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«O God, I could be bounded in a nutshell 

and count myself a King of infinite space.» 

HAMLET, II, 2 

 

AS NOVAS LEITURAS DE INFORMAÇÃO 
João Pedro da Costa 

 

 

I 

Este texto pretende ser uma reflexão, na perspectiva de um aluno universitário, sobre a 

aplicação das novas tecnologias à aprendizagem no ensino superior. Desde já, convirá especificar 

o seu âmbito: no que diz respeito às «novas tecnologias» irei sobretudo centrar-me nas novas 

tecnologias de informação que têm tido, na última década, um desenvolvimento e uma 

implementação ímpares em toda a espessura das sociedades ocidentais; quanto à «aprendizagem», 

considero, essencialmente, mas não só, o caso específico da assimilação de conhecimentos num 

quadro de ensino das ciências humanas 1.  

 Contudo, para além destes dois pólos de focalização (as novas tecnologias de informação 

e a qualidade da aprendizagem), a primeira restrição particularmente fecunda para esta reflexão 

será, sem dúvida, o contexto onde ela se irá concentrar: o ensino superior. Existe, na mente de 

muitos colegas, e porventura na de alguns professores, uma série de equívocos em relação ao tipo 

de abordagem «pedagógica» que deverá reger este tipo específico de ensino. Estes equívocos 

resultam, na minha opinião, de uma tentativa cada vez mais premente de esbater as fronteiras 

metodológicas que separam o ensino secundário do superior. Não é que o princípio de 

«concatenação» esteja errado em si, mas sim a forma como ele é preconizado, ao reger-se por um 

nivelamento inferior, isto é, ao procurar aplicar no ensino superior os preceitos pedagógicos que, 

supostamente, serão rentáveis no secundário.  

 A aprendizagem no ensino superior é fundamentalmente um acto solitário, e é assim que, 

na minha opinião, ela deverá permanecer. A questão reside em fornecer ao aluno as condições para 

que este possa realizá-la com sucesso. O papel do ensino secundário, longe de facilitar a todo o 

custo uma suposta aprendizagem estimulada por pedagogias que passam muitas vezes pela 

                                                
1 Como é óbvio, no paradigma das ciências ditas «duras» ou naturais, o alcance das novas tecnologias é 

substancialmente superior, na medida em que ela é, por vezes, um instrumento indispensável na epistemologia 
que lhe confere o seu estatuto científico (veja-se, por exemplo, o caso da microbiologia ou da genética). No 
entanto, devido à subtileza e à relativa inovação da sua aplicação, a simbiose entre as novas tecnologias e a 
aprendizagem nas ciências humanas afigurar-se-á, assim espero demonstrá-lo, muito mais susceptível de 
reflexão. 
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simplificação (e invoco aqui, novamente, a minha experiência de aluno), empobrecimento e 

consequente deturpação do(s) objecto(s) de estudo, o papel do ensino secundário, dizia eu, 

deverá antes favorecer uma preparação gradual e sustentada para a nova realidade que espera o 

aluno, quer no seu futuro ingresso ao ensino superior, quer na sua iminente inserção na praxis 

social: a independência cognitiva. Aquilo que eu, como aluno universitário, espero de um professor, é 

que ele me forneça os meios para que possa exercer o meu processo individual de aprendizagem, 

facultando-me uma pluralidade de pathos, a partir dos quais me seja permitida uma selecção 

idiossincrática2 que me irá conduzir não apenas a um conhecimento específico do meu objecto de 

estudo, mas, sobretudo, a um conhecimento integrado numa rede por vezes pluridireccional de 

outras visões sincrónicas e diacrónicas. Por outras palavras, não me parece que um professor 

deva, em especial no âmbito das ciências humanas, impor a sua inelutável subjectividade, mas 

permitir e até motivar o aluno para a construção de um conhecimento crítico em diálogo 

constante (em articulação) com concepções de diversos autores. 

