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Há mais de dez anos que nenhum ministro da educação,
independentemente da sua origem partidária, consegue evitar
ter a sua cabeça posta a prémio pelos estudantes. Nem pastas
como a das finanças ou a da saúde conseguem reunir ta-
manho consenso negativo. O problema residirá na pasta ou
nos estudantes?

Gerou-se na opinião pública' portuguesa, perante a com-
pleta inoperância dos actuais líderes estudantis e a apatia dos
professores, a ideia de que o Ensino Superior (ES) é um
conjunto de instituições desorganizadas que desperdiçam
dinheiros públicos mais do que suficientes para o seu funcio-
namento. Segundo esta ideia, os estudantes são uns meninos
ricos que levam uma vida de borga e gastam mais dinheiro em
cervejas do que em propinas. A reforma do ESem curso parte
dos pressupostos de que os estudantes gostam de perder anos
pelos corredores das faculdades e de que são desnecessários,
ou mesmo nocivos, nos órgãos de gestão.

A realidade é bem diferente. Em dez anos, o preço de
estudar subiu drasticamente, a dedicação exclusiva aos estu-
dos sem ter um emprego paralelo está hoje reservada a uma
elite sustentada pelo financiamento familiar. Isto é, à medida
que vai dificultando a vida dos estudantes e os vai arrastando
para uma situação em que ou dependem da família ou se divi-
dem entre estudo e trabalho, provocando o insucesso escolar,
o Estado vai também penalizando as pessoas pela situação pa-
ra a qual as empurrou, através das propinas progressivas. Aci-
ma de tudo, vai-se estabelecendo um sistema em que quem
tem dinheiro pode continuar a estudar e quem não tem pensa
duas ou três vezes. Ou seja, o discurso de que os alunos do ES
são filhinhos dos papás acaba por resultar numa tendência pa-
ra, cada vez mais, os estudantes se tornarem nisso mesmo.

Por outro lado, se ninguém, para além dos visados, parece
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importar-se muito com a perda de votos dos estudantes nos
órgãos das universidades, também ainda não se ouviu nin-
guém avançar um único argumento decente a favor da perda
de paridade. Os estudantes entravam o funcionamento das
instituições?, são demasiado imaturos ou imbecis para terem
uma palavra a dizer? (e já o eram quando os deixaram entrar
na universidade?, e já o eram em 1969 quando lutavam con-
tra o fascismo?), ou são demasiado incómodos?

É fácil dizer que os estudantes protestam porque é próprio
da sua idade protestar e que, afinal, os ministros estão ino-
centes e o ensino não é assim tão mau. Difícil é olhar para um
país de pessoas inúteis aos 40 anos por não terem quaisquer
qualificações para desempenharem trabalho especializado
nem poderem competir com a mão de obra barata de países
do terceiro mundo. Perigoso e desastroso é viver numa comu-
nidade em que os mais velhos não ouvem os mais novos e cu-
jo governo está entregue aos iluminados.

A situação actual do país prova que a luta de 30 anos dos
estudantes, ainda que perdida, sempre teve razão de ser.
Olhando para o nosso primeiro parágrafo, é difícil não con-
cluir que com o fim da paridade se pretende desvalorizar, si-
lenciar, uma das poucas vozes que, num ensino superior de
professores mudos, ocupadíssimos, literaduros e literadormin-
do, tem sido a consciência pesada e barulhenta de um país
que continua a ser o mais atrasado da União Europeia por
não haver vontade para combater a ignorância e o analfabe-
tismo de espírito.

PS: O autor da fotografia de capa do último número, Bru-
no Lopes, foi erradamente identificado na pág. 10. Pelo facto,
pedimos as nossas desculpas.
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Cursos na FLUL
Estudos Africanos
Estudos Europeus
Filosofia
Geografia
Arqueologia e História
História ..
História da Arte e Património
Língua e Cultura Portuguesa (Ungua Estrangeira)
l1nguas e I.ftetaturas Modernas varianteS de Estudos:
Franceses e Alemães
Franceses e Espanhóis
Franceses e Ingleses
Ingleses e Alemães
Portugueses
Portugueses e Alemães
Portugueses e Espanhóis
Portugueses e Franceses
Portugueses e Ingleses
Portugueses e Italianos
Alemães
Espanhois
Franceses
Ingleses
Ingleses e Espanhóis
Italianos
Unguística
Artes do Espectáculo
Comunicação e Cultura
Tradução
Línguas e Uteraturas Clássicas
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Gestão dos Recursos
Humanos ns

Administração Púbíica
Fôrum Renovar
a Administração

2003jun

delo de conferências Portugal - China
2 Jun - 2,' - 18h30

A Quest!lo dos saberes
A Arte do Livro- Impressor e Compositor
3Jun-3,'-17h

dnedube - Ciclo A Guerra no Cinema
Horizontes de Glória
4 Jun - 4,' -18h30 e 21h30

Sextas da Música
Orquesta Metropolitana de Lisboa
6 Jun - 6,' - 19h

F6rum Social Europeu
8 Jun - 2,' - das lOh às 18h

dnedube - delo A Guerra no Cinema
O Resgate do Soldado Ryan
11 Jun-4'-18h30e21h30

Gelo de conferências Portugal - China
Poetas: Camões e Vasco Graça Moura
Nuno Miguel Henriques
16 Jun - 2' - 21h30

Gelo de conferências Portugal - China
23 Jun - 2,' - 18h30

A Quest!lo dos Saberes
As Artes do Livro- Dourador e Encadenador
24 Jun - 3' - 17h

A Quest!lo dos saberes
Curso Master de Adores
24 Jun - 3,' - das 18h às 21h

CineClube - Cielo A Guerra no Cinema
Patton
25 Jun -4,' - 18h30 e 21h30

Gelo de conferências Portugal - China
30 Jun - 2,' - 18h30

Local: Museu República e Resistência - Espaço Cidade
Universitária
Rua Alberto de Sousa - Zona B do Rego
Info: TeL 21 7802760 - Fax, 21 7802788

jun
16

Centro de Estudos
Cotnpetstistes da FLUL

Revislia
Texlios e
Preliexlios

5+6jun
Organizado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais
e Políticas Universidade Técnica de Lisboa.

