
Praxes. "Há boas e más
pessoas a praxar como

há bons e maus
professores ou médicos"

01 Na Universidade Lusófo-

na, de onde eram os alu-
nos que morreram no

Meço, os estudantes

garantem que as praxes
não são violentas e quem
quer pode recusá-las.

Vítor atesta: desistiu pas-
sado uma semana e meia



Beijar porcos, ser atingido
com estrume ou servir de
comedouro para pombos

são algumas das praxes de
que se ouve falar em Lisboa,

onde os estudantes dizem
que tudo é mais soft. Alunos

não esperam grande
desfecho do debate
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A conversa sobre praxes em quatro pólos
universitários de Lisboa é embalada pela
ideia de que por ali as coisas são soft e que
há sítios bem piores: em Setúbal os caloi-
ros deitam-se na praça principal e é-lhes
atirado milho por cima para que sirvam
de comedouro dos pombos, conta Ana
Teresa, que é de lá e está a terminar o cur-
so de Engenharia Civil no Instituto Supe-
rior Técnico (IST). Em Rio Maior, João
Maria, também do IST, tem uma amiga

que teve de dar um beijo a um porco. Em
Faro há a tradição de ir roubar bolas de

estrume aos circos para atingir os caloi-

ros, contam Sílvia e Ricardo, de Engenha-
ria Civil. Tê-10-iam feito? A resposta pron-
ta é não. Mas acabam por reconhecer que
é uma incógnita, porque na hora a maio-
ria alinha e nas praxes caloiros e douto-
res ganham uma "coragem diferente".
Para os que não alinham, aquilo que os

que foram praxados em Lisboa aceitaram
fazer - andar de cara pintada, levar com
ovos ou vinagre ou rebolar na relva - é

como os "abusos" de longe. "Concordo com
as praxes, acho que ajuda quem não está

enraizado a conhecer os colegas", diz José

Bernardo, de 20 anos, de Engenharia Civil,

mas não era para ele. "Nas praxes vejo
abusos e pessoas que concordam com os

abusos. Não era para mim."
Em plena época de exames, o tema que

nos últimos dias voltou à agenda política
chegou aos grupos de colegas que encon-
tramos de entrada ou saída para exame
ou a estudar. A maioria descreve a praxe
como um momento positivo. Quanto aos

casos extremos, como se suspeita ter acon-
tecido na actividade que provocou a mor-
te de seis jovens no Meço, acreditam que
o problema é outro: bom senso. Regula-
mentar a praxe a nível nacional "talvez"

pudesse ajudar, e têm dicas: hoje cada uni-
versidade tem a sua duração para as pra-
xes, às vezes mais de um mês. Talvez pudes-
se ser restringido. Cada comissão tem as

suas regras para eleger o líder, o que tal-

vez pudesse estar associado ao desempe-
nho académico. Hoje as direcções das esco-

las têm pouco a dizer sobre o assunto, mas
talvez pudessem ser informadas ou con-
trolar as actividades, por vezes banidas
dos recintos académicos, como é o caso
do IST, contam os alunos. Se isso evitaria
o que se passou no Meço ou eventuais des-

fechos trágicos, há poucas certezas.
"Os excessos passam mais pela educação

que pela tradição da praxe", diz André, alu-
no de Engenharia da Lusófona, um dos

cursos que perderam um dos seus repre-
sentantes no Meço. Ao lado dos colegas
João e Rodrigo, lembram a praxe como
um momento positivo, sem excessos, em

que andaram a cantar e, no máximo, tive-

ram de encher. "Ninguém é obrigado a

nada", assegura. Dos praxantes, lembram
até cuidados como controlar o trânsito na
hora de atravessar a estrada ou impedir
os caloiros de se embebedarem. "Nenhum

dos que estiveram no Meço era obrigado
a nada, levavam a tradição a sério", diz
João. André contrapõe: "Por isso mesmo,
pode ser mais difícil ver os limites e dizer
não. Acho que a principal conclusão a tirar
do Meço é que todas as acções têm conse-

quências. Nunca estamos à espera do pior."
Se o bullying nas secundárias lhes pare-

ce um tema onde seria mais necessário

intervenção da tutela, o debate torna-se
mais melindroso quando são maiores e o

problema passa por definir a fronteira de

abuso e da humilhação. Vítor, de 18 anos,
é este ano caloiro de Comunicação na
Lusófona: "O resultado é sempre humi-
lhante, mesmo que a intenção não seja."
Dito isto, a praxe até foi "agradável". Entre
cantorias e jogos, puseram-no a andar por
cima de uma pedra, à qual teve de dar um
nome. "Era para ter de dizer francisqui-
nho para aqui, francisquinho para ali."
Passada semana e meia, desistiu. "Come-

cei a sentir-me um bocado mal, mais pelo
desconforto de outros caloiros", justifica.

