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COMO ESTÁ 
EPARAONDEVAI 

A CULTURA PORTUGUESA? 
(Parágrafos avulsos 

para uma reflexão pessoal) 

O. Propósito muito pessoal 

: fragmentariamente reflectir sobre a cultura portu
guesa a actual cultura portuguesa no presente e no próximo 
futuro situação e perspectivas pontos avulsos que possam 
orientar uma análise posterior é o principal o propósito 
desta intervenção. 

1. V as to programa ou da modalidade do I dever I 

Vasto programa se deverão propôr os intelectuais portu
gueses: repensar o que há-de ser aceite como cultura e 
sobretudo decidir a maneira mais apropriada de repre
sentá-la e manifestá-la aos outros. Assim se tornarão mais 
pertinentes as realizaçõe\ concretas, as planificações e as 
aplicações do que for resolvido em documentos oficiais, em 
colóquios, em congressos e em assembleias. Também se 
evitarão os snobismos e o folclore bronco e programado para 
fazer ver aos pacóvios que nós-é-que-somos-bons e que 
também sabemos-melhor-do-que-ninguém-organizar-visi
tas-e-excursões. Deste modo se procurará fomentar a gene
rosidade de comunicar aos outros o que se vive e se co
nhec-e, isto é, se convidarão os jovens e quantos se reconhe
cerem como suficientemente dotados a multiplicar as acti
vidades na ambição enorme de tornar o território português 
num espaço dinâmico de vivências problematizadas. 

2. A nossa cultura "nacional"?! 

Esperamos que um aspecto concreto venha a ser recon
siderado: a cultura portuguesa ou a cultura em Portugal? 
Que nos dirá hoje um António José Saraiva ou um Eduardo 
Lourenço? 

De qualquer modo, será momento de rever os "ele
mentos fundamentais" dessa cultura, aqueles mesmos que 
Jorge Dias alinhava de forma magistral em pequeno opús
culo, controverso, mas sempre tão útil quando nos confron
tamos com os outros sistemas culturais. 

Talvez tenhamos de esquecer alguns e de acrescentar 
aqueles que surgiram numa natural evolução ou provieram 
doutro modo de viver, logo de compreender, sentir, ver. 
Corrigiremos e acrescentaremos a sistematização de Fide
lino de Figueiredo ou de Jacinto do Prado Coelho ou de 



Eduardo Lourenço. E talvez encontremos maneira apro
priada de assimilar ou refutar algumas sugestões de Tei
xeira de Pascoaes, F. Cunha Leão (referimo-nos ao Enigma 
Portugues) e de António Quadros. 

Mas será mesmo importante que a identidade portu
guesa só se tranquilize com a procura da sua singularidade 
no mundo? Havemos de para sempre adaptar as retóricas 
palavras de A Ceia dos Cardeais: "Em como é diferente 
a cultura em Portugal"? Ou será que a cultura em Portugal 
ou a cultura portuguesa, como o "amor" do Dantas, andará 
tão diversa das culturas e dos amores das sete partidas 
do mundo? 

3. As raizes da nossa identidade 

Reduzidos ao espaço europeu, convencemo-nos de que 
chegou a hora de sopesar a nossa identidade. Para tal 
tarefa, há que continuar os trabalhos dos me_stres dos fins 
do século XIX e princípios do século XX - Leite de Vascon
celos, Teófilo Braga, Adolfo Coelho, etc .. O caminho a 
seguir exigirá que: 1) se v:alorize e se re-equacione o que 
está feito, confrontando-o e/ou integrando-o em relação a 
novas-teorias e metodologias; 2) mas também que se leve a 
termo (e isto num último grande esforço à escala nacional) 
a recolha e a protecção do que ainda resta da tradição e 
3) que paralelamente se comece a análise ou se encetem as 
po~síveis reflexões sintéticas a partir de todo o material 
já ou em vias de ser arquivado. 