Programa
5 Jun - 5.a
9h60 - 9h45 : Sessãode Abertura, com a presença
de um membro do Governo
9h45 - 11hOO: Caracterização Demográfica dos
Trabalhadores da Função Pública, coord. Prof. Doutor
Óscar Soares Barata - ISCSP, Mestre Elisabete de
Carvalho e Dr, Elder Fernandes
11 hOO -11 h 15: Intervalo para Café
11 h15 - 12h30: e.Goverrnent, coord, Prol. Doutor
Borges Gouveia - Universidade de Aveiro/Agência de
Inovação
12h30 - 14h30: Almoço
14h30 - 15h45: Novos Perfis de Formação, coord,
Prot. Doutor João Bilhim - ISCSP/CTI, Dr.' Marina
Pereira - INA e Dr. Paulo Trindade - CTI
15h45 - 16hOO: Intervalo para Café
16hOO - 17h15: Novos Perfis Profissionais, coord.
Prol. Doutor João Freire - ISOE e Prol. Doutor Paulo
Pereira Almeida
17h15 - 18h30: A Cultura Organizacional dos
Organismos Públicos, coord. Prol. Doutor José Neves
- ISOE, Prol. Doutor Albino Lopes - ISOE e Dr'
Catarina Lopes - M, da Justiça
20hOO: Programa Social - Jantar no ISCSP no Alto da
Ajuda

6 Jun - 6,'
9h - 1Oh 15: Gestão de RecursosHumanos e Higiene
e Segurança, coord. Prol, Doutor João Pereira Neto-
ISCSP
10h15 -10h30: Intervalo para Calé
1Oh30 - 11 h30: Emprego Público e Contrato
Individual de Trabalho, coord. Prol. Doutor José Luís
Jacinto - ISCSP, Mestre António Casimira - FE da
Univ, de Coimbra e Mestre Pedra Madeira de Brito -
F. de Direito da Univ. de Lisboa
11 h30 - 13hOO: Crise de Modelo Clássicode
Emprego Público, coord. Prof, Doutor Oliveira Rocha -
Universidade do Minho e Dr. Bettencourt Picanço -
Presidente do Sindicato de Quadros Técnicos
13hOO - 15hOO: Almoço
15hOO - 17hOO: Sistemas de Remuneração nos
Sectores Público e Privado, coord. Dr. Jorge Marques -
Presidente da APG
17hOO - 17h15: Intervalo para Calé
17h15 -18hI5: Gestão e Desenvolvimento de
Carreira no Sector Público e Privado, coord, Prol,
Doutor Leonel Domingues - ISCSP
18h15: Sessão de Encerramento
Local: ISCSP - Rua G - Pólo Universitário do Alto da
Ajuda

Lançamento do segundo número da revista Textos e
Pretextos. Número temático dedicado ao Espelho, com
ensaios, críticas e entrevistas. Textos e Pretextos é uma
revista bimestral da responsabilidade do Centro de
Estudos Comparatista que pretende dinamizar a
publicação de trabalhos científicos de alunos da FLUL e
do ensino superior em geral. Cada número ímpar é
dedicado a um autor de língua portuguesa e cada
número par a uma temática artística e literária.
16 Jun - 2' - 18h30
Local: Anfiteatro 111da FLUL
Inlo: Centro de Estudos Comparatistas da FLUL

OFL
Os Fazedores

de Letras
Colabora,

inscreve-Iie

Se és aluno da Faculdade de Letras, colabora em Os
Fazedoresde Letras: inscreve-te no GO (Grupo de Orga-
nização), GROFL (Grupo de Revisão), GIMOFL (Grupo de
Imagem) e JORNOFL (Grupo de Jornalismo). Deixa o teu
contacto na AE.
Se és de outra faculdade, inscreve-te como Assessor de
Grafismo, de Publicidade, de Internet ou propõe-nos
outra forma de colaboração. Vê os nossos contactos na
Ficha Técnica

agenda

jun

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Maratona de Música das 11 h às 23h
Entrada livre
19 Jun - 5,' - 21h30
Local: Aula Magna
Inlo: Orquestra Metropolitana de Lisboa
www.oml.pt

Milton Nascimento
27 Jun - 6,' - 21h30
Local: Aula Magna
Inlo: Delporto ProdutorasTel. 21 0333200

lacinta e Orquestra Metropolitana de Lisboa
Thelonious Monk - música para voz e orquestra
Entrada por convite
30Jun-2,'-21h30
Local: Aula Magna
Inlo: Montepio Geral - Departamento de Marketing,
Tel. 213512244