Guilherme, do Instituto Superior de Agro-
nomia (ISA), também conta que alinhou

em tudo até à altura em que o quiseram
sujar com estrume: "Achei que era de mais",

conta. "As praxes não são más à partida,
depende do contexto e da inte-

racção com mais velhos. Não tem a ver
com esborracharem-me um ovo na cabe-

ça, mas com a ligação que se cria A comis-

são de praxes serve para controlar abusos.

Pela minha experiência, funciona", diz "Na

prática, é como tudo: há boas e más pes-
soas a praxar como há bons e maus pro-
fessores ou médicos." E no ISA, acrescen-
ta Tiago, de Engenharia Alimentar, sujam-
se mas até há o cuidado de dizer aos caloiros

que levem roupa para tomarem banho
antes de ir para casa "Sinceramente, quan-
do entrei estava à espera de pior."

Diogo, de 24 anos, é estudante de Cine-
ma na Lusófona - o único curso da facul-
dade sem praxes -, mas já esteve em Direi-
to na Clássica, foi praxado e praxou. "Can-

tei, sujaram-me, puseram-me azeite debaixo

dos braços. Sinceramente, senti-me mais
humilhado a fazer algumas orais peran-
te professores que me chamaram burro",
conta "Penso nas praxes como uma expres-
são física do que vamos passar psicologi-
camente. Durante o curso também tive
de me vergar diante de uma autoridade".
E remata que podia ser apresentado "nas
notícias" como mau da fita: "Quando che-

gou a minha vez, pus caloiras a correr
atrás de um osso, chamava-lhes nomes
como sanita, como me fizeram a mim."

Para Miguel e João, do IST, a discussão

dos últimos dias em torno das praxes é

como "falar do sexo dos anjos", com pes-
soas a favor, outras contra e realidades
muito diferentes pelo meio. Estão no segun-
do ano e desta vez foram eles a praxar.
Momentos humilhantes? "O pior talvez

seja o 'autocarro': estarmos sentados no

chão a levar com coisas tipo farinha", diz
João. Para Miguel, pior que a sujidade, tal-

vez seja a vergonha. "Para mim foi ter de

gritar sozinho ou cantar à frente de todos.

Claro que há pessoas que se sentem pior,
mas o objectivo é criar união e exaltar o

nome da escola. Sentir que somos todos

caloiros e vamos todos para a mesma luta",
diz Miguel. "Hoje temos é saudades des-

sas duas semanas", desabafam a caminho
de um teste.

A ideia de preparar os caloiros para a

"pressão" da universidade é por hábito
transmitida nas praxes, mas nem todos

concordam. Que ajuda a integrar e a criar

laços é mais consensual. Emanuel, caloi-
ro de Cinema de Lusófona, lamenta não
ter tido essa oportunidade: só agora, no
final do semestre, pode dizer que conhe-
ce a turma. Afonso, estudante de Biologia
da Faculdade de Ciências, conta que foi
isso que o levou a "oferecer-se" para ser



praxado, já que não o tinham "caçado" no

primeiro dia. "Pode ter coisas más, mas o

balanço é positivo. A chave é não levar

aquilo muito a sério, quem está a praxar
e quem é praxado."

Quem não está para isso diz não. Nou-
tros lados "não sabem como é", ou "diz-se

que é pior", mas ali não tem consequên-
cias, dizem os alunos da Lufósona, da Clás-

sica, do IST ou do ISA. lolanda inteirou-se

do mapa da Faculdade de Letras para ir
direita para a sala e escapar aos doutores.
"Não faz sentido ostracizar as pessoas para
as integrar." Nunca viu "abusos", mas fez-
-lhe confusão gozarem com uma amiga
que disse que tinha de ir a casa almoçar
por ser insulinodepente. A Rodolfo, estu-
dante de História de Arte, basta "vê-los ao

longo do ano" uns em cima dos outros e

a rebolar na relva da alameda para per-
ceber que não era coisa para ele, ainda

que não esteja contra as praxes. "Percebo

que ajude a conhecer pessoas, mas para
mim era uma idiotice."

Sabem que o debate está de novo lança-
do - mais pelas redes sociais que pelos
corredores da escola - e provavelmente
para não dar em nada. Na Cidade Univer-
sitária, duas alunas de secundário desfru-
tam da tarde de chuva de fones nas ore-
lhas. 'Têm receio das praxes?", pergunta-
mos. "Desde que não nos levem para o

Meço, tudo bem", respondem.

02 No Técnico não há praxes
dentro do recinto e as
memórias são boas.
Melhores que as dos ami-

gos de Setúbal ou Faro

03 Miguel e João acreditam

que o debate gerado pelo
caso do Meço é como
discutir o sexo dos anjos.
Gostaram da praxe, que
dizem unir os caloiros


