocrata do professor 
humanista: aquele, mesmo podendo dar uma aula tecnicamente 
boa relativamente à importância de complementos oblíquos (nova 
terminologia, clara como a água...) e modificadores (outra pérola de 
clareza pedagógica), não tem, a suportar a sua prática de ensino, a 
meditação sobre o que é a gramática como arte da palavra. Já o professor 
humanista, para Prado Coelho, é aquele que, sensível ao “como” e 
“para quê” da educação, mesmo ao leccionar gramática, não esquece 
que entre gramma e literatura (do latim littera) não havia distinção 
alguma. Estudar a gramática era, para gregos e latinos, que não tinham, 
como nós temos, um conceito operativo como “Literatura”, estudar as 

4 Jacinto do Prado Coelho, “A Educação do Sentimento Poético”, in A Poesia de 
Teixeira de Pascoaes seguido de A Educação do Pensamento Poético (Porto: Lello 
Editores, 1995), p. 335.
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letras e, a reboque desse estudo, as humanidades. Studia Humanitatis, 
dizia-se então, com a subsequente organização do estudo de crianças e 
jovens à luz do trivium e quadrivium. 

os estudos humanísticos, compreendidos na sua dimensão 
de discurso complexo, são áreas que não não podem dissociar da 
Literatura a Filosofia, da História as Artes, dando a devida importância 
a disciplinas afins como a Psicologia, a Sociologia ou a Antropologia. 
os Estudos Humanísticos, os antigos cursos de Filologia (clássica ou 
germânica) insinuavam, nos seus programas, a preocupação por, a 
partir da filologia, dotar a investigação de um princípio de cidadania 
ancorada na leitura e na escrita. Na verdade, como bem vê Carlos 
Castro Alonso, “las letras humanas, las disciplinas ditas del espírito, 
siempre quiserán questionar el humano naquillo que lo define: su 
linguaje”5 e, por isso mesmo, separar, como se fez em Portugal no 
final da década de 90, a disciplina de Português em classes A e B 
(como os ovos? Como se houvesse estudantes de primeira e outros de 
segunda categoria?) foi um erro inclassificável, extremamente nocivo 
para a educação dos mais jovens. 

O Homem na sua especificidade, na sua singular forma de ser 
e estar no mundo, é animal de linguagem, como Émile Benveniste 
comprovadamente estudou. o Homem, que possui logos, razão, 
pensamento, pode interpretar o real e reconhecer o que é bom e o 
que é mau, podendo evitar, segundo o seu livre arbítrio, o que lhe é 
prejudicial. Isso é determinado pela sua capacidade de ajuizar sobre 
o mundo das relações humanas, e sobre a realidade que o circunda. 
o signo linguístico, no limite, é a moeda de duas faces que pode 
transformar o que vemos e sentimos, analisamos e interpretamos 
em facto positivo ou negativo, como se um fim moral, um horizonte 
ético fosse indistrincável da possibilidade de dizer, por palavras, 
quem somos e o que somos, o “para que” somos e estamos na vida. 
o signo, como o cisne, está hoje entoando o seu cântico fúnebre: 
ninguém, na Ágora virtual da vida em instantâneo, o sabe e quer 
dizer nas suas potencialidades. Canta-se, pois, a sua morte, desde os 
bancos das escolas aos auditórios das universidades onde um poema 

5 Carlos Castro Alonso, Didáctica de la Literatura (Madrid: Ed. Anaya, 1969), p. 422.
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irrompe como objecto estranho numa turma de futuros professores de 
português, ou de línguas estrangeiras.

Num retrocesso preocupante, cultiva-se uma proto-linguagem entre 
os mais jovens, os quais, numa espécie de ruído linguístico permanente, 
sentem frustradas as suas ambições quando, na adolescência ou na 
primeira idade adulta, o que idealizaram de si próprios se estilhaça 
na superfície baça da realidade padronizada. Como se determinadas 
dimensões da gramática, enquanto sistema complexo de base 
combinatória, já pouco ou nada pudesse dizer a cérebros onde só 
polulam estatísticas, grelhas de resultados e associações pobres ao 
nível conceptual, é a própria a gramática do mundo que irrompe como 
enigma a que a generalidade dos alunos não sabe fazer face. Resta-lhes, 
assim, o caminho mais fácil: o da reprodução de fórmulas verbais, o da 
entrega a um quotidiano onde o futebol, a violência, a superficialidade 
e o lucro fácil ditam as leis das relações. 