Pedro e o Lobo de Prokofiev
carnaval dos Animais de saint-Sãens
Encenação de Frederico Pessanha
Coreogralia de Sylvia Patsch
Direcção musical de Albertino Monteiro
Orquestra Cantus
22,23 e 24 Jun - Dom., 2.' e 3,' - 18h30
Local: Aula Magna
Inlo: Associação Cantus

Sevilhanas
Sevilha nas, Flamenco, Rumba, Tango e Bulerlas entre
outros
Pelos alunos da Xuventud de Galicia, coord. Maria
José Navarro
20 Jun - 6,' - 21h30
Local: Aula Magna
Inlo: Xuventud de Galicia, R. Júlio de Andrade, n.? 3,
Lisboa

Fórum Social Português
Conferências, mesas de debate e controvérsia,
oficinas, pontos de encontro, tendas e bancas,
actividades e animação cultural e a Festa da
Diversidade serão a base deste lórum

Programa
7 a 9 Jun - Sáb. Dom, e 2,'
9h30-13hOO: Conlerências - Apresentação de visões e
análises sobre o estado do Mundo
14h30 - 17h30: Oficinas - Troca de experiências
visando a acção conjunta, presente e futura
18hOO - 20hOO: Mesas de debate e controvérsia -
Discussão em torno de questões polémicas por
opiniões diferentes

10 deJun - 3'
10hOO - Assembleia do movimentos sociais
14h30 - Festa na Rua
Locais: Aula Magna, Salão Nobre, Sala de
Conferências
Inscrições e Info: Associação para a Gestão do FSP
2003, Rua das gaivotas, n.? 6, Lisboa
WINW.forumsocialmundial.org

7th FIGIPS - Meeting in Inorganic Chemistry
Conferência sobre química inorgânica
11 Jun - 4'
Local: Aula Magna
Inlo: Maria de Deus Carvalho, FCUL
Tel. 21 750 09 54 figips7@itqb.unl.pt
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+ REFORMA DO ENSINO SUPERIOR
Entrevistas ao Presidente da Federação
Académica do Porto e ao Reitor da
Universidade do Porto em
www.os-fazedores-de-letras.pt

. . ~universidade

fórmula de financiamento de cada facul-
dade. Não é útil para ninguém que um
aluno se arraste indefinidamente numa
instituição. Ou o aluno tem a possibilida-
de de celebrar um contrato a tempo par-
cial ou então terá de arranjar uma forma
de se financiar individualmente.

E em relação ao estatuto do trabalha-
dor-estudante?

É bastante generoso, de tal forma que
não é aplicado totalmente. Mas devia ha-
ver um estatuto de estudante a tempo par-
cial. O estudante faria um contrato com a
instituição, de um certo número de cadei-
ras por ano.

Considera que o numeros clausus de-
ve ser abolido?

Penso que não, é impossível fazer
uma formação de qualidade com alunos
em excesso. É necessário apontar para
uma oferta a nível nacional, que dê res-
posta à procura dos jovens, independen-
temente da instituição.

A tentação de regular o sistema pelo
mercado de trabalho é o que está na lei
de 2003. O que representa uma ideia er-
rada, porque nós não vivemos numa eco-
nomia planificada, nem tão pouco temos
as fronteiras fechadas.

Devemos apostar na escolha dos jo-

+ CRISES POSmVAS NO ENSINO SUPERIOR + TODOS
POR TODOS E UM POR 135 MIL + O MINISTRO

ENGANOU OS ESTUDANTES

texto Tioga Patrícia e Vero Alves QORNOFL)

CRISES .posítívas no
ensino superior

o ex-Secretário de Estado do Ensino Superior (ES) Pedro Lourtie é professor do
Instituto Superior Técnico (1ST), onde exerce também o cargo de Presidente
Adjunto para os Assuntos Pedagógicos. Para o professor, as capacidades do ES não
estão a ser aproveitadas. Um aumento moderado de propinas pode ser uma solução
e um sistema de empréstimos seria um disparate. Opiniões e críticas de um
engenheiro, doutor em ES.

Concorda com a contratualização do fi-
nanciamento das universidades?

Com a contratualização concordo,
está na lei desde 1997. Passámos por
uma fase de grande afluência de estu-
dantes ao ES, a partir de 1976. Em
2001, o número de vagas do ensino pú-
blico foi superior à procura. Estamos pe-
rante uma capacidade do ES que não
está a ser aproveitada.

A solução deste Governo passa por
diminuir o número de professores, dela-
pidando claramente a capacidade das u-
niversidades. Portugal teve um cresci-
mento do ES maior em relação a todos os
países da OCDE (Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento Económí-
cos). Apesar das deficiências, houve um
grande esforço de construir um bom sis-
tema de ES. O ES não se destina exclu-
sivamente ao mercado de trabalho, mas
também a formar cidadãos capazes de in-
tervir na sociedade.

Qual a sua posição em relação à ques-
tão do estatuto do estudante elegível?

Esse estatuto nunca chegou a ser ím-
plementado, porque nunca se conseguiu
chegar à conclusão de quais é que eram
os estudantes elegíveis, em que ano esta-
vam e se poderiam ou não entrar para a
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vens, até porque a formação inicial não é
um fim, é um ponto de partida.

Concorda com as notas mínimas de
acesso?

Em instituições individuais aceito,
mas no sistema comum penso que não.
Temos um número de diplomados infe-
rior ao resto da União Europeia. E por
isso devemos aproveitar os alunos que
terminam o Ensino Secundário. Deveria
haver um teste diagnóstico para identifi-
car as lacunas de formação do Ensino Se-
cundário, dando aos alunos a possibilida-
de de colmatar essas falhas com um pro-
grama de apoio, aproveitando também a
existência de professores com horários re-
duzidos.