 Desta forma, a problemática do ensino / aprendizagem num quadro que se pretende 

superior, deverá, na minha opinião, orientar-se por dois princípios básicos: 
 

1. A metodologia do ensino de uma determinada disciplina deve estar sintonizada com os pressupostos 

epistemológicos que conduzem à formação do seu conhecimento; 
 

2. A aprendizagem (assimilação crítica), numa determinada disciplina, deve ter como corolário a capacidade, 

por parte do aluno, de contribuir para o desenvolvimento gnosiológico da mesma (investigação). 
 

A aplicação destes dois princípios (que a realidade prova não serem tão consensuais 

quanto se possa pensar), nomeadamente no caso específico da aprendizagem das ciências 

humanas, resulta na eleição da leitura como factor operativo, por excelência, da qualidade que 

todos nós almejamos. Poder-se-á mesmo dizer que ela é inevitável, não apenas na formação do 

conhecimento sobre o objecto de estudo, mas, por vezes, na sua própria apreensão, como é o 

caso da História, da Filosofia ou da Poética3.  

É no âmbito da leitura que as novas tecnologias de informação têm um potencial de 

aplicação na aprendizagem que a Universidade, como instituição, não pode, nem deve, ignorar. 

Questões como a capacidade, a selecção, a qualidade, ou mesmo o simples acesso à leitura, têm um 

                                                
2 Actualmente, já deveríamos ter perdido quaisquer ilusões em atingir um conhecimento «objectivo», 

não só nas ciências humanas, mas também nas ciências naturais. Todo o trabalho de investigação epistémica de 
Boaventura de Sousa Santos (1987) ou de Miguel Baptista Pereira (1990), apenas para citar dois ilustres autores, 
demonstra bem o profundo processo de renovação que os paradigmas científicos sofreram ao longo do século 
XX. 

3 Na verdade, creio ser impossível concebermos qualquer projecto epistemológico fora dos limites da 
linguagem, isto é, sem que a leitura e a escrita sejam os elementos chave da sua configuração. 
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centro nevrálgico em toda a filosofia das novas estruturas dinâmicas de armazenamento, 

processamento e criação de informação. A Internet constitui uma revolução tão fundamental no 

quadro da aprendizagem das ciências em geral, e em particular das ciências humanas, que apenas 

se poderá encontrar, ao longo dos tempos, dois momentos que se lhe equivalem em importância: 

a invenção da escrita (de matriz alfabética) há cerca de 1500 A.C, e da tipografia por Gutenberg 

em 14504. 

A invocação destes dois momentos históricos poderá servir igualmente para nos elucidar 

sobre um certo cepticismo ou desconfiança que se apodera de muita gente (sobretudo daqueles cuja 

área de trabalho e pesquisa são as ciências humanas), relativamente a esta nova tecnologia digital5, 

na medida em que encontramos comportamentos análogos nos momentos em que a escrita e a 

tipografia se começaram a impor na prática cultural. 

Os antigos não professavam o nosso culto actual pela escrita: viam-na como um mero 

sucedâneo da  palavra oral. «Scripta manent verba volant» não significava que a palavra oral era 

efémera, mas que a palavra escrita era algo de duradouro e morto. Em contrapartida, a oralidade 

possuiria algo de alado, leve e sagrado, como professava Platão. Pitágoras, por exemplo, não 

deixou deliberadamente nada escrito, tendo por certo sentido que «a letra mata e o espírito vivifica», 

como depois nos garantiria a Bíblia (não nos esqueçamos que a divindade hebraica criou o 

mundo falando, e que Jesus Cristo não necessitou de produzir qualquer escrito para divulgar a 

sua doutrina). Pitágoras não escreveu, sobretudo, e por mais estranho que isto nos possa parecer 

hoje, porque queria que o seu pensamento sobrevivesse à sua morte corporal, na mente dos 

discípulos. É daí que provém a expressão «Magister dixit», que não significava que os discípulos 