Não estamos em hora nem de menosprezar as tarefas 
do trabalho de campo, nem de protelar a aplicação aos 
corpus já estabelecidos, de antigas ou mais recentes orien
tações teóricas e metodológicas. 

De facto, a consciência que se tem vindo a impôr da 
noção alargada de património polifacetado é prenhe de 
consequências no plano das tarefas práticas. Se apenas 
a algumas manifestações se concedeu o privilégio de 
"admiração" e de "estudo" (manifestações consideradas 
nobres: literatura, arte, escultura, arquitectura), urge ir 
mais longe e definir uma estratégia bem concreta em 
relação à defesa e conservação do que resta de um passado. 
O que há a fazer em relação a algumas práticas "folcló
ricas'' durante muito tempo desprezadas ou que mereceram 
quanto muito a atenção de estudiosos como Leite de Vascon
celos, Consiglieri Pedroso, Adolfo Coelho, merecerá uma 
mobilização dos que se !!entem responsáveis em áreas como 
a Antropologia, a Etnografia, a Arte, a Sociologia, a His
tória, a Linguística e a Literatura no sentido de mais do que 
uma catalogação de quanto se encontra realizado, tentar 
um sistemático inventário do que resta fazer, a fim de que 
se torne exequível um programa de acção. Por um lado, 
preservar o que com toda a certeza ainda poderá perdurar 
(exemplares de arquitectura popular ou industrial, de pai
sagem rural, etc.) e, por outro, recolher e arquivar de forma 
mais adequada (ou de forma mais completa) todas as prá
ticas que se considerem irremediavelmente ameaçadas por 
transformações socio-economico-culturais (desapareci
mento de gerações mais idosas, agressividade dos meios de 

comunicação de massa, etc.). E entre elas enumeríamos 
sobretudo todas as complexas manifestações, como as fol
clóricas (superstições, literatura oral), que resultam da 
estruturação de diferentes discursos (linguístico, gestual, 
musical, icónico). É evidente que toda esta tarefa não pode 
ser realizada com a consciência do que Michel de Certeau 
um dia chamou "beleza do morto" ... 

Digamos de passagem que, neste primeiro sector; 
é bem evidente todo o contributo já dado por instituições 
(Gulbenkian, Associações de Defesa do Património, Câ
maras Municipais, Juntas Distritais, Museus, etc.) e por 
autores (M. Viegas-Guerreiro, Lindley Cintra, Veiga de 
Oliveira, Mesquitela Lima, M. Costa Fontes, Aliete Galhoz, 
F. Lopes Graça, M. Giacometti, etc.) que antecederam, 
motivaram, apoiaram a campanha pela defesa do patri
mónio e principalmente possibilitaram o recente surto de 
interesse pelo assunto junto do público; interesse bem evi
dente nas edições de livros (por exemplo, os volumes das 
recolhas de Leite de Vasconcelos, ou o Cancioneiro Popular 
Português, de M. Giacometti e F. Lopes Graça, ou mono
grafias como Pitões das ]únias, de Viegas-Guerreiro) 
e de discos (Grupo de Acção Cultural, Vitorino, Alma
naque, Trovante, Terra a Terra, Brigada Vítor Jara, José 
Afonso, etc.). · 

