
Estudantes recusam
acabar com as praxes
Reuniões. Alunos do público e do privado vão defender junto de Nuno Crato que abusos não se
combatem com proibições. As universidades privadas também vão ser chamadas pelo ministro.
Famílias dos jovens do Meço esperam que encontros ajudem a esclarecer tragédia. ATUALPÁGS.4ES



Associações
de estudantes
estão contra
fim das praxes
Reuniões. Ministério da Educação vai tam-
bém convocar universidades privadas para
debater as praxes. Alunos e responsáveis
por instituições de ensino superior defendem
que abusos não se combatem com proibições
ANA BELA FERREIRA

Os responsáveis pelas associações
de estudantes das universidades
públicas e privadas são contra o fim
das praxes, considerando que a sua

proibição não é a melhor forma de
evitar excessos. A mesma opinião
tem o presidente do Conselho
Coordenador dos Institutos Supe-
riores Politécnicos (CCISP) e o rei-
tor da Universidade de Lisboa, a

maior do País. Todos vão ser ouvi-
dos entre esta e a próxima semana
pelo Ministério da Educação e

Ciência (MEC) sobre as formas de
evitar praxes violentas. As universi-
dades privadas também vão ser
chamadas para uma reunião.

Tal como o DN avançou ontem,
o MEC quer discutir esta questão,
depois do caso do professor da
Universidade do Minho, que de-
nunciou ter sido humilhado por es-
tudantes por ter tentado travar
uma praxe, e por continuar a haver

suspeitas de que o caso dos seis es-
tudantes da Universidade Lusófo-
na, que morreram no Meço arras-



tados por uma onda, pode estar re-
lacionado com estes rituais.

"As coisas não se resolvem proi-
bindo, mas tentando transformar
as praxes em algo benéfico e positi-
vo", defende Marcelo Fonseca, pre-
sidente da Associação Académica
de Lisboa (AAL), que representa,
entre outros, os alunos das univer-
sidades de Lisboa, Nova e Lusófo-
na. Ainda não foram convocados

para o encontro com a tutela, mas
se forem vão dizer que "existem
bons e maus exemplos de praxes e

que devem ser extintos os maus
exemplos e elogiados os bons".
Uma das soluções pode ser "a pra-
xe solidária".

No Porto, a maior federação aca-
démica nacional também discorda
do fim destas práticas. "As associa-

ções de estudantes não regulam e

nem querem regular as praxes, há

órgãos definidos que o fazem. Va-
mos conversar com as outras aca-
demias e provavelmente a posição
de todas será de perceber que tipo
de situações existem de abusos e

como evitá-las", antecipaßúben Al-

ves, presidente da Federação.
Em Coimbra, onde nasceram as

praxes, avisão é amesma: "Não nos

parece que acabar com uma tradi-
ção seja a solução. O problema está
nos abusos e não nas praxes. Abu-
sos acontecem em qualquer ativi-
dade do dia a dia e quer seja nas

praxes ou fora delas os seus respon-
sáveis devem ser chamados à res-
ponsabilidade", aponta o presiden-
te da Direção-Geral da Associação

Académica de Coimbra. Ricardo
Morgado acredita que deve haver
regulação para não haver abusos.

Joaquim Mourato, presidente do
CCISP, lembra que a praxe "não
pode ser vista como algo de negati-
voàpartida". Eapesardeterproibi-
do estes rituais nas instalações no
politécnico de Portalegre, a que
preside, alerta que se esta for proi-
bida "não estamos a resolver o pro-
blema, mas a empurrá-lo para a
clandestinidade onde não sabe-
mos quem apratica e é aí que acon-
tecem os problemas".