tivessem que se sujeitar aos dogmas do mestre: pelo contrário, afirmava-se a liberdade de continuar 

a pensar o seu pensamento inicial (Borges, 1990). Os exemplos sucedem-se em catadupa, e tanto 

se poderia invocar um provérbio atribuído a Hampaté Ba («Quando um velho morre, é uma biblioteca 

que arde»), como voltar a citar Platão, que sempre defendeu que os assuntos sérios não se 

deveriam tratar por escrito... Relativamente à invenção de Gutenberg, e apesar das suas grandes 

vantagens ao nível da rapidez, da uniformidade e do preço dos textos (Manguel, 1996), não 

faltaram, na época, vozes que se insurgiram contra a utilização da tecnologia metalúrgica na «arte 

sagrada» dos copistas. O duque Frederico de Urbino, lendário amador de livros, gabava-se de tal 

modo da sua biblioteca exclusivamente constituída por livros manuscritos que não hesitou a 

afirmar que se sentiria envergonhado se alguma vez tivesse por companhia um livro impresso. 

Mas nem sequer é necessário recuar tanto no tempo para captarmos a dimensão histórica da 

                                                
4 Pierre Lévy (1990) faz coincidir os seus três modos fundamentais de gestão do conhecimento humano 

com estes momentos históricos (oralidade, escrita e informática). 
5 Apenas um exemplo: Sven Birkets (1994) designa de «encarnação do diabo» a proliferação de livros 

em CD-ROM... 
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resistência que o universo das ciências apodadas por Dilthey de «espirituais», têm oferecido a 

qualquer tipo de inovação: quando em 1935, a Penguin lançou os seus primeiros dez títulos de 

bolso, George Orwell não hesitou em considerar esse formato «abominável»... 

Actualmente, na área das ciências humanas, as principais manifestações de resistência às 

novas tecnologias de informação provêm dos Estudos Literários. Esta «apreensão», chamemo-lhe 

assim, resulta do facto da partilha de informação por computadores ligados em rede ter 

introduzido uma assinalável perturbação na fixação do objecto de estudo destas disciplinas, a 

literatura6. A Internet veio concretizar a utopia borgesiana da unificação da escrita com a leitura7: 

hoje em dia, é perfeitamente possível, num contexto de hipertextualidade, alterar e canonizar 

qualquer texto, conforme os desejos e as expectativas do leitor. Um caso flagrante é um site 

dedicado ao autor argentino, e supostamente da responsabilidade de dois professores da 

Universidade de Aarhus, na Dinamarca (www.hum.au.dk/romansk/borges), onde surgem, 

juntamente com os textos de Jorge Luís Borges, e sem qualquer tipo de diferenciação, outros 

textos (hipertextos) resultantes da manipulação dos originais pela comunidade cibernáutica8. Esta 

autêntica «Torre de Babel» da escrita9 constitui uma matéria sensível, sem dúvida merecedora de 

uma ampla reflexão, mas que não deverá jamais ofuscar o potencial destas novas tecnologias de 

informação no desenvolvimento, pesquisa e aprendizagem das ciências humanas, inclusivé dos 

Estudos Literários10. 

 

II 

O principal problema do processo de leitura, sobre o qual se baseia toda a aprendizagem 

no ensino superior, prende-se com a dificuldade que os alunos têm em aceder aos textos. Pese 

embora o inegável esforço de muitos professores, a verdade é que é inconcebível, numa 

universidade, e em particular no campo das ciências humanas, que o leque de leituras dos alunos 

                                                
6 A discussão em torno do desaparecimento físico do livro parece, hoje em dia, absolutamente 

ultrapassada (Furtado, 2000). Como refere Jacques Derrida (1997), dizer, hoje em dia, adeus ao livro e ao papel, 
seria um pouco como se resolvêssemos não falar mais, apenas porque sabemos escrever... 

7 «Nuestras nadas poco difieren; es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos 
ejercicios, y yo su redactor.», Borges dixit, na advertência do seu primeiro livro (1989, Fervor de Buenos Aires). 