Assumidamente patrocinada por uma ideologia que tende a diluir a 
importância das letras (veja-se o quase desaparecimento da filologia), 
esquece-se no ensino do Português, ou talvez se ignore, que mesmo 
Ferdinand Saussure era um apaixonado pela poesia. Estudando 
porfiadamente e durante longo tempo as construções anagramáticas e 
hipogramáticas de muitos textos, é caso para perguntar se linguística 
e literatura têm de continuar a insistir num divórcio absurdo. o erro 
cometido há décadas não é mais do que uma luta fratricida entre centros 
de investigação e escolas de pensamento – os linguístas versus os que 
estudam a literatura –, mas essa guerra civil intra-muros não pode 
escapar às exigências de um mundo que, por ser competitivo, exige 
uma sólida formação literária, histórica, filosófica, retórica, política6. 

6 No volume A Urgência da Literatura: Presente e Futuro (Lisboa: Centro Cultural de 
Belém, 2014), Maria Alzira Seixo esclarece-nos, em páginas de leitura obrigatória, 
o que deve ser ensinar e aprender literatura e que a literatura condiciona – educa 
– diversas áreas do humano: a educação estética, a educação linguística, política, 
ética e filosófica, retórica e cívica, histórica, espacial-geográfica, para além de 
contribuir para a educação ambiental e para a saúde. Tudo porque “poetizar é 
pensar com a imaginação ordenada, não é usar palavras ao acaso, – e ele-próprio, 
acaso – quando usado em literatura conhece leis [...]” (p. 21).
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Recordemos que Barthes tinha aproximado Saussure de Paul Valery 
em A Aventura Semiológica, uma vez que para Saussure “a actividade 
criativa não é apenas uma actividade de criação combinatórias, mas sim 
a criação de novas combinações.”

Se tal é verdade para a poesia, como para toda a criação verbal, 
é justamente essa ausência de invenção verbal o que vemos em 
contextos em que julgaríamos impossível confundir criatividade verbal 
com superficialidade escolar. Esclareça-se: se a literatura, suportada 
pelo conhecimento linguístico, pode ser essa invenção de “novas 
combinações”, algo de extremamente produtivo no estudo do texto 
poético, por exemplo, como justificar certas práticas que subvertem 
precisamente essa dimensão combinatória, tomando-se a nuvem por 
Juno? Exemplo de exercício pseudo-criativo, mas que é verdadeiramente 
castrador: as “oficinas de escrita”, eufemismo para designar o que, a 
meu ver, leva a práticas estupidificantes de redacção. 

Sejamos honestos: esconde-se a banalidade das tarefas de escrita 
que os alunos são obrigados a realizar com pseudo-estratégias, todas 
muito modernas (ou pós-modernas), infantilizando o acto da escrita. 
O que prepondera é, não raro, o mesmo figurino didáctico: manuais 
escolares pejados de imagens que secundarizam o texto literário, 
principalmente o texto lírico, quantas vezes mal transcritos, quantas 
vezes corrompidos na sua dimensão ideológica e literária, estilística e 
histórica, tudo porque se quer questionar o aluno sobre o que o poema 
não diz nem pode dizer. O que se retira dessas “oficinas de escrita”? A 
ideia de que ensinar a língua é ensinar a fazer o que se julga engraçado 
– escrever criativamente – mas não entendendo a metalepse que, por 
definição, a aula de português é. Não se lecciona a língua materna 
nem se leccionam textos literários para que os alunos venham a ser 
escritores; ensina-se-lhes o património literário, o cênone, porque 
está em causa construir uma identidade pessoal que será tanto mais 
pessoal quanto mais radicada na consciência do que significa a cultura 
portuguesa e ibérica, a cultura europeia num contexto global. Isso é 
facultado exponencialmente pelo texto literário. 