Tudo quanto nos propomos completar ou inovar neste 
último aspecto não nos dispensará da outra fase da inter
venção: fase exigente também e de grande urgência, a qual 
tem sido frequentemente descurada precisamente em bene
fício do que até agora considerámos mais premente e sem 
dúvida muitíssimo mais espectacular. Queremos referir
-nos à necessidade de submeter todos os exemplares reco
lhidos a estudos metodologicamente rigorosos. Apesar do 
que há ainda a recolher, já possuímos um arquivo material 
suficiente para uma exploração em profundidade por parte 
de estudiosos principalmente universitários, de todos os 
campos teóricos das ciências humanas. Para empregar uma 
linguagem mais figurada, diríamos que se trata de levar 
todo o material para o "laboratório" e de o submeter a 
análises diversas e em profundidade. Neste aspecto, quase 
tudo está por fazer. Faltam-nos investigadores interes
sados, certamente por falta de apoios à pesquisa, faltam
-nos centros de estudo especializados, faltam-nos também 
suportes como colecções e revistas em que tais iniciativas 
venham ao conhecimento não só dos intelectuais, como 
sobretudo de um público mais vasto. Neste ponto, salien
taremos que o aparecimento da nova série da prestigiada 
Revista Lusitana ou a abertura das revistas já existentes 
(por ex., Revista CNlica de Assuntos Sociais) a estudos 
desta natureza, são índices sintomáticos que merecerão 
incondicional aplauso. Como também sempre havemos de 
assinalar com admiração não fingida iniciativas pessoais, 
quase sem apoios dos que, através de revistas "regionais" 
ou obras monográficas (António Mourinho, Lourenço 
Fortes) vão contribuindo para um melhor conhecimento de 
aldeias ou de regiões inteiras. 
. . .. Enquanto ficamos à espera dos estudos universitários 

que tomem a sério todo este estrato "textual", que ha
vemos de considerar como os fundamentos, os alicerces, 
as raízes da nossa cultura, da nossa identidade. 
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4. , Na cultura institucionalizada 

Na economia do sistema global que é a cultura de um 
país, sempre avulta como privilegiado um corpus conven
cionado "principal" composto pelas práticas de vária natu
reza tidas por representativas da complexa codificação 
(social, estética, ética, etc.) a que são submetidas:- corpus 
que funciona como modelo, como padrão que satisfaz ao 
nível quer do conteúdQ, quer da expressão, e às condições 
a um tempo de continuidade em relação a um património, 
mas suficientemente modernas para poderem operar 
rupturas com cânones já caducos. Não discutiremos o bom 
ou mau fundamento dessa realidade. Aceitamo-la agora -
-e designá-la-emos "cultura institucionalizada". 

Ora, o que, no presente, verificamos em relação a este 
corpus, que, evidentemente, abrange para nós práticas tão 
diversas como Literatura, Música, Pintura, Escultura, etc., 
merece algum desenvolvimento. 

Em confronto com o que se passava há uma dezena de 
anos atrás, cremos que se abriu caminho para um "equi
líbrio" nunca até agora atingido. E o que chamamos 
"equilíbrio", mais compreensível a partir do que diremos 
adiante, terá de ser compreendido não só ao nível da pro
dução, como também ao nível da reprodução e consumo 
dessa cultura. 

Em geral, o equilíbrio resulta de uma abertura ou, 
antes, de aberturas a vários quadrantes, ou em diversas 
direcções. 

Muito contribuiu para esta aceitação, para a valorização 
de obras, de novos discursos, a atitude de os intelectuais 
se libertarem de medos que, durante muito tempo, provo
caram a esclerose da cultura portuguesa: não falamos já 
dos medos em tempo de censura, de evidente que o facto é, 
mas também do receio de não produzirem um discurso 
qqe fosse suficientemente informado do ponto de vista das 
modernas correntes críticas, filosóficas, artísticas, lite
rárias. Alguns campos da actividade sofreram de modo par
ticular com esta preocupação. Um deles, o da crítica, sobre
tudo a literária, quase desapareceu de alguns jornais (e 
muitos foram os Suplementos Literários que ·deixaram de 
se publicar) ou reduziu-se a uma ou duas presenças de 
tendência impressionista, algumas vezes atacadas pelos 
representantes da crítica universitária. Estamos em crer 
que algumas vozes se calaéam ou não chegaram sequer a 
manifestar-se para evitar o julgamento severo dos que 
dominavam teorias mais rigorosas e actualizadas. Não 
esquecemos que, noutros domínios, como o do cinema, 
passou-se da vulgaridade à procura de uma exigência, 
para que nem estruturas, nem técnicos, nem público esta
vam preparados: donde o fracasso de muitos dos filmes rea
lizados durante um certo período. Aí, a temeridade quis 
exercitar-se na ruptura total com o passado, num expe
rimentalismo sem condescendências com a progressiva 
integração de discursos ou com a habituação do público 
espectador. 
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O "equilíbrio" actual, e esperamos também que futuro, 
só pode ser compreendido mediante o isolamento de 
vectores a que preferiremos chamar "preocupações". 