8 Para além do caso concreto da hipertextualidade cibernética, haverá pelo menos ainda mais uma 
razão, provavelmente mais elementar, para a forma desconfiada com que os Estudos Literários olham para 
qualquer tipo de inovação tecnológica. Contrariamente a outras disciplinas das ciências sociais como a 
Economia, a Sociologia, ou a Geografia, a utilização dos computadores está, em grande medida, arredada da sua 
metodologia de investigação. A única fase histórica em que os Estudos Literários estariam mais receptivos à 
utilização deste tipo de ferramentas, teria sido o estruturalismo que, como se sabe, teve seu auge na década de 
60, numa altura em que os computadores pessoais não tinham sequer sido inventados. Hoje em dia, a utilização 
dos computadores  pelos Estudos Literários resume-se, praticamente, ao processamento de textos para a 
apresentação de trabalhos científicos. 

9 Ou «Biblioteca de Babel» segundo a visionária (mais uma...) expressão de Borges (1989, Ficciones). 
10 O site do grupo Madragoa de Paulo Branco (www.ajanela.com) e sobretudo o Ciberkisok de Américo 

Lindeza Diogo (www.ciberkiosk.pt) são dois bons exemplos de como, em Portugal, a Internet pode ser útil aos 
Estudos Literários. 
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se resuma apenas aos textos de apoio que são policopiados para posterior utilização nas aulas 

práticas. A independência cognitiva que, num quadro ideal, é, por excelência, a preocupação de 

alunos e professores, força-nos a consultar uma pluralidade de textos que não deve só recobrir, 

mas sobretudo ultrapassar, uma parte considerável da bibliografia indicada pelos docentes. Perante 

a impossibilidade económica da grande maioria de nós adquirir sequer uma parte ínfima dessa 

lista, o recurso aos catálogos das bibliotecas municipais e universitárias afigura-se como a única 

forma viável de iniciar e concretizar o processo de leituras basilares para a nossa aprendizagem. 

Porém, e deixando de lado o problema da paupérrima diversidade de obras e da desactualização 

das bibliotecas do nosso país, a verdade é que, ainda assim, se multiplicam as dificuldades: o 

descomunal desequilíbrio entre a oferta de exemplares de determinadas obras e o número de 

alunos que procuram a sua consulta, faz com que, na prática, o acesso à leitura se torne quase 

impossível, sobretudo se tivermos em conta a situação, tão vulgar na nossa realidade educativa, 

dos trabalhadores estudantes que não se podem dar ao luxo de estarem omnipresentes nos 

guichés a fim de verificar se o livro A ou B já foi devolvido ao sítio do qual, em muitos casos, 

nunca deveria ter saído... É precisamente aqui que surge uma das potencialidades das novas 

tecnologias de informação, na medida em que uma das características essenciais da Internet é o 

facto dela atribuir o dom da ubiquidade aos livros que nela se encontram editados, oferecendo 

assim às universidades uma forma, há alguns anos impensável, de resolver um dos problemas 

mais graves (senão o mais grave) do processo de aprendizagem dos seus alunos. 

Neste ponto concreto do acesso à leitura, a Internet abrange, ou abrangerá a curtíssimo 

prazo, duas grandes áreas de incidência: a primeira, actual, remete-nos para os filtros de pesquisa 

que permitem a obtenção de referências bibliográficas complementares (e não alternativas) às que 

são indicadas pelos docentes; a segunda, iminente, prende-se com o próprio processo de leitura 

das obras in loco, que inclui a utilização de ferramentas que permitem, de um modo fácil e rápido, 

o cruzamento de uma pluralidade de textos segundo parâmetros escolhidos pelo pesquisador. 