Atente-se, pois, no que falamos quando falamos de Humanidades e 
de ensino do Português. É o ler e o escrever que fundam a lógica desta 
disciplina. Escrever é “saber redigir”, do verbo latino redigere, “trazer 
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de volta, recoletar, coletar”, tendo em conta a matriz, agere, “levar a”. 
Escrever é a competência fundamental, mas saber redigir é a âncora do 
acto de escrever, porque sublinha o gesto de reconduzir o pensamento a 
palavras que o dizem com rigor e verdade.

Perante o que temos hoje na escola portuguesa e, atrevo-me a dizer, 
ocidental – como Allan Bloom magistralmente expôs no seu clássico A 
Cultura Inculta – impõe-se perguntar que contributos as Humanidades 
podem facultar a alunos com vocabulário reduzido; a alunos que 
confundem articuladores do discurso e funções sintácticas. Que pode a 
literatura contra a manifesta insensibilidade para a linguagem figurada. 
Quando a tendência das reformas no ensino da língua encaminharam os 
estudantes para o que é supostamente pragmático, imediato e simplista, 
quando maioria insiste, ao expressar sentimentos ou pensamentos, 
em usar chavões por demais gastos e lugares-comuns, que lugar está 
reservado às Humanidades? Desde logo, a literatura pode trazer de volta 
o património que é dos alunos e lhes pertence por direito. Esse é, talvez, 
a sua primeira função: fazer recordar, recolectar, conduzir à memória. 
Isso é já resistir ao avanço da amnésia cultural que, um pouco por toda 
a Europa, muitos intelectuais têm denunciado, com especial relevo para 
george Steiner que, no célebre, A Barbárie da Ignorância chama a 
atenção para o rap e o heavy metal, “ondas sonoras para produzirem 
o ensurdecimento total” – o mesmo podemos dizer relativamente ao 
que hoje, na escola e em alguns currículos de cursos universitários se 
propõe aos olhos e ouvidos dos alunos.  

As Metas Curriculares têm, neste contexto, uma óbvia importância, 
uma vez que colocam à disposição dos professores de Português um 
manacial de textos literários e também ensaísticos que visam alargar o 
universo referencial dos estudantes, ao mesmo tempo que lhes permite 
educar a sensibilidade literária, codajuvados por uma classe docente – 
assim se espera – que domine os currículos em presença e tenha a boa 
vobtade de querer reaprender. Vale a pena dar nomes às coisas e lembrar 
que se hoje falamos do urgente regresso ás Humanidade é porque elas, 
de algum modo, estiveram longe, foram para fora. Para onde foram as 
Humanidades? Façamos o breve historial da sua ausência.

Com a reforma de 2001 retiraram-se do ensino autores do cânone 
não só escolar, mas daquilo que deveria ser o cânone pessoal de leitores 



71

Cortez: As Humanidades: a razão do discurso, o discurso da razão
(apontamentos sobre a importância da literatura)

escolarizados, com um mínimo de literacia. Cito de memória: a poesia 
trovadoresca, a crónica de Fernão Lopes, os poetas do Cancioneiro 
Geral, a poesia de Sá de Miranda, a Castro, de António Ferreira, 
Bernardim Ribeiro e toda a poesia barroca e neoclássica, Bocage 
e Filinto. Do nosso século xix, estiveram ausentes das aulas e dos 
manuais adoptados, autores centrais na constituição do discurso poético 
moderno: Antero, António Nobre e Camilo Pessanha, todos estes 
fazedores exímios do verbo, do pensamento e da musicalidade do nosso 
idioma. Foram praticamente quinze anos de amnésia da literatura, sem 
contar com a ausência de coordenadas histórico-culturais e histórico- 
-linguísticas que a leccionação dessa disciplina poderia facultar, já que, 
lendo textos medievais se contacta com o estádio original da língua 
portuguesa, podenso-se reflectir sobre ortografia e morfologia, fonologia 
e semântica – matérias que, estou em crer, aprofundam competências de 
investigação e de rigor científicos.

