
2014 Estudantes universitários protestam contra os cortes no setor

Que causas
para uma nova
revolução?
Por que valores se bateriam os jovens para
fazer outro 25 de Abril? As respostas de

estudantes universitários de vários cursos

e universidades de todo o País

POR INÊS ALBERTI E JOÃO XARÁ

A dignidade humana
corre riscos de vida. Que
vida é esta onde não é
possível sonhar?

Margarete Silva, 26 anos
EDUCAÇÃO (UNIVERSIDADE DO MINHO)

Não faria nina

revolução, na
medida em que
a anterior ainda
está por cumprir.
Não temos uma
democracia. Temos

uma partidocracia.
Selma Nunes
TURISMO (UNIVERSIDADE DO ALGARVE)

0 sistema
democrático atual

já não dá resposta
às necessidades
da população.
É necessário, é

urgente mudar! 0
ato eleitoral passou
a ser visto como
uma atribuição de

poderes ditatoriais,
de quatro em quatro
anos, a um de dois

partidos (PS e PSD).
Manuel Vilhena
de Carvalho, 21 anos
ECCNOMIAfISEG, LISBOA)

Os valores ameaçados são aqueles que o
Estado Novo promovia quase como slogan. São
eles: Deus, Pátria, Família. Deveríamos defender
mais o nosso país, tirar o maior partido do mar
(...), do turismo, da vinha, da cortiça.
José Maria Munoz, 19 anos, economia (iseg. Lisboa)

Sem dúvida sentir que
temos um país, que temos
nele uma casa! Uma
revolução, hoje, significaria
a minha disputa contra

quem mal nos governa.
Patrícia Lopes
MARKEHNG (UNIVERSIDADE DE WEIRC)

A ditadura da simplificação e da
demagogia, traduzidas numa sociedade
à qual só a crosta da verdade se pode
dar a conhecer, far-me-ia sair à rua e
reclamar por uma liberdade que nem o
25 de Abril conseguiu garantir.
JoãO SOUSa, 20 anOS, MEDICINA(UNIVERSIDADEDECOIMBRA)

O meu futuro é uma

profunda incógnita.
O que me levaria

hoje afazer uma

revolução? Não ver
nenhum amanhã

(pelo menos onde
valores como a

independência, a

dignidade e a justiça
existam)
Mónica Barros, 21 anos
JORNALISMO (UNIVERSIDADE NOVA,

LISBOA)

Procurar novos
rumos para que
a Democracia
viva e não apenas
sobreviva, à

semelhança do
Zé-Povinho. Sem
Democracia não
há justiça, e, sem
ambas, pouco
ou nada resta do
futuro.
Duarte Caires de Faria,
23 anos
DIREITO (CLÁSSICA. LISBOA)

Existem muitos valores ameaçados... Para mim, o pior, o mais flagrante é a dignidade. E gritante a maneira
como os que têm poder brincam com a lei como se fosse um jogo. Tornámo-nos escravos pacíficos da corrupção.
Caterine Fonseca, 23 anos

:
turismo (universidade do algarve)



Se eu fizesse uma revolução apelava à
sociedade para não ser tão impiedosa e
para continuar a preservar os princípios
de boa educação e de entreajuda.
Andreia Alves, 20 anos, makkeiing (universidade de aveiko;

Já Sérgio Godinho dizia
«Só há liberdade a sério

quando houver a paz, o

pão, habitação, saúde
e educação» e eu faço
minhas as suas palavras
Sara Bastos, 20 anos
GESTÃO HOTELEIRA (UNIVERSIDADE
DO ALGARVE)

As palavras de ordem entram diariamente
nas nossas casas, através da televisão, das

redes sociais ouporque nós próprios as

proferimos. Quem sabe se a revolução não

despertaria consciências?
Alexandra Domingos, 19 anos

: economiaoeeg. Lisboa)

Os valores que estão

ameaçados são os de

respeito por opiniões
diferentes e a falta de

diálogo no sentido de
encontrar soluções
para melhorar, ou tentar
melhorar, o estado
em que as coisas se
encontram. O facto
de não existir um

pensamento para lá do

próprio umbigo está a

enfraquecera população.
O que me levaria a fazer
uma revolução era lutar

por este direito à palavra.

Sérgio Neves, 20 anos
CIÊNCIAS DO DESPORTO (UNIVERSIDA
DE DA BEIRA INTERIOR)

A crescente perda de

privacidade, marcada pela
omnipresença dos ecrãs
e respetivas câmaras, é

razão suficiente para uma
nova revolução.
Afonso Borges, 20 anos
ECONOMIA (UNIVERSIDADE NOVA,

LISBOA)

Os valores
conquistados têm-
-se dissipado, com
as areias do tempo.
(...) a liberdade nunca
passou de uma ilusão.
André Ferreira de
Oliveira, 23 anos
ECONOMIA (ISEG, LISBOA)

Estamos presos ao País possível, sem sonhos, sem esperança... Que dignidade tenho num
País que não me permite crescer? Que liberdade tenho num País que não me deixa ser Mais?
Margarete Silva, 25 anos, educação (universidade do mimhc)

Faria uma revolução, hoje, pela
criação de uma plataforma de
participação cívica direta, que vá
além do momento eleitoral, da
filiação partidária, da pertença
a um sindicato/lóbi. Por uma
reestruturação da sociedade que
trouxesse de volta os valores
centrais de uma sociedade que se
diz democrática.
Sara Lixa, 21 anos, ciência polhcae relações
INTERNACIONAIS (UNIVERSIDADE NOVA, LISBOA)

Para haver uma revolução
no meio estudantil, eram
necessárias duas coisas: um
grande número de licenciados
ficar sem oportunidade de
trabalho e faltar-lhe o «colo»
dos pais. Valores ameaçados:
liberdade de imprensa, direito
à saúde, o direito à verdade, o
direito ao trabalho.
Luís Caeiro, 36 anos, engenhariaagronómica
(INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE)

A burocracia favorece um distanciamento
entre quem decide e quem segue. (...)
É necessário criar um sistema em que o

contacto entre os eleitores e os governantes
seja mais direto. O que levaria a mudar?

Mudança de mentalidades. Acabar com

o pensamento do «não há nada afazer»
e do «sempre foi assim». O sistema
educacional está cada vez pior, somos
ensinados apensar como robôs e isso

torna-nos ignorantes. Todos os valores
morais e éticos estão ameaçados (...) e

dificilmente vai haver uma revolução.
Mariana Faria, 21 anos,
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA)

De i()74para hoje
trocámos ditadura
política por ditadura

financeira e um

regime autoritário

por um regime
serventil. Não sou

afavor de revoltas

e muito menos num

período em que

precisamos de toda a
boa imagem possível.
Bernardo Santos Caçador
20 anos, econcmiaoseg. Lisboa)

O valor da boa

educação e o da
honestidade são os que
mais me preocupam,
o conformismo era o

que me faria fazer uma
revolução (...) É preciso
não vermos as notícias
e continuarmos com o

rabo no sofá. As vozes
de toda a gente chegam,
não é preciso violência,
nem atirar garrafas, e

pedras.
Marisa Cardoso, 23 anos,
BIOTECNOLOGIA(INS~nUTO POLITÉC-

NICO DE SETÚBAL)