Embora, hoje em dia, a quantidade de textos científicos11 publicados na rede ainda seja reduzida, 

nos últimos anos tem-se desenvolvido inventos que irão, muito rapidamente, preencher esta 

lacuna. O primeiro, ligado à edição, é uma nova geração de scanners que permite executar uma 

rápida conversão digital de qualquer texto impresso em papel; e o segundo, ligado à leitura no seu 

sentido restrito, é o livro electrónico que possibilita, de uma forma inédita, a obtenção dinâmica 

(selective download) e a consulta interactiva das obras existentes naquele formato. Urge aqui fazer 

                                                
11 Surge aqui uma separação pertinente entre textos que foram feitos para serem lidos (obras literárias, 

textos filosóficos) e textos que foram feitos para serem consultados (enciclopédias, dicionários e mesmo outros 
textos científicos em contextos específicos). Esta diferenciação poderá ser um elemento importante para a 
questão da hipertextualidade referida na primeira parte deste trabalho: no segundo caso ela possui inegáveis 
virtudes ao nível da aprendizagem, o que não acontece no primeiro.  
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uma observação importante: toda esta gama de novos recursos não conduz, de forma alguma, ao 

desaparecimento ou sequer à diminuição do papel do aluno no seu processo de aprendizagem. 

De facto, adjectivos como «fácil», «cómodo» ou «simples» surgem invariavelmente ligados às novas 

possibilidades oferecidas pelas tecnologias de informação, o que poderá levar alguns agentes 

educativos a olharem para elas como formas de substituição do esforço que é um factor 

imprescindível para a qualidade da prática de qualquer aluno. Nada de mais errado. Estas 

inovações implicam, pelo contrário, um acréscimo da responsabilidade dos discentes no seu acto 

de aprendizagem: perante todos os horizontes que se nos abrem com a evolução tecnológica, ser-

-nos-á permitido (a nós, alunos) aspirar a performances que façam jus ao nosso potencial 

científico, seja ele qual for. O que está aqui em causa é eliminar, na medida do possível, qualquer 

factor económico, sociológico ou cultural, que possa interferir com a real capacidade de cada 

aluno em contribuir para a qualidade da sua aprendizagem. Estou convencido de que as novas 

tecnologias de informação, se forem assumidas como uma prioridade pelos organismos que 

tutelam o ensino superior, poderão contribuir para dar, à partida, a todos os discentes, as mesmas 

possibilidades de aprendizagem, nomeadamente ao estabelecer uma equidade no acesso à leitura. 

Esta igualdade apenas será possível com o esforço dos órgãos que regem e gerem o 

ensino superior. No caso da Universidade do Porto, não se pode negar que tem havido, nos 

últimos anos, e sobretudo ao nível da implementação de infra-estruturas, alguns avanços 

significativos nesta área. Mas ainda há muito a fazer. No âmbito duma reflexão subordinada ao 

tema Universidade em dia, não poderei deixar de sugerir algumas medidas concretas que apenas 

deverão ser vistas como uma (ínfima) contribuição para uma efectiva actualização da nossa 

instituição face aos novos, e na minha opinião benéficos, processos de leitura que se começam a 

impor no nosso quotidiano. Desta forma, seria necessário: 
 

a) Equacionar a criação, no 1º ano de todas as licenciaturas, de uma disciplina extracurricular 

de Introdução à Informática na óptica do utilizador, com particular incidência na área da 

Internet, que poderá perfeitamente cumprir os seus objectivos com uma reduzida carga 

horária. Todos nós sabemos que uma cadeira deste tipo deveria existir nos currículos do 

ensino secundário; no entanto, talvez tenha chegado a hora da Universidade deixar de 

apenas atribuir, se bem que legitimamente, culpas à estrutura que lhe fornece todos os 

anos o seu novo corpo discente e começar a servir de exemplo, assumindo activamente a 

resolução de problemas como este. O grau de adesão dos alunos aos cursos de 

Informática organizados pelas associações de estudantes (e que, em alguns casos, 

possuem uma relação preço/qualidade no mínimo chocante), mostra bem o grau de 

receptividade que aguardaria uma iniciativa deste género, em especial dentro das 
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Faculdades de Letras, Belas Artes, ou Arquitectura. Paralelamente, dever-se-ia permitir a 

mesma formação aos docentes que se mostrassem interessados12. 
 