Como avalia a discussão dos contra-
tos de desenvolvimento?

Esses contratos pressupõem que a
instituição tenha capacidade estratégica
para fazer uma proposta ao governo e não
apenas continuar a fazer crescer o nú-
mero de alunos com formação inicial. Na
discussão desses contratos deve haver
um órgão com representação da socieda-
de, com parecer obrigatório. E isto deve
ser tido em atenção na negociação entre
o estado e a instituição.

As propostas indicam um aumento da



intervenção de elementos externos no
governo da Universidade. Qual a sua po-
sição?

Eu defendo que o gestor não deve to-
mar decisões de orientação da institui-
ção. Estou totalmente em desacordo com
a profissionalização do governo das uni-
versidades. Nem o que se passa lá dentro
é neutro, nem são meras instituições de
produção comercial para dar lucro.

Há duas coisas distintas: a gestão e o
governo das instituições. Eu penso que a
gestão deverá ser profissionalizada, até
para libertar docentes para a leccionação.
É complicado manter esta situação de a-
cumulação de cargos de gestão e direcção
numa instituição.

No que diz respeito ao papel dos es-
tudantes: os estudantes têm, neste mo-
mento, um certo número de votos, que
tende a diminuir.

Parece ser esse o sentimento geral,
em termos de corpo docente. Fui presi-
dente da Assembleia de Representantes,
não tenho razões de queixa em relação
aos estudantes e acho que, muitas vezes,
é importante estarem lá.

Concorda com um aumento das pro-
pinas?

O aumento das propinas tem a ver
com a questão financeira global das ins-
tituições. As instituições europeias têm
menos de metade da disponibilidade fi-
nanceira das universidades americanas.
Isto cria um problema de competitivida-
de. E em Portugal a situação ainda é pior.
É necessário investir mais no ES. E um
investimento no ES é um investimento
no futuro.

A solução é prívatízar O ES Público?
Não, não é a solução. Se o ensino

passar a ser privado, isso significa que os
estudantes vão ter que pagar as propinas
reais. Se isso acontecer, tem que haver
um sistema de acção social que os
apoie.

Como o sistema de empréstimos?
Não acredito nos empréstimos para

financiar as propinas, acho que é um dis-
parate. Pelas contas feitas, mesmo com
um juro razoavelmente bonificado, isso
corresponderia a um encargo muito ele-
vado para os jovens que entram no mer-
cado de trabalho.

Podemos pensar em empréstimos,
em valores relativamente reduzidos e que
podem corresponder àquilo que nós cha-
mamos a autonorrúzação dos estudantes.
Os empréstimos, para mim, não são para
financiar o ensino e as propinas.

Em relação ao financiamento das ins-
tituições, temos que o aumentar. E a
mim não me repugna que aumentem as

Tiago Miranda stc. OFL

propinas. Mas não para valores exorbi-
tantes. Não acredito num aumento drás-
tico das propinas, mas sim num aumento
moderado que deveria ser associado a
um aumento da comparticipação do
Estado.

Fale-nos deste seu projecto: o CRISES
(Colectivo para a Reflexão e Intervenção
Sobre o ES). Que crises são estas?

Há três crises fundamentais no ES:
uma crise de crescimento e maturidade,
do ponto de vista da qualidade da forma-
ção, da relação entre a instituição e a so-
cíedade, que se traduz numa crise boa,

de reflexão e desenvolvimento.
Depois temos uma crise de interna-

cionalização que tem a ver com o Proces-
so de Bolonha, e com a capacidade de
encontrar sistemas parecidos para per-
mítír a mobilidade no espaço europeu.

Uma terceira crise, que pode com-
prometer as outras duas, é o problema do
financiamento.

Vivemos numa época de crise, o que
não significa que seja mau, é talvez uma
fase de transição em que teremos de
aprender com os erros do passado ou de
outros países .•
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+ REFORMA DO ENSINO SUPERIOR

Todos por todos
e um por 135 rr ..
o actual presidente da Associação Acadêmica de Lisboa (AAL) ma-
nisfesta -se contra as propostas de reforma do Ensino Superior e acusa o
ministro Pedro Lynce de não merecer qualquer tipo de confiança poli-
tica. Finalista do curso de Arquitectura na Universidade Lusófona,
Miguel Teixeira tem 26 anos e uma longa experiência no associativismo
estudantil. Pediu dispensa do seu segundo mandato na Direcção da
Associação de Estudantes da Universidade Lusófona, para se candidatar
à AAL, em Outubro de 2002. Dá a cara por 135 mil estudantes e afirma-
-se independente de movimentos partidários.

Como avalia o documento apresentado
pelo Ministério da Ciência e Ensino
Superior, em Março deste ano?

Em Janeiro, os estudantes tiveram
uma única reunião com o ministro, em
que se decidiu que as propostas dos es-
tudantes teriam de ser entregues até
ao início de Março. Mas, chegado o
prazo estabelecido, o ministério apre-
sentou o seu próprio documento sem
acolher o parecer das associações aca-
démicas. Acrescento que o ministro
não emitiu opinião sobre as questões
levantadas durante a reunião prepara-
tória; curiosamente, o livro Uma Visão
para a Próxima Década da autoria de
Veiga Simão foi publicado no dia se-
guinte e conta com um prefácio de 16
páginas, assinado pelo Prof. Doutor
Pedro Lynce.

Que reacção teve a AALperante o
documento?