O reitor da Universidade de Lis-
boa, António Cruz Serra, lembra
que as praxes "ocorrem fora das
universidades" e que por isso proi-
bi-las no seu interior não ia resolver
nada. Às universidades cabe ape-
nas verificar se há manifestações de
violência no seu interior e aí punir
e denunciar às autoridades os seus

responsáveis, diz.
Nos seus comentários televisi-

vos semanais, José Sócrates e Mar-
celo Rebelo de Sousa também con-
denaram as praxes. O ex-primeiro
ministro aproveitou para criticar o

ministro Nuno Crato: "O que ainda
não vi foi a condenação por parte
do ministro destas práticas que são

a negação de qualquer espírito uni-
versitário." Já Marcelo Rebelo de
Sousa aconselhou os estudantes a
serem mais responsáveis com as

praxes porque há comportamen-
tos que ultrapassam "os limites do

admissível", podendo falar-se em
" bullyingentre adultos"
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"As praxes expõem-se sem
vergonha no espaço público"

KjfltlCCl O ex-ministro sempre foi contra a praxe por considerar estas práticas "fascistas'

Enquanto esteve no cargo denunciou situações de abusos que lhe foram comunicadas

Como tem visto os casos recentes

que têm sido relacionados com
as praxes, nomeadamente a morte
dos seis jovens no Meço e o profes-
sor do Minho que diz ter sido hu-
milhado num destes rituais?
A generalização de rituais selva-

gens de iniciação dos mais novos
é uma regressão inadmissível, uma
verdadeira educação para uma so-
ciedade fascista: educar para a obe-
diência e a humilhação, para a ba-
nalização da prática da violência
física, psicológica e verbal, da hu-
milhação e da violência sexual. A
sociedade apenas acorda quando
alguém fica estropiado para o resto
da vida ou é assassinado. Qualquer
complacência nesta matéria devia
ser vista como intolerável e indig-
na, em primeiro lugar pelos pró-
prios estudantes.
A praxe hoje está mais violenta?
A violência é hoje mais visível por-
que há quem a denuncie, felizmen-
te. Mas as praxes estão mais bana-
lizadas, expõem-se sem vergonha
no espaço público, e esse é um fe-
nómeno de fascização da socie-
dade que nos devia preocupar.
Simular fuzilamentos em massa
na rua, tortura pela água em lagos
de jardim, violações coletivas, gri-
tar obscenidades de auto-humi-
lhação às ordens de um ou de uma
qualquer idiota a fazer de chefe
nazi, são práticas hoje visíveis. A
sua generalização impune, e a

nossa passividade, são, a meu ver,
inadmissíveis. Que sociedade es-
tamos a permitir que se desenvol-
va, em que a opressão, a humilha-
ção, a violência de grupo sejam to-
leradas e, ainda pior, aceites pelas
próprias vítimas de hoje, amanhã
carrascos? Uma sociedade de in-
quisidores e autos de fé?

O que fez quando era ministro
para travar as praxes?
Procurei sensibilizar os que mais
diretamente podiam intervir e ex-
primir apoio aos movimentos de
estudantes contra as praxes. De-
nunciei junto do Ministério Público
os casos chegados ao meu conhe-
cimento que pudessem configu-
rar crimes, mesmo que por omis-
são, informando os responsáveis
académicos que essa seria sempre
a posição do ministério. Muitas es-

colas passaram a controlar ou proi-
bir praxes no seu interior.
Que tipo de situações lhe chega-
ram na altura?
Situações dramáticas, estudantes

que ficaram estropiados fisicamen-
te e outros que nunca superaram
psicologicamente atos bárbaros de
violência de que foram vítimas. Mas
a oposição à cultura da praxe, fe-
nómeno de violência e de humi-
lhação iniciáticas, não se pode ape-
nas afirmar quando há um crime
de morte ou um ato extremo que
deixa marcas visíveis.
O que é que acha que o ministério
pode fazer agora?
Não devo, não me compete dar
conselhos nesta matéria!
Os responsáveis das instituições
são coniventes com estas tradi-
ções, ou é realmente impossível
pôr fim a estas práticas?
Fui dirigente estudantil contra o
fascismo. Em Lisboa (em 1969-
-70) não havia praxes, que eram
vistas com horror e desprezo. Em
Coimbra, as praxes acabaram com
a crise académica, se não antes,
porque passaram a ser rejeitadas
por todos.
É contra as praxes?
Como deve ser qualquer pessoa
que veja ao inferno onde nos pode
conduzir a cultura fascista que jus-
tifica a praxe, e que rejeite com hor-
ror a violência humana, a humi-
lhação e a opressão.