a) Assim, em relação à primeira preocupação, e que 
deve ser mantida mesmo que a muito custo, reconhecemos 
que se tenta contrabalançar com as correntes e obras con
temporâneas uma informação que se centrava sobre o 
passado. 

Não há muito tempo que se descuravam, não nas 
revistas especializadas, mas nos meios de reprodução da 
cultura (escola, liceus, mesmo universidades) e de consumo 
(jornais, TV), as análises, os estudos, mesmo as referências 
a movimentos, autores, obras contemporâneas, princi
palmente de artes plásticas ou música. Na literatura, quase 
sempre se parava no Orpheu. Era excepção o professor que, 
no liceu, aprofundava · um pouco mais os heterónimos 
de Fernando Pessoa. 

Hoje, e depois de uma ligeira vertigem em proveito das 
tendências contemporâneas, estabeleceu-se uma salutar 
confluência: a mesma importância se dá aos contempo
râneos que aos clássicos. Aumentou-se o poder de recepção 
do crítico especializado, do professor e do resto do público. 

Muitas vezes poder-se-á cair na ilusão de tudo misturar, 
a fim de tornar mais simpático o passado: pensemos em 
algumas tentativas de adaptar os clássicos, trivializando-os. 
No entanto, a actualização dos clássicos tem constituído 
fértil campo de óptimas iniciativas em domínios como o 
teatro (Comuna, Teatro da Cornucópia, A Barraca, Mario
netas de S. Lourenço e o Diabo). 

b) A segunda "preocupação" devida também a uma 
"abertura" dirá respeito à "desmitificação" da cultura ofi
cial. Que queremos dizer? À semelhança do que se passava 
noutras latitudes, os agentes produtores da cultura to
maram uma atitude de decidir quebrar o monolitismo do 
sistema. Acrescentaremos que todo e qualquer movimento 
de vanguarda adoptará a atitude contracultural de quebra 
de códigos: assim aconteceu com os modernismos, com o 
surrealismo, entre nós. Desta vez, pensamos que se con
seguiu inovar mais em profundidade e em quantidade, e 
relembramos que não estamos apenas a considerar o tra
balho do produtor, mas também as condições da recepção. 

Observamos, então, como uma cultura (e aqui temos 
muito presente a literatura) feita de asséptico vernacu
lismo, de intocável elitismo e, não o esqueçamos, de ana
crónico moralismo, vai ser tomada de assalto por imagi
nários descontrolados, situações e fantasmas até então 
inconfessáveis. A invasão dos discursos pelas gírias e pelo 
calão vai completar a tarefa (as "três Marias", Dinis 
Machado, António Lobo Antunes, etc.). 

Elementos heteróclitos se fundem num discurso novo: 
o real quotidiano e maravilhoso onírico, a maldição da 
opressão social e o louvor da libertação pessoal, tudo se 
caldeia numa literatura e, julgamos, numa cultura vigorosas 
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que já não quer fazer-se à sombra das "boas intenções". 
c) Já não temos a certeza de estar a ser muito exactos 

quando apontamos como terceiro vector, o do confronto e 
convivência da cultura portuguesa com o que nos chega 
importado do estrangeiro. 