b) Proceder ao inventário informático da totalidade do espólio literário das faculdades, quer 

o existente nas bibliotecas, quer o dos institutos que lhe são paralelos. É uma tarefa de 

simples, embora laboriosa, execução (consiste praticamente na recolha do título, 

autor(es), editor, data e local de publicação e de uma simples análise de conteúdo das 

obras tendo em vista a sua respectiva catalogação). Esse inventário deveria depois ser 

integrado numa das bases de dados nacionais ou internacionais que estão disponíveis na 

Internet, como a Aleph (voltarei, no final, a referir-me a esta oportuna designação...). 
 

c) Iniciar uma profunda reestruturação dos sites da Universidade do Porto. Apesar da sua  

qualidade variar de faculdade para faculdade, a verdade é que todas elas estão ou 

obsoletas ou incompletas (uma simples comparação com os sites da Universidade do 

Minho, por exemplo, é deveras esclarecedora). Dentro da óptica da leitura desenvolvida 

neste texto, seria fundamental proceder à edição integral, na rede, dos trabalhos 

científicos dos docentes publicados nas revistas dos diversos departamentos. A grande 

maioria deles encontra-se já em formato informático, o que facilitaria grandemente a 

implementação desta medida. 
 

d) Aumentar, dentro do possível, o número de terminais existentes em cada faculdade e criar 

um sistema de controlo que previna a sua indevida utilização. Paralelamente, aumentar a 

capacidade das LANs das faculdades que já vão tendo dificuldades em responder ao 

crescente volume de utilizadores. 
 

e) Ser permitido, a cada Faculdade, a subscrição a sites de interesse científico nas suas áreas 

de investigação para posterior consulta grátis por professores e alunos. Um exemplo 

(muito) recente: os 45 000 artigos produzidos por mais de 6 800 eruditos de todo o 

mundo da Grove Dictionary of Art Online da MacMillan (www.macmillan.com) estão 

disponíveis, na íntegra, para consulta na rede mediante adesão a um preço simbólico para 

instituições de ensino – imagine-se o proveito que um curso de História da Arte (e não 

só) poderia tirar do acesso a uma ferramenta destas...   
 

                                                
12 Na proposta de reestruturação curricular das Licenciaturas de Românicas (2001/2002) de uma 

universidade tida como conservadora (Coimbra), está mesmo prevista a inclusão de uma cadeira denominada 
Hipertexto e Cibercultura (www.ciberkiosk.pt/pagina1/proposta.html). 
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f) Finalmente, proceder a uma sensibilização de todo o corpo docente da Universidade do 

Porto para a importância e as potencialidades destas novas tecnologias de informação na 

qualidade de aprendizagem dos seus alunos. Novamente, e por razões que serão 

compreensíveis a todos, é na área das ciências humanas que encontramos os maiores 

focos de resistência. Tal poderia ser conseguido através de colóquios, palestras ou debates 

organizados pela nossa Reitoria. Os docentes e alunos oriundos das ciências naturais 

poderiam, aqui, dar um contributo inestimável. A médio prazo, por exemplo, penso que 

será inevitável a inclusão de endereços electrónicos ao lado das referências bibliográficas 

fornecidas pelos professores. 
 