País esperam que
ministro ajude
a esclarecer
tragédia do Meço
reação Debate sobre as praxes significa que o caso já está
"a mexer com o próprio Governo", considera António Soares,

pai de uma das vítimas. "É preciso alertar sobre os riscos"

ROBERTO DORES

A intervenção de Nuno Crato na
questão das praxes traduz uma es-

pécie de "janela de esperança"
para os pais dos seis estudantes da
Lusófona que morreram na praia
da Meço. Depois de quase mês e
meio à espera de saberem o que se

passou na trágica noite de 15 de
dezembro, os familiares conside-
ram que a entrada em cena do mi-
nistro da Educação, ao ter convo-
cado reitores e alunos de todo o

País para debater as praxes, signifi-
ca que o caso já está a "mexer com
o próprio Governo". É António Soa-

res, pai de Catarina Soares, quem o

admite, acreditado que este passo
poderá ajudar a esclarecer o que le-
vou os sete jovens a serem arrasta-
dos por uma onda gigante, sendo

que apenas um, João Gouveia, es-

capou com vida.
"O nosso assunto é mais delica-

do do que as praxes normais, por-
que morreram seis jovens. Tam-
bém por isso o tema tem de ser
mexido para que consigamos che-



gar à verdade. É só a verdade que
está em causa" admitiu ontem ao
DN António Soares, admitindo
que Nuno Crato está a agir pressio-
nado pelos mediáticos aconteci-
mentos da tragédia do Meço. Po-
rém, acrescenta, "a gravidade dos
acontecimentos merece esse de-
bate", admitindo que a intenção
dos pais que perderam os seus fi-
lhos também é alertar para as

questões das "humilhações e dos
riscos" das praxes.

Um dia depois de os pais se te-
rem reunido para articularem po-
sições e deixarem claro que ainda
não foram contactados pelo sobre-
vivente - ao contrário do que afir-
mou a sua família através de carta

- sugerindo uma conversa infor-
mal, cara a cara, com João Gouveia,
que se tem mantido resguardado
em casa, António Soares aprovei-
tou ontem para lamentar o recen-
te comunicado da Lusófona, em
que a universidade assegurou que
tem prestado apoio às famílias
das vítimas.

"Tenho psiquiatra e psicólogo,
que me têm ajudado muito, mas é

através do meu trabalho. Da uni-
versidade ainda não nos disseram
nada", refere, embora o psicólogo
da Lusófona Carlos Poiares tenha
garantido ao DN que as famílias e

amigos continuam a ter a linha de

apoio gratuita, bastando deslocar-
-se à universidade.

Segundo revelaram ao DN habi-
tantes da Aiana de Cima, durante o
fim de semana vários curiosos visi-
taram a povoação de Alfarim.
"Queriam saber onde era a casa e

onde tinham sido as praxes", reve-
lou uma moradora. Recorde-se

que os jovens foram vistos, horas
antes da tragédia, a rastejar num
terreno baldio e com pedras atadas

aos tornozelos.
Os pais das vítimas criaram o

e-maiZtragedia.meco@gmail.com,
destinado a quem tenha alguma
informação, mesmo a título anóni-

mo, que possa contribuir para
apurar a verdade dos factos.

PONTO DE SITUAÇÃO

INVESTIGAÇÃO
> O inquérito começou no

Ministério Público de Sesimbra,
mas foi avocado peLo procurador
coordenador do Tribunal de
Almada. A audição ao sobrevi-

vente, na qualidade de testemu-
nha, deverá ocorrer em breve,

mas chegou a estar marcada

para 21 deste mês. Foi adiada. 0

processo encontra-se atuaLmen-
te em segredo justiça. A Polícia

Judiciária de Setúbal irá prestar
colaboração.

SOBREVIVENTE
> O silêncio de João Gouveia foi

rompido 40 dias após a tragédia.
Por carta, a família garantiu ter-
-se tratado de um acidente, tendo
sido os sete jovens surpreendidos

por uma onda, adiantando que o

sobrevivente irá falar nas instân-
cias próprias.

PAIS DAS VÍTIMAS
> Desesperados por saberem o

que se passou, os famiLiares dão

prioridade a uma conversa infor-
mal com João Gouveia. Alegam
que a carta da família "não adian-
ta nada". Para já, continuam à es-

pera, antes de avançarem para
a contratação de advogado.