É certo que notamos uma relativa "des-estrangei
rização" na capacidade de os nossos artistas, escritores, 
produzirem algo de muito original independentemente da 
preocupação de seguir modas. Veja-se o que se está a 
passar na poesia, em que se assiste a uma coexistência de 
várias tendências, quase todas sem relação maior com o que 
se faz no estrangeiro: lado a lado partilham o êxito junto do 
público leitor, Miguel Torga, Eugénio de Andrade, Sophia, 
Herberto Helder, Ramos Rosa, Joaquim Manuel Maga
lhães, João Migu~l Fernandes Jorge, Gastão Cruz, António 
Osório. 

Contudo, acrescentaremos logo de seguida que talvez 
nunca se tenha vivido tanto como hoje sob o signo da 
influência estrangeira. Notamos que, da parte do inte
lectual, haverá tanto mais tendência para procurar uma afir
mação de identidade mediante os valores locais e tradi
cionais quanto sentir a sua produção ameaçada pela invasão 
do Outro, principalmente se se certifica que a infiltração se 
opera de modo sub-reptício, através de meios que não os 
seus, avassaladores, de modo incontrolável e gerador de 
totalitarismos. Aí a sua crítica e recusa podem fechá-lo a 
fenómenos que, em princípio, havemos de considerar sau
dáveis para a renovação dos ambientes culturais, apesar 
de todos os inevitáveis inconvenientes. 

Seria curioso saber, por exemplo, o que pensam ao certo 
os intelectuais portugueses acerca de dois fenómenos de 
"estrangeirização": a vasta aceitação das telenovelas e do 
"rock português". 

É evidente que não estamos a avaliar tais fenómenos. 
A nossa perspectiva não se compadece com as distinções 
valorativas do tipo: "o rock é fenómeno mais positivo que 
as telenovelas". Até talvez· seja exacto. Pela sua aceitação 
junto do público, as telenovelas não podem deixar de ser 
tidas em linha de conta pelos agentes da cultura institucio
nalizada. Elas começam por ser propostas por um dos 
agentes. mais importantes de reprodução e de consumo da 
cultura na comunidade portuguesa, a TV. E muitas trans
formações, ao ni'Çel da·s concepções, dos costumes, e da 
linguagem se devem ter operado sob a influência das 
tele-histórias importadas. É evidente que, mais tarde ou 
mais cedo, a telenovela penetrará no mundo do artista ou 
do intelectual, estimulando pela aceitação ou pela recusa 
os objectos do seu trabalho. Talvez apenas à guisa de 
citação. 

O chamado "rock português", com reduzir-se às 
práticas linguístico-musicais, justificaria uma demorada 
atenção. Pelas suas notáveis realizações, em primeiro 
lugar, mas principalmente pelo seu significado. A conta-

minação entusiástica (barulhenta para alguns) da mus1ca 
portuguesa pelo rock anglo-saxónico tornou-se represen
tativa, na medida em que não se confinou a uma subser
viência, a uma má imitação. Tornando-se facilmente foro 
das camadas jovens da sociedade portuguesa, o rock pode 
hoje ser considerado como a expressão mais adaptada à 
sua maneira de ver e sentir á realidade portuguesa. A 
espontaneidade cultivada, a crítica contundente, o incon
formismo vão neste campo levar aos seus extremos uma 
revolução de· expressão que havia já começado noutros 
domínios (na literatura dos mais velhos, por exemplo). Na 
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realidade, as letras das canções dos Salada de Fruta, dos 
UHF, dos Táxi, e outros grupos, caracterizam-se pelo 
registo das situações do quotidiano, pelas desprecon
ceituosas alusões a aspectos considerados até então "não 
muito dignos" e sobretudo pela expressão que se adapta a 
todo esse conteúdo, não se hesitando, se for preciso, em 
recorrer ao calão. 

d) Mas já passamos a outro ponto, que identificamos 
com a preocupação de criar espaços de informação, refle
xão e debat~ .. 