 Do século xx, o nosso Siglo de Oro, apenas residualmente 
compareceram, nestes últimos quinze anos, autores como Miguel 
Torga, Jorge de Sena, Sophia e Mário de Cesariny, Eugénio de Andrade 
e Alexandre o’Neill. Mas convém esclarecer: Quantos textos destes 
autores eram seleccionados para estarem representados nos respectivos 
manuais? Dois poemas para cada autor, nada mais! E quase sempre 
poemas que encontrávamos noutras selectas escolares de outras épocas, 
sem haver a preocupação por seleccionar outros textos, para que os 
alunos verificassem as linhas de força deste ou daquele poema, as 
coordenadas estilísticas desta ou daquela composição, as ideias e visão 
do mundo consoante as fases evolutivas desta ou daquela obra. 

Hoje, apesar do esforço por trazer para o ensino do Português, a 
Literatura, continuam ausentes poeta como Carlos de oliveira e gastão 
Cruz ou Luiza Neto Jorge, Luís Miguel Nava e Fiama Hasse Pais 
Brandão. Ausentes as obras de Ruben Andresen Leitão e de Cardoso 
Pires, de David Mourão-Ferreira, de Miguéis e de Nemésio? onde o 
teatro de Raúl Brandão e de Santareno? onde as obras de António José 
da Silva, ou de Herculano? 

E, já agora, defendendo o poder político a lusofonia, a integração 
das comunidades de língua portuguesa, onde fica, na verdade, essa outra 
literatura, a brasileira?... Por que razão, falando-se de Humanidades, 
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não podem os nossos alunos ler, com tempo e deleite, Manuel Bandeira, 
Drummond, João Cabral, Lispector, Hilda Hist, gullar, e mesmo poetas 
de agora do Brasil, de Leminsky a Eucanãa Ferraz, de Manoel de Barros 
a Simone Brantes ou António Cícero?

Nada impediria, na verdade, que a reboque de um poema de 
Drummond (sirva “A Máquina do Mundo”), não pudesse o professor 
convocar excertos d’Os Lusíadas ou mesmo autores contemporâneos 
como Fiama Hasse Pais Brandão, a qual em diversos momentos da 
sua obra questiona justamente a dimensão humana na sua formulação 
literária, homenageando a literatura como ars memoriae. 

E ao estudar-se poesia, ou outros géneros literários, torna-se 
absolutamente imperioso lembrar, ler, consultar textos de Lindley Cintra 
e de António José Saraiva, seja sobre evolução da língua portuguesa, 
seja sobre aspectos gerais da nossa cultura. Como discurso que contém 
em gestação a possibilidade de infinitos verbais, a literatura é também 
o passaporte para a história das mentalidades. Cotejar perspectivas 
críticas de um Joel Serrão e de um Helder Macedo sobre, por exemplo, 
Cesário Verde, não constitui exercício útil e eficaz no que tange ao 
saber o “como”, o “porquê” e o “quando” dos textos do poeta de 
“Cristalizações”? 

E chamar à colação um orlando Ribeiro e o seu clássico Portugal, 
o Mediterrâneo e o Atlântico aquando da interpretação de um poema 
de Torga, de Sophia ou de um excerto de Saramago, não constitui essa 
relação uma outra forma de produzir saber e saberes? A geografia física 
influi na geografia humana e vice-versa e a literatura, como produto de 
cultura, reflecte também as condições de produção em que os homens 
a fazem, as circunstâncias e condicionalismos geográficos, sociais, 
mentais de que ela é um espelho revelador. 

Na interdisciplinaridade que uma escola moderna e de hoje deve 
tentar almejar, os textos de Bento de Jesus Caraça sobre matemáticas e 
ciências pode fazer luz sobre problemas mais vastos da cultura humana, 
fim a que muitos dos seus escritos se destinavam. Que fazer, em contexto 
escolar, com alunos de ciências e de economia? um livro como Breve 
História da Ciência, de Carlos Fiolhais ou os clássicos Cosmos, de Carl 
Sagan, são momentos capitais de alargamento do saber e sempre com 
redacção correcta, clara e rigorosa. Em nada perdem os alunos das áreas 
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de ciências, ou mesmo de letras, ao lerem ensaios de João Lobo Antunes 
(sobre ciência e humanidades), de gilles Lipovetsky ou de umberto 
Eco, ou artigos provenientes da disciplina de História. Basilares foram 
para mim, nos anos 80, alguns textos que li sobre a Idade Média, de 
Huizinga e de Jacques Legoff, insertos em manuais dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º 
e 9.º anos...