A AAL respondeu imediatamente
com 35 comunicados de imprensa. À
partida, este ministro, com uma carrei-
ra académica tão reconhecida, deveria
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ser alguém com experiência suficiente
para desenvolver um trabalho promis-
sor. No entanto, a sua atitude demons-
tra cobardia política, não merecendo
confiança por parte dos estudantes. A
AALconvocou uma manifestação para
o dia 2 de Abril, que poderia ter de-
monstrado a opinião da comunidade
estudantil acerca das propostas do Go-
verno. O ministro desmobilizou os es-
tudantes, violando o direito de mani-
festação. Mas não conseguiu fazer com
que a mensagem reprovativa desta re-
forma não passasse.

Os estudantes chumbam o docu-
mento. E os outros intervenientes?

O próprio Ministério não tem con-
fiança no documento, visto que o vai
colocar em aprovação na época de exa-
mes, para que não haja contestação.
Mais grave que isto é o facto da opo-
sição não ter combatido de forma fun-
damentada as medidas do Governo. É
necessário que a opinião pública tenha
uma intervenção no processo, de for-
ma a salvaguardar o interesse do ES.

texto Ana Pessoae Ana Rifa Aguiar

Propõe-se uma clara intervenção
do governo no meio académíco. Qual a
posição da AAL?

Este ministério vai intervir porque
não quer ouvir ninguém. A meu ver, a
perda de paridade entre os órgãos é
muito mais grave que o aumento das
propinas. ISlO vai implicar um retro-
cesso democrático. Para além disso, a
nomeação da equipa reitoral por parte
do governo traduz-se na criação de um
verdadeiro jobs for the boys.

Que espaço devem ter os gestores
profissionais no meio académico?

Na minha opinião, é necessária a e-
xistência de gestores profissionais, mas
penso que as suas funções se devem li-
mitar à área administrativa. A gestão a-
cadémica deve ser feita por outros cor-
pos, não nomeados pelo governo.

O aumento das propinas é uma das
propostas do documento.

O aumento das propinas não vai
contribuir sequer para o desenvolvi-
mento do ES. A lei do financiamento
através das propinas, datada de 1997,
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nunca foi cumprida. As verbas que de-
veriam ter sido aplicadas para o me-
lhoramento das infra-estruturas, fo-
ram antes empregues no pagamento
dos salários dos professores e funcio-
nários. O Ministério, enquanto insti-
tuição que defende a tendência para a
gratuitidade do ES, fixa um valor má-
ximo de propina de 770 euros, em
substituição dos actuais 356. É extre-
mamente grave o facto de se atribuir
às próprias universidades a responsa-
bilidade de estabelecer a propina a-
nual. Esta situação demonstra uma
clara desresponsabilização do Estado.

A aproximação da sociedade civil
do ES vai trazer novas perspectivas?

Não existem medidas, são só pro-
messas. O ministro não tem capacida-
de política para dinamizar outros mi-
nistérios. Penso que a intervenção do
mercado de trabalho tem de ser arbi-
trada. Todas as ordens profissionais e-
xistentes são maus exemplos, porque
usam e abusam dos direitos que lhes
foram atribuídos, constituindo lobbies

corporativistas. Não existem licencia-
dos suficientes nas áreas tecnológicas,
é verdade. Mas tem de existir uma po-
lítica de orientação, que analise o per-
curso dos estudantes e os incentive pa-
ra determinadas áreas. E este estudo
tem de começar com os alunos do pré-
escolar e não com os do ES.

O corte de vagas em Lisboa e Porto
vai favorecer as outras uníversídades
públicas?

A questão da diminuição de vagas é
falaciosa. Na verdade, é o privado que
vai beneficiar com esta medida. O en-
sino privado tem mais qualidade e ofe-
rece melhor formação. Um aluno de
Lisboa não vai estudar para a Covílhã,
quando tem uma privada em Lisboa
que lhe fornece o mesmo tipo de for-
mação e a custos muito menores.

O estabelecimento de uma nota IJÚ-
nima vai combater o insucesso no ES?

O acesso ao ensino é algo que um
país civilizado deve disponibilizar a to-
dos os seus cidadãos. Em Portugal, não
há preparação do pré-escolar para o

ES. Muitas vezes, os alunos não têm
prestação suficiente, porque há falta
de qualidade no secundário. Os profes-
sores não têm qualificação e as condi-
ções sociais dos estudantes são más. A
situação é conhecida: todos os anos
são publicados os rankings. As médias
são entraves burocráticos e adminis-
trativos. Para se resolver este problema
de insucesso, tem de se apostar na E-
ducação em Portugal.

Este documento não pretende ser
uma aposta na Educação?

Este ministério anunciou que não
vai haver financiamento para o ES até
2006, porque, para o governo, a educa-
ção é uma despesa e não um investi-
mento. Uma melhor educação cria os
meios necessários para estruturar e
aumentar o poder de decisão em Por-
tugal e permite, a médio prazo, uma
formação social dos cidadãos. A aquisi-
ção de conhecimento não é só um di-
reito mas também um dever, porque
uma população pouco informada não
traz proveito ao país .•
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o ministro enqai
Miguel Coelho, presidente da FNAEESp, critica a Reforma Educativa de Pedro Lynce

Crítico da nova Reforma Educativa do Ensino Superior, Miguel Coelho de-
fende uma fórmula de financiamento adaptada à especialização das insti-
tuições académicas. Apoia uma estratégia de viabilização dos politécnicos e re-
mete para o meio académico a escolha dos seus órgãos administrativos.
O actual presidente da Federação Nacional das Associações de Estudantes do
Ensino Superior Politécnico (FNAEESP) nasceu em Lisboa há 28 anos e é
licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior de Engenharia de
Coimbra. Tornou-se dirigente associativo em 1999, como culminar de um per-
curso em que desempenhou funções nos vários níveis de trabalho académico.