Aliás, sempre houve iniciativas do género. Presente
mente, porém, elas multiplicaram-se: festivais, encontros, 
colóquios, revistas. Há anos, a vida cultural era galva
nizada por manifestações pontuais de grande importância 
(lembremo-nos do Festival Gulbenkian de Música, conti
nuado depois por múltiplos concertos e recitais), ou por 
revistas como a Colóquio, Seara Nova, Vértice, ou O Tempo 
e o Modo (1. a série). 

Hoje, reuniões, colóquios, conferências, jornadas mobi
lizam mais intelectuais para áreas especializadas ou inter
disciplinares, embora, muitas vezes, os trabalhos fiquem 
sem continuidade por falta de verbas que permitam a publi
cação das comunicações e das discussões. Organismos ofi
ciais, universidades, centros de investigação, sindicatos, 
Gulbenkian, Casa de Mateus, etc., a que se juntam outros 
agentes culturais, poderão no futuro tornar-se fomen
tadores, arriscaríamos mesmo a dizer "agitadores", de 
uma actividade que, a ter de pecar, seja por abundância e 
não por carência. Novas revistas permitem orientações de 
continuidade ou de . renovação, constituindo inestimável 
apoio para os que querem fazer conhecer a sua reflexão e a 
sua pesquisa: Colóquio/Letras, Colóquio/ Artes, RaiZ e 
Utopia, Sema, Cadernos de Literatura, Nova Renascença, 
Revista Lusitana. 

e) O que, no entanto, tem constituído para nós uma das 
mais sérias preocupações, se bem que muitas vezes sem a 
eficácia desejável - tem sido a procura de divulgação 
(o que não significa nem excepcional valorização nem inde
sejável vulgarização) das várias práticas da cultura através 
de manifestações para o grande público. Neste ponto, 
havemos de ressaltar primeiramente iniciativas como fes
tivais de cinema (o Festival da Figueira da Foz) ou Retros
pectivas (Casa da Imprensa, Gulbenkian) ou ainda expo
sições, e concertos. A criação de associações ou de clubes, 
ou a sua reanimação, vieram contribuir, por seu turno, 
para um não acostumado entusiasmo dos sócios aderentes: 
pensamos nos passeios e éncontros do Centro Nacional de 
Cultura (é óbvio que estas iniciativas podem redundar em 
"folclore" ou pseudo-cultura). E, por último, o lançamento 
de novos jornais e revistas Uornal de Letras, Jornal da 
Educação, Sete, etc.) ou de páginas culturais de sema
nários ou quotidianos, de programas na Rádio Gá são em tão 
grande número, depois dos antigos Gosto pela Música, 
O Canto e os seus Intérpretes, Forma e Conteúdo ou o 
Em órbita!) e na TV, permitiram uma maior iflformação das 
camadas interessadas da população, embora também aqui 
se corra o risco de cair na "cultura mosaical", fragmentada 
e não hierarquizada, e a que podemos dar o nome mais 
comum de "cultura de massa". 
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5. A afirmação das "diferenças" 

Pouco a pouco se tem notado na cultura portuguesa, 
uma outra preocupação que preferíamos isolar das conside
radas no parágrafo precedente: a "afirmação das dife
renças". Se o fazemos à parte - e não a desenvolveremos 
neste momento (seria preciso escrever outro artigo sobre 
a questão)- é porque desejamos privilegiá-la, dada a sua 
novidade no sistema cultural português. Ao apontá-la não 
sabemos nem se a nossa designação estará correcta (depen
derá do ponto de vista adoptado, sendo o nosso, o da cul
tura institucionalizada, mas bem receptivo a tudo quanto 
possa ser significativo), nem se os pontos adiante mencio
nados recolhem todas as importantes "diferenças" que se 
têm manifestado ou se propõem manifestar através das 
linguagens ou das codificações possíveis no seu estado 
actual. 

Quais, pois, essas afirmações? Tomemos para já as dife
renças como condições ou situações assumidas individual 
QU colectivamente, por sujeitos que, se, por um lado, se 
demarcam · em relação às produções convencionadas como 
conformes com os padrões, reclamam, . por outro, a sua 
integração de pleno direito e com estatuto de igualdade no 
sistema da cultura nacional. 