Estas são, grosso modo, as medidas que me parecem, a curto prazo, serem mais urgentes 

para o aproveitamento da evolução tecnológica no incremento da qualidade da aprendizagem dos 

alunos da nossa Universidade do Porto. Poder-se-ia ainda invocar mais algumas acções que, de 

forma indirecta, contribuiriam igualmente para a melhoria do funcionamento das estruturas 

educativas, como a criação de senhas informáticas personalizadas que possibilitassem a cada 

aluno efectuar comodamente, via Internet, toda uma série de operações (algumas delas já 

exequíveis em certos estabelecimentos da nossa Universidade) como a sua matrícula, a inscrição 

nos exames, a consulta de notas, programas e sumários e mesmo o envio de e-mails para os 

docentes. É claro que a implementação de algumas destas sugestões careceria de um 

enquadramento jurídico ou, até, da produção de legislação que as regulamentasse, mas compete-

nos a nós, alunos e professores, dar o primeiro impulso para vencer a inércia destas complexas 

engrenagens. 

 

III 

No conto El Aleph (Borges, 1989), somos convidados a acompanhar as diatribes de um 

certo Carlos Argentino Daneri que, nas horas vagas do seu cargo subalterno numa biblioteca sem 

leitores, trabalha no seu inconcebível projecto de escrever um poema intitulado La Tierra, onde 

surja descrita pormenorizadamente a totalidade do planeta. Para isso, descobrimos, a meio da 

narrativa, que o poeta possui na cave um Aleph: uma pequena esfera furta-cores, de dois ou três 

centímetros, que projecta um brilho quase intolerável. Quem olhar pelo Aleph consegue 

vislumbrar, sem os confundir, todos os lugares do mundo, vistos de todos os ângulos, encarados 

de todas as perspectivas. Este texto, a todos os níveis memorável, foi escrito em 1949 por Jorge 

Luís Borges: não conheço, nem consigo imaginar, alegoria mais sublime para aquilo que poderá 

vir a ser, um dia, a Internet. 
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É claro que a evolução frenética das novas tecnologias da informação faz com que não 

possamos, actualmente, elaborar uma descrição absolutamente segura das características que, 

daqui a alguns anos, definirão a nossa «aldeia global». Basta olharmos para o passado para vermos 

como, de uma forma geral, as previsões de filósofos, cientistas e outros escritores estavam muito 

distantes da sociedade de informação em que hoje interagimos. Tal constatação não nos impede, 

no entanto, de procurarmos estar em dia com a realidade que nos circunda. Todos os outros 

sectores da sociedade estão, neste momento, a fazer um esforço considerável para se actualizarem 

com as últimas novidades das tecnologias de informação: os media, a economia, a política, a 

própria produção artística, já deram algumas respostas cabais a estes desafios. E em todos eles é 

possível detectar um denominador comum: o regresso definitivo da linguagem escrita nas suas 

formas essenciais de definição, estruturação e divulgação13. Em relação ao ensino superior, no 

qual se inclui o caso particular da Universidade do Porto, acompanhar a furiosa emergência 

destas estruturas tem a vantagem de não constituir um mero exercício ocioso de pós-

modernidade, mas uma forma de podermos vir a combater, com eficácia, alguns dos problemas 

que minam a aprendizagem dos alunos. Concerteza que novos problemas surgirão, exigindo de 

todos nós uma atenção e um esforço redobrados; no entanto, é minha convicção (e acredito 

haver mais pessoas a partilhar o meu optimismo) que o aproveitamento das novas leituras de 

informação nos permitirá olhar para a qualidade da aprendizagem não como uma utopia, mas como 

um objectivo plausível a ser alcançado no futuro. 

                                                
13 Na década de oitenta, um dos problemas mais importantes do ensino era o facto dos alunos estarem a 

perder a capacidade ou a competência para produzir textos escritos, visto que, de uma forma geral, tal aptidão era 
apenas invocada nos momentos de avaliação sumativa (Fonseca, Fernanda Irene (org.), 1994), e isso, claro, caso 
os testes não fossem inspirados pelos modelos norte-americanos de respostas múltiplas... Hoje em dia, as coisas 
mudaram radicalmente: apesar de vozes mais pessimistas, a capacidade de leitura e escrita passou a ser uma 
condição sine qua non para qualquer jovem que aspire a integrar a comunidade do ciberespaço, nem que seja 
para desfrutar da sua dimensão lúdica. 
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