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RESUMO

O Despacho 5908/2017, de 5 de julho, ao permitir flexibilidade curricular e uma maior proxi-
midade entre a escola e o meio, serve de manancial a um conjunto de escolhas que podem 
ir além do cânone escolar no que se refere à seleção de obras literárias. Conferindo autono-
mia às escolas no que concerne ao desenvolvimento de projetos, que podem abarcar várias 
áreas do conhecimento, potenciam-se indiscutivelmente as aprendizagens significativas dos 
estudantes, ou seja, todo o património cultural de que cada sujeito é já portador, por forma 
a interagir com as atividades curriculares, cuja finalidade é criar cidadãos ativos e interven-
tivos na sociedade em que se inserem.

No Paúl, vila do concelho da Covilhã (Portugal), a Casa da Cultura Marmelo e Silva1 tem fun-
cionado como polo aglutinador, pluricultural e, concomitantemente, proporcionador do 
conhecimento do escritor que lhe dá nome, podendo este ser levado às escolas da região, à 
luz do Despacho já citado:

Propomo-nos apresentar uma planificaçao para o contexto pedagógico, baseada na obra 
do escritor, bem como um Clube de Leitura a ser desenvolvido nas escolas da região. 
Debruçamo-nos sobre o tema da Água, transversal aos textos e, simultaneamente, numa 
perspetiva de intertextualidade, sensibilizamos os estudantes para o sentido da vida, sem 
perder de vista a urgência da educação para a cidadania ativa.

1  Esta Casa da Cultura é dedicada à memória e à figura de José Antunes Marmelo e Silva (Paúl, 
7/5/1911 – Espinho, 11/10/1991), que foi aluno no seminário do Fundão e em escolas oficiais da Covilhã 
e de Castelo Branco. Nas suas novelas, romances e contos perpassa a temática da sexualidade, abordando 
temas ligados a ambientes fechados e opressivos (como a vida de seminário), intimamente relacionados 
com as suas experiências pessoais.
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ABSTRACT

Portuguese Government Decree 5908/2017 allowed curriculum flexibility and a more intense 
contact between school and society, leading to a wide span of options for schools. When it 
comes to selecting literary works, schools could go now beyond the classic canon. A larger 
autonomy for schools in the creation of what now could be cross-department projects, acts 
also in favour of students’ meaningful learning, as it allows a link between students’ cultural 
heritage and school activities, aimed to develop active and participative citizens.

In Paúl (a town in the Portuguese country council of Covilhã), Culture Centre Marmelo e Silva2 
has been for many years a multicultural hub promoting the figure of local writer Marmelo 
e Silva, who now can be brought to the schools and included in their educational projects. 

In this paper, an teaching plan based on Marmelo e Silva’s work, including a book club addres-
sed to schools in that region, is presented. The topic of water, popular in Marmelo e Silva’s 
texts, is analyzed, and water’s role in the meaning of life is highlighted, in the frame of 
intertextuality and of education for an active citizenship. 

A ESCOLHA DA OBRA

No presente estudo, entramos no universo estético, cultural e literário da Água, 
tendo como marco o encontro com alguns textos de Marmelo e Silva, um pouco 
distanciados dos cânones escolares, mas que assumem uma importância enorme 
no panorama local, uma vez que podem gerar distintas significações, símbolos e 
sentidos presentes no quotidiano das populações. 

Particularmente, a água assume, na obra do autor supracitado, um papel aglu-
tinador responsável por equilíbrios e desequilíbrios da própria natureza, com 
profundas implicações na vida do ser humano. A água permite igualmente uma 
abordagem aos textos assente na literacia dos espaços, interrelacionados com dis-
cursos políticos, económicos, culturais e sociais. 