+ REFORMA DO ENSINO SUPERIOR

Como avalia as propostas da Reforma
Educativa do Ensino Superior?

O ministro enganou os estudantes.
Teve uma linha de discurso que não foi
coerente com as propostas que pretende
pôr em vigor. Está a recorrer a manobras
de diversão para iludir os estudantes e
até a sociedade. Contudo, penso que,
neste momento, se esbateram as diferen-
ças entre o Ensino Superior (ES) univer-
sitário e o Politécnico. Para a FNAEESP
a luta mais importante é a do ES público.

A que manobras se refere concre-
tamente?

A questão do numerus cJausus, por
exemplo. O Governo quer reduzir as
vagas em Lisboa e no Porto, argumen-
tando que, desta forma, as universidades
do interior terão mais afluência. É um
falso pressuposto, porque os estudantes
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deslocados da sua área de residência têm
custos acrescidos. A opção do privado é,
apesar de tudo, mais económica. Ca-
minha-se perigosamente para o desen-
volvimento único das universidades
privadas. O que realmente se pretende é
reduzir o número de estudantes nas uni-
versidades públicas para, paralelamente,
se reduzir o financiamento do ensino. E
com a perda de um número significativo
de alunos, poder-se-á, inclusive encerrar
algumas faculdades. O Governo está a
encarar o ES público como uma despesa
e não como um investimento.

O critério da nota mínima exígida
nas provas de ingresso às instituições
académicas beneficia o ES público?

Não, porque o facto de um aluno com
12 anos de escolaridade não conseguir
obter a nota mínima exigida (9,5) numa

texto Raquel Costa e Vonesso Santos

prova de ingresso é um chumbo jurídico
e administrativo. Parece pouco coerente
e impraticável porque põe em causa o
processo de avaliação contínua da esco-
laridade obrigatória e da opção feita no
secundário, já que as provas de ingresso
são igualmente determinantes na candi-
datura final.

A actual proposta de contratualízação
individual é viável?

A FNAEESP não defende o orça-
mento por contratualização porque as
instituições que tiverem mais influência
junto dos órgãos de poder serão benefi-
ciadas. O orçamento padrão também
não é o mais adequado. A FNAEESP de-
fende uma fórmula de financiamento
que tenha em conta a especialização da
instituição, uma vez que considera ser a
maneira mais justa de financiar o ES pú-



uni os estudantes

blico. Deveria existir uma avaliação in-
terna das instituições e uma avaliação
externa independente da sua específící-
dade. A ideia da fórmula é necessária,
uma vez que se aproxima da lógica do
poder político. Constitui uma mais-valia
para os estudantes e garante a família-
rização com a logística necessária ao
processo de aprendizagem.

Mas a contratualízação não resolve o
subfinanciamento?

Tem-se verificado que o dinheiro das
propinas é utilizado para pagar despesas
pendentes da própria faculdade, em vez
de contribuir para melhorar a qualidade
do ensino. As propinas progressivas pre-
judicam os estudantes, uma vez que este
novo modelo pode negligenciar o au-
mento das propinas das universidades
junto do ministério. O mais justo seria a

existência de gestores profissionais que
coordenassem os órgãos colegiaisna ges-
tão financeira, para garantir um equilí-
brio entre as necessidades da universida-
de e a gestão das verbas.

A paridade entre os corpos é neces-
sária na gestão académica?

Não. Tem-se dito que os estudantes
não têm uma participação responsável
nestes órgãos, quando os professores são
os que falham mais. No Politécnico, a As-
sembleia de Representantes é constituída
por três professores, um aluno e um fun-
cionário. A FNAEESP considera que se-
ria mais democrático se a paridade se es-
tabelecesse entre quatro professores,
quatro alunos e dois funcionários.

Aceita a nova proposta de nomeação
da equipa reitoral pelo governo?

Penso que deve ser nomeada pelo

meio académico porque é neste espaço
que se pode avaliar o desempenho e a
ligação dos docentes às estruturas aca-
démicas.

O mercado de trabalho diferencia os
candidatos universitários dos provenien-
tes do politécnico?

Existe um preconceito social em
relação ao polítécníco que não é apenas
jurídico. Defendo a uniformização de re-
gras de gestão das universidades e dos
politécnicos para aproximar os estudan-
tes do mercado de trabalho. O polítéc-
nico faculta os bacharelatos e a aprendi-
zagem é sobretudo prática. Mas poderá,
eventualmente, dar mestrados e douto-
ramentos, se preencher os requisitos ne-
cessários. É uma vantagem não só para o
politécnico, mas também para a socie-
dade .•
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+ HA UM SIL[NCIO DE INFANCIAS + PORQUE EM DEZEMBRO
NAO HA CEREJAS + TRANCEUNTES + LITERATURA?
+ OUT OF WHAT + A MENTE E A MORTE + CATATONIA
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Porque em Dezembro
naoha cerejas texto GolgonaAnghel

sonho com a primeira cereja de Maio

chego-me à sombra da escada e, quase derrubando os ramalhetes de manjericão
mumificado em cima dos sacos grávidos de milho, dou-lha por entre os lábios