Não pretendendo enumerá-las, todas, temos princi
palmente, para a cultura portuguesa, as afirmações das 
diferenças regionais, femininas (e feministas), homos
sexuais, e todas as que podemos englobar no termo dema
siado amplo de "paraculturais". 

Em primeiro lugar, quanto às regionais, temos assistido 
ultimamente por parte dos intelectuais de algumas regiões 
portuguesas, a um "reperspectivar" os problemas locais de 
modo muito mais exigente do que num passado mesmo 
recente. Já não se trata de apenas recolher e estudar de 
modo descritivo o folclore de uma região- antes, não des
prezando os alicerces bem sólidos da etnografia, adoptam 
uma atitude de compreender, de problematizar a realidade, 
de equacionar as questões, por vezes com um esforço de 
abstracção relativamente elevado. O que caracteriza ainda 
mais todas estas iniciativas será o pressupor a interdisci
plinaridade, ou, pelo menos, a contribuição para a reflexão 
comum, das diferentes disciplinas e ainda a sua íntima 
ligação com superestrutura cultural. Pensamos em movi
mentos que tiveram expressão nalgumas publicações: 
Telus para Trás-os-Montes, Arquipélago para os Açores, e 
Ilha (1 e 2) para a Madeira. 

Para a afirmação das diferentes femininas (ou femi
nistas), serviram de antecessores iniciativas como a publi
cação das Novas Cartas Portuguesas das "três Marias" 
(M. Velho da Costa, M. Teresa Horta eM. Isabel Barreno), 
de A Madona de Natália Correia e das actividades de movi
mentos de mulheres, em que se distinguii\m o Democrático 
(MDM) e o da Libertação (MLM), este pouco compreendido 
por vezes pelo público. 

Actualmente, todo um projecto de afirmar os direitos 
da mulher, sobretudo os que lhe dêem estatuto social e 
cultural igual ao do homem, activa múltiplas realizações, 
desde o departamento oficial para a Condição Feminina, a 
publicações, colóquios, reuniões. De modo pàralelo, apre
sença da mulher faz-se sentir como nunca em todos os 
domínios culturais: no Ensino Universitário, nas Artes, no 
Jornalismo e de modo especial na Literatura. 



Ainda poucos, mas fortes, são os reflexos em Portugal 
da proclamação do direito à diferença, já reconhecido pelo 
Conselho da Europa, no que toca ao homossexualismo. 
Parece-nos que o meio intelectual português não é insen
sível ao amplo movimento "gay" que, tendo nascido nos 
Estados Unidos, se afirma com vigor em países europeus, 
como a Holanda, a França e a Grã-Bretanha. De tendências 
agressivas nos seus meios de auto-afirmação (o que se 
explica certamente pela fase de militância que atravessa), 
este movimento faz-se sentir através de manifestações de 
rua, através de publicações periódicas e de emissões radio
fónicas (conta com imprensa e com uma rádio-livre em 
Paris). As interpretações a que submete a realidade polí
tica, social e cultural correm, no entanto, o risco de trazer
-lhe mais incompreensão do que aceitação por parte do 
público. Ao mesmo tempo, a literatura faz-se porta-voz 
sereno das situações existenciais relacionadas com a proble
mática (Yourcenar, Detrez, Duvert, Bory, Navarre, etc.). 

Em Portugal, só alguns reflexos se fizeram sentir, e . 
principalmente na Literatura. É ób· ·io que não nos referimos 
à discreta expre~são de um conteúdo homossexual em pin
tura, em passos de romances ou principalmente através da 
poesia, mas sim aos primeiros aprofundamentos da temá
tica. Citaremos como moderadas, mas directas e corajosas 
abordagens desta diferença os livros Staccato, exercício 
poético-narrativo de Filomena Cabral, e A Sombra dos Dias, 
vasto painel enraizado numa situação colonial deste século 
da autoria de Guilherme de Melo. Aqui também uma aber
tura da literatura e da cultura portuguesas a novas fontes 
de inspiração. Que será continuada? A ver vamos. 