Humanidades, razão do discurso, discurso da razão... Partilho com 
Jacinto do Prado Coelho uma íntima certeza: a de que, no ensino, é a 
literatura o meio através do qual podemos resgatar os estudantes para a 
vida psíquica e afectiva da linguagem, prepararando-os para uma vida 
mais sã, de corpo e de alma. 

Se falamos aqui de Humanidades, sublinhamos a importância do 
objecto livro, mas muito especialmente e das suas disciplinas. o livro 
é hoje o parente pobre dos meios de comunicação de massas e esse é 
um dado a estudar: vendem-se milhares de livros de qualidade literária 
muito duvidosa e assiste-se à queda das vendas de autores consagrados. 
A curiosa expressão “meios de comunicação de massas” explica, tant 
bien que mal, um dos paradoxos da nossa época: vivemos em tempo de 
“cultura de massas”, a escola massificou-se, e por consequência, não 
existe uma cultura para as massas. 

A língua e o seu ensino, com base na linguagem da poesia é “a 
melhor maneira de mostrar aos alunos uma noção verdadeira do que 
é o fenómeno linguístico”, “comentar um poema em função da língua 
é fazer ver como os rasgos individuais da expressão correspondem 
aos aspectos particulares duma percepção global da vida”7, isso nos 
diz ainda Jacinto do Prado Coelho em A Educação do Sentimento 
Poético. É essa, quanto a mim, a única saída viável para a actual crise 
pensamento que se vive hoje nas sociedades: reaprender a linguagem, 
mergulhar todos os dias no trabalho de liberdade de acção que a poesia, 
as artes, a Filosofia, a História, a Música promovem. 

os diagnósticos estão feitos, a média nacional dos exames de 
Português é sobejamente conhecida, e a realidade dos factos não 
desmente a realidade dos actos: como exige Vítor Aguiar e Silva, é 
urgente tomar consciência de que:

7 Jacinto do Prado Coelho, op. cit., p. 339.

Cortez: As Humanidades: a razão do discurso, o discurso da razão
(apontamentos sobre a importância da literatura)
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Não se pode ensinar a língua sem o estudo da poesia, não se pode ensinar a 
poesia sem o estudo da língua. A gramática, a retórica e a poética, três artes 
fundamentais da cultura e da escola do ocidente, têm como um dos seus pilares 
mais sólidos a indissociabilidade da língua e da poesia.8

Num tempo em que o apagamento da memória é o único programa 
em curso na educação ocidental, fiquemos, pro memoria, com dois 
testemunhos que são como os “punti luminosi” de Ezra Pound: 
orientam-nos no céu baixo e de nevoeiro deste tempo líquido. um é de 
Wittgenstein, segundo o qual:

Conceber uma linguagem é conceber uma forma de vida. [...] A expressão jogo 
de linguagem deve aqui realçar o facto de que falar uma língua é uma parte de 
uma actividade ou de uma forma de vida.9

o outro testemunho é de Carlos de oliveira e julgo estar de acordo 
com o espírito deste volume reservado às humanidades:

Rudes e breves as palavras pesam
mais do que as lages ou a vida, tanto,
que levantar a torre do meu canto
é recriar o mundo pedra a pedra;
mina obscura e insondável, quis
acender-te o granito das estrelas
e nestes versos repetir com elas
o milagre das velhas pederneiras;
mas as pedras de fogo transformei-as
nas lousas cegas, áridas, da morte,
o dicionário que me coube em sorte
folheei-o ao rumor do sofrimento:
ó palavras de ferro, ainda sonho
dar-vos a leve têmpera do vento.

8 Vítor Manuel de Aguiar e Silva, As Humanidades, os Estudos Culturais, o Ensino da 
Literatura e a Política da Língua Portuguesa (Coimbra: Almedina, 2010), p. 208.

9 Wittgenstein, Tratado Lógico-filosófico – investigações filosóficas (Lisboa: 
Fundação Calouste gulbenkian, 1987).