O “Adolescente agrilhoado”

A obra é composta por treze capítulos, focando a adolescência configurada em 
tensões e conflitos de onde emergem, no olhar de Reynaud (2014: 107), 

2  This Culture Centre is dedicated to the memory of José Antunes Marmelo e Silva (Paúl, May 
7th,1911 - Espinho, October 11th, 1991), student at Seminary of Fundão and at schools in Covilhã 
and Castelo Branco. In his novels and short stories, Marmelo e Silva went beyond the topic of sexuality 
and addressed closed and oppressive environments, such as living in the seminary, closely related to his 
personal experiences. 
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“[…] linhas de efabulação romanesca, que ficam em aberto, pela recusa 
do processo de totalização que conduziria a uma narrativa fechada sobre 
si-mesma […] A narrativa retrata de modo impressivo o ambiente dos semi-
nários diocesanos […], onde eram internadas as crianças de famílias pobres 
[…] 

A possibilidade de abandonar as duras condições de vida da aldeia […], 
tendo no horizonte a promessa de uma ascenção social […] Rejeitavam assim 
as durezas do trabalho no campo.”

As personagens do enredo movem-se num local próximo de uma mina de vol-
frâmio, que apresentamos mais adiante, e têm igualmente como fonte de sustento 
um rio, que, por alturas do inverno, adquire contornos de desgraça, devido às 
cheias.

Luís Miguel, a personagem principal, para quem o seminário foi durante algum 
tempo porto de abrigo, ao salvá-lo da pobreza e do trabalho infantil na mina ou no 
campo, acaba por ser expulso. A falta de vocação fá-o voltar a casa, onde o espera 
um ambiente simultaneamente hostil (o pai via-o como mais uma boca a alimen-
tar) e afetuoso (o amor da mãe e irmã), cujas contradições o ajudarão a crescer e 
atingir a superação de si-mesmo.

A narrativa atinge o seu terminus, coroando o título com a imagem do protago-
nista preso e algemado pela polícia, na sua sede de justiça social, mas agora pronto 
para enfrentar a vida, livre e solidário. (Reynaud, 2014)

A escolha do texto/planificação3

“Um rio galopa no escuro”: como nos debruçamos sobre a temática da água, 
escolhemos um texto onde esta é uma presença constante, tanto no tempo atmos-
férico (chovia), como no possível elemento desencadeador do fatalismo (o rio a 
transbordar numa noite de inverno).
Breve sinopse

Noite de inverno escura como breu. Inquietação na casa de Luís, perante o seu 
desaparecimento: este fora expulso do seminário. O rio e o forte caudal moti-
vado pelas chuvadas intensas tornou-se um possível cenário de desgraça.

3  Comunicação por nós apresentada no I Congreso Iberoamericano de Memorias del Agua – Sevilla, 
março de 2017 (com adaptações)
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Unidade Didática
Tema integrador: a Liberdade
Elemento integrador: a água do rio

Pré-leitura
Audição da canção “Lava, lava lavadeira”
Leitura do poema “Sísifo”, de Miguel Torga
Projeção de um filme sobre o trabalho de extração de volfrâmio nas Minas da 
Panasqueira (https://www.youtube.com/watch?v= PkM64DFqMeM)

Atividades 
Registo dos conceitos Água e Liberdade 
Preenchimento de um Organigrama com os valores simbólicos dos vocábulos
Teia das Personagens

Pós-leitura

Preenchimento de um Boletim Literário (Yopp & Yopp, 2006)

Chuva de palavras (Tavares, 2007): a partir das palavras ÁGUA e LIBERDADE 
propõe-se “chuvas de palavras”

Produção de texto. A partir destas “chuvas de palavras”. Poema intitulado “A 
Água e a Liberdade”

Clube de Leitura
Obra: “O adolescente agrilhoado”  
Público:  9º ano de escolaridade

Temas:
Família (tipologias); ensino tradicional/atual; seminário/religião; crise existen-
cial (perda da inocência/superação); ecossistemas/mudanças climáticas; a água; 
a mina/problemas laborais; cidade/campo
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