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Uma fotografia de estudantes em roupa
interior pode não ser o que parece. Mas

ganhou dimensão graças a uma publica-
ção nas redes sociais, que a descreve
como um momento de praxe. Aconte-
ceu na Faculdade de Arquitetura da Uni-
versidade de Lisboa, que garantiu tratar-
-se de uma imagem "completamente
descontextualizada". Os argumentos
para assegurar que não se trata de uma
praxe parecem, ainda assim, algo inve-
rosímeis. Terá sido uma "ação voluntá-
ria por parte de alguns alunos" que deci-
diram tirar a roupa por causa do calor.
Pode até ter sido um não-acontecimen-
to, mas vale a pena falar dele. Porque
por estes dias milhares e milhares de ca-
loiros vão ser pintados ou sujeitos a jo-
gos nalguns casos com alguma piada,
noutros simplesmente parvos. Vão des-
filar pelas ruas a cantar. No mínimo.
Quanto a máximos não existem e a ima-

ginação não tem limites. Para muitos
alunos, será difícil passarem pelos dias

de praxe sem nenhum momento de hu-
milhação ou abuso.

Chamam-lhe tradição e atribuem-lhe a

virtualidade de contribuir para a inte-
gração de quem chega. Como se não
houvesse tantas formas mais interes-
santes de acolhimento e de convívio. E

como se a subserviência, a humilhação
e a categorização não fossem contrárias

aos ideais de liberdade, cultura e huma-
nismo que a universidade representa.
Nos últimos anos, pelos piores motivos,
o tema das praxes tem mobilizado a so-

ciedade, reitores, partidos e ministros
do Ensino Superior. Foram tomadas me-
didas, apelou-se a uma atitude fiscaliza-
dora das instituições, promoveu-se o

debate público. Acalorado e de posições
extremadas.
A praxe resiste e não será por decreto

que se muda ou se evitam práticas abu-
sivas. A praxe resiste porque os próprios
estudantes a querem. E as atitudes ina-

dequadas só irão acabar quando os pro-
tagonistas perceberem que não fazem
sentido.