ele começa a mastigá-la em ziguezague, sorri e belisca-me os botões atrevidos da T-shirt
cor-de-rosa,

depois beija-me e dá-ma de volta

levanta as garrafas transparentes, medusas de plástico enchidas de gasolina sem
chumbo

enquanto eu torturo entre os dentes caninos o osso de madeira adoçado na borra brava e
berbere da ginjinha

parece estar com pressa

o osso de madeira que costumava devolver-lhe ao anoitecer, com os sabores de todas as
histórias de Ulisses tanto louvado nos bares bojudos de Dublin

parece estar com pressa para ligar o motor construído às escondidas no sótão
parece estar com pressa para franzir o edredom da telheira, para desvendar de uma vez por
todas o segredo das rodas de lã cardada durante os verões de seca,
o grande segredo das alfombras feitas de fitas, rizomas colorídos e minhocas,
o segredo das tranças destorcidas e castanhas do milho ainda moço,

para quê tanta pressa

o segredo das nozes reboladas por entre as agulhas esverdeadas do trigo tremês tolhido
nas vigas velhas do tecto,
o segredo dos molhos molangueiros de ligústica e das casulas brancas enfiadas no
pente do tear como numa cartucheira de balas que desta vez trazem vida

para quê, meu amor

parece estar com pressa para ligar o motor e deixar atrás uma nuvem de traças e
pó cobreado que desenha uma fila de cordeiros sacrificados atrás das estrelas

se ainda guardo o osso de madeira por entre borrachas e lapiseiras, embalagens fosforescentes
de bombons e os rebuçados amargos colados no interior da gaveta
se ainda
porque lá fora é Dezembro e é Guerra
o osso de madeira, do qual, à noite, nasceu uma oliveira

e desde fora, Mona Mur, nós somos inimigos
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Tranceuntes texto Rui Roque

É nos folgores dos ritmos
e nas engolidas rajadas lunáticas

que comigo e contigo me encontro.

Os corpos encandescentes são
Volumosas de ar que ondulam

No ininterrupto som são
Peçasque se articulam.

Eléctricos serpenteiam animados
Na cromática tenda armada
Bem sentada no trilho tribal

Dos sonoros decibéis rimados

Instável corrupto som na noite afrontada

Rimam os astros
Rimam as árvores
Tremem as pernas

tremem os montes
tremem as águas
tremam os dentes

Tremem os olhos
Vagabundos atentos aos movimentos.

Bailado mecânico de palcos descalços
Sacode rectilineamente o som que anseia
e emerge e submerge nos rupturais saltos

da contínua suspensão ulisseia.

São viagens que se encetam O impulso é electrónico
caminhos que se projectam primordialmente esféric'a
são mergulhos multicolores dual e de rigor sério
compressores da percussão natural, vertical, felino e ecuménico

Querubins helénicos sustentam
A força anímica das fibras sanguíneas

Gotas de ácido nos músculos potentam
Instantes Constantes Contínuas

São contágios esplêndidos de luz
Imensos infantis heterogéneos

que no romper da Aurora Vénus,
desencantada velha produz.

Psicadélicos espasmos de olhares tombados
soalhos raquíticos de pernas de lona

corvos sorumbáticos, saltimbancos transladados
encontrados na neblina que a manhã traz à tona

Decrépitas deformas lívidas se montam
nos lagartos gélidos que se deitam ao sol
anémonas saiosas colinas pululam, soltam

os cascos na terra mole
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Literatura? texto Fil.

Uma vez uma senhora disse-me numa
livraria que da angústia é que nasce a
ânsia de escrever. Fiquei muito impres-
sionado e deu-me para dar voltas sem
rumo à' cidade onde vivo, talvez até ver
essa angústia tomar conta de mim e
arredar a minha atenção das coisas mais
comuns para o vazio gerador de literatu-
ra. Sim, porque eu não via outra forma
de encontrar a angústia senão através do
vazio. Entretanto, comecei a olhar para
as outras pessoas e achei-as com um ar
de quem não tem fome nem sede nem
vontade de ir à casa de banho e no entan-
to sente falta de tudo. Eu às vezes sinto
falta de sentir falta, mas isso é outra con-
versa, e agora não tenho tempo para ficar
a falar disso. Comecei, estava eu a dizer,
comecei a olhar para as outras pessoas e
o olhar levou-me até à gare do comboio
onde estavam pessoas paradas, quase
todas à espera de comboio, outras à
espera de alguém que viesse num com-
boio, outras à espera de nada, porque o
nada, como é sabido, tarda sempre a vir.
Mas'era quase do nada que eu estava à
espera, por isso fui à procura da angústia.
Nesse meu caminho obsessivonada mais
encontrei, até que cheguei a casa. Ojan-
tar estava à minha espera e tive pena
porque se fosse eu a esperar pelo jantar
talvez a fome de alimento se transfor-
masse em fome de escrita e talvez eu
estivesse só naquela solidão que permite
chorar a qualquer hora.

Hoje estou profundamente
triste. Mas profundamente mesmo, como
já não estava há tanto tempo que já me
esqueci da última vez. Parece-me que
perdi alguém sem ter perdido nada. Já
não escrevia há tanto tempo. E tenho
pena, tenho tanta pena que só agora, só

hoje, que estou dolorosamente triste,
tenha tido vontade de escrever. Uma das
pessoas que trabalham neste jornal per-
guntou-me quando voltaria a escrever e
eu disse mais coisa menos coisa que
agora a escrita era outra. E depois fui ver
um massacre sem nome. Sem nome,
sem dó e sem piedade. Mas disso não
quero escrever.