E para terminar este parágrafo, que queremos significar 
com "diferenças paraculturais"? Continuamos a ter pre
sente que o carácter diferencial só se compreende em 
relação às características da cultura•padrão. Neste ponto, 
temos em linha de conta as manifestações sempre consi
deradas de nível não muito nobre, como a banda dese
nhada, a fotonovela, o "kitsc ~~", o teatro de revista, os 
"sketches" televisivos, etc. Heróis e situações desses uni
versos de ficção são frequentemente citados, integrados em 
romances (lembremo-nos de O que diz Molero, de Dinis 
Machado) .ou em obras de pintura ou escultura (sobre
tudo aproveitamento do ''kitsch"). Igualmente, e devido à 
sua importância e representatividade de natureza socio
lógica, estas práticas têm constituído objecto de estudo de 
algumas disciplinas. Estamos em crer também que recentes 
programas de êxito quer na Rádio, quer na TV, têm sabido 
manipular estruturas, códigos, expressões destes domínios 
paraculturais. E mais: não nos custa admiti-los come autên
ticos paradigmas destas práticas, demonstrativos J e como 
elas poderão ser aproveitadas positivamente, com •ma fina
lidade a um tempo recreativa e crítica. Estamo!' a pensar 
em Pão com manteiga ou no Passeio dos Alegres. 

6. Conclusão ou talvez começo 

Ao fim de toda esta visão naturalmente muito incom
pleta, algumas vezes injusta, porque ambiciosa, podemos 
perguntar-nos: mas quem somos para nos permitirmos 
"dar tanta sentença"? Não pertencemos a nenhum grupo 
de decisão, nenhuma responsabilidade oficial nos tornou 
ressentidos, nenhuma ambição de poder nos tem movido ou 
nos move. Fazemos parte dos quase-proletários-intelectuais 
deste país, mal-pagos-e-carolas, que se reduzem à "sua" 
modesta dimensão de articulistas ou de agentes de ensino, 
mas que não podem demitir-se de exigir para si e para 
todos os portugueses, condições e realizações concretas em 
ordem ao que, em relação ao conjunto da comunidade 
nacional, poderíamos chamar o mínimo "bem-estar cul-. 
tural". É evidente que se nos pediria também uma opinião 
sobre o nosso futuro cultural (a responsabilidade cada vez 
maior da Universidade, a preocupação com os mais jovens, 
a intensificação da presença da nossa cultura no Brasil e 
nos países africanos de expressão portuguesa, a política 
cultural adequada em relação aos países .europeus, a 
reorganização completa das nossas bibliotecas e dos nossos 
arquivos, etc.), ou ainda sobre tudo quanto achamos nega
tivo (a "facilidade", o folclorismo .de certas iniciativas, o 
caciquismo cultural, a subserviência perante as "atenções" 
dos estrangeiros para com os nossos !lSSuntos, etc.). 

Não podíamos arrumar tudo num simples artigo. Mas a 
razão última de termos aceitado colaborar neste último 
número de Sema talvez tenha sido mais egoísta: com a 
nossa isenção e alguma responsabilidade, pensámos que 
podíamos permitir-nos uma reflexão, abalançar-nos a uma 
avaliação acessível a todos, para melhor nos situarmos, para 
certamente nos tornarmos mais intervenientes pelo ensino e 
pela escrita. Que outros nos corrijam, ou nos completem, 
ou nos critiquem: já terá valido a pena exigirmo-nos este 
esforço de síntese. 

Aditamento: 
Dissemos e que agora outras vozes intervenham: 

Paris, Fevereiro de 1982 

A seguir, 
trabalho de VERÓNICA MEL 

etc 
resistência cultural feita livro(s) 
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