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A presente colectânea reúne os melhores ensaios dos alunos
do Seminário de Inglês, da licenciatura em Línguas, Literaturas e
Culturas, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, no ano lectivo de 2009-2010.
Pretende-se que seja uma colectânea aberta e renovada
anualmente, enquanto leccionar este Seminário, que vejo como
uma primeira oportunidade de iniciação à investigação em
estudos literários e culturais.

Os ensaios produzidos foram obrigatoriamente circunscritos a
duas grandes temáticas: 1) Aspectos da ficção pósmoderna
contemporânea de expressão inglesa (nos subtemas: formas de
antiliteratura; a reinvenção da paródia, do pastiche e da ironia; o
jogo narrativo nas metaficções; o recurso à autoreflexividade
como paradigma literário; 2) Aspectos da cultura contemporânea
de expressão inglesa no espaço pósmoderno (com os subtemas: a
reinvenção do cinema; a cultura de massas, a popart e as novas
expressões musicais; a crise da representação do real e a
sociedade dos simulacros; a cibercultura.

Os ensaios escolhidos de entre os melhores provam que a este
nível de iniciação os estudantes revelam uma maturidade de
escrita muito aceitável. O seu exemplo pode servir de motivação
a todos os que gostam de escrever sobre literatura e cultura, seja
a que nível for. É mais do que justo tornar público o seu
trabalho, a exemplo do que já faço há cinco anos com a
disciplina de Literatura Inglesa Contemporânea, agora disponível
em livro de autor.
Por fim, julgo ser também importante que um professor

acredite nos seus estudantes e os motive a não escrever apenas
para os exames ou para a gaveta. Mudar o paradigma de ensino,
como se acreditou com o processo de Bolonha, tem de passar
por uma mudança da própria crença do professor universitário
nos seus estudantes, de forma a que se veja neles potenciais
investigadores, professores, críticos ou escritores e não apenas
examinandos efémeros.
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