E estou triste, triste a partir de
dentro, acho que até estive a chorar há
bocado, já não me lembro se chorei
porque ainda tenho aquela sensação de
lágrimas mal mastigadas na garganta a
prender a visão e sobretudo a fala. Por
isso escrevo, porque já não há mais nada.
Saí da faculdade e fui apanhar o comboio
e encontrei outra das pessoas que traba-
lham neste jornal que me perguntou
assim digamos se a minha outra escrita
me está a correr bem e eu disse qualquer
coisa de que já não me lembro, aliás a
memória está a falhar tanto.

Gostava mesmo, mas gostava
mesmo 'de saber que história era aquela
da angústia porque hoje estou triste e a
minha angústia vem de dentro mas é
uma solidão contra o mundo, é assim
uma solidão como se estar só fosse um
acto contra o mundo inteiro e contra a
carneirada das palavras certas e daquela
trapalhada toda a que chamam figuras de
estilo, estar só como estou só agora e
querer destruir a solidão, a única coisa
que se destrói quando se partilha. Se
escrevoporque me angustio porque estou
só, para quê estar só? Ou será que o gelo
do papel é mais quente que o cabelo
morno de quem não está aqui?

Hoje detesto a literatura porque
não posso partilhar a minha cama .•

Valter Ventura afq. OFL





A mente e a morte
texto Rui Aires

1I

1 2 3 5 6 7 84
Um pé abaixo da escada e eu cheguei.

Havia sempre um lugar onde sair e um edificio com muitos andares idades muitas.
Eu chegava e à janela tinha as poucas chaves sobre a mesa - prova material de uma
presença ... eu ... minha apólice de inclusão.
No entanto Eu não viviapropriamente ... ali. Não viviaali como os peixes não...
Tinha de voltar. Isso era uma esperança.

Sentei-me. Pensava em antes o príncípio.
(Segue-se infância: fascinação por sombras e candeeiros de rua - o pouco de anos luz -

mais o sol que nos persegue quando no autocarro e o fim da tarde algum lado
esquerdo no regresso. Isto é - disposição e demanda já então.) ,

Conto agora que não deixei de ser um animal curioso e contraente das grandes
potências. Chamava-me o sol distraía-me vê-lo seguir-me reclamar-me ofegando o
passo lento para cumprir a provocação de procurar-me de nos procurarmos. Eu dava-
-lhe a cara toda durava não sair. Por muito tempo ainda o perigo perseguia a vítima-
melhor - eu estava ali tomava tudo ...

Faço a cabeça decair. Ponho a mão. Chego o lume perto. Pasmo. De alguma forma
penso vermelho.

Não tardou para mim conhecer enquanto se fazia explodir o ventre das mães eu
também espectador dos traumatismos da nascença - nesta cena de retábulo fulgia de
frente ao espelho aquele rosto que havia de faltar o agiota e nele o mal em
mim a culpa.
Digo: frente a frente como: premeditação do confronto surpresa do confronto tal
qual o réptil abrasado se propõe devorar a partir da própria cauda mas na outra ponta
há uma cabeça já nascida.

E logo a endireito. Mostro o horror inteligente.

Não tinha propriedade para me substituir. No entanto aquele assalto era irresistível- na
verdade mais era o desconforto do abismo irreconhecível tal qual nos oferece a região
negra da manhã.
É certo ser dificilpular da infância de uma maneira de perceber e referenciar com
agilidade própria.
Provando-o - nada era mais estranho que o frio orvalhado de me olhar olhar alguém
que se tornava - como o menino nos musgos desafiava como a presença de uma luz
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arrancada do dia feria-me tal qual.
Neste trânsito não esperava a cada gesto a sua obra derradeira ou um sinal mas morria
a cada intervalo de respirar.

Ponho o olhar longo em altura.

Caía no buraco estreito de um poço. Enquanto me deixava com a mão na porta eu
dormitava no desconforto da sua observação cuidada - de pé (ele) era todo à altura da
cabeça olhava-me situado panorâmico entre as fauces e o cabelo.

.•.
I

Volto a descer à superficie. Cerro as sobrancelhas - ainda horror mas não tanto ...
alguma curiosidade curvada.

Parava como o primeiro tecido (ele) - alguma coisa superficial. Se pestanejava havia
um bocado que me tirava de frente e aproximando-se ameaçava ruir-me até ao osso.
Alguém chamava que tinha pressa - eu adiava servir e entretanto pertencia-me naquele
instante do caminho entre uma e outra voz

1 2 3 4 5 6 7 8
Um e outro rangiam o soalho.

Havia sempre essa janela por onde olhar esquecer.

Encostado com um pé dentro -

Ficava a pensar com a noite que se dilui até aos últimos ruídos. De noite eu trocava-me
com o corpo que tinha (ele e eu) - instalava. (Aquela noite não tinha lugar certo - ora
aparecia como os flocos da fuligem aspergiam ora vinha precedida de um relâmpago.)
Tudo estava prestes a começar. Tudo tinha já recomeçado com uma violência rara como
se estivesse estado sentado a comer uvas amargas ... Eu sofria a cabeça.

Odioso eu retomei à sombra dessas arcadas. Mãos nas têmporas.

Em lutando o diário supletivo revogara já a Hybris com muito do castigo via ctucis=
de um lado eu mortal de orgulho superlativo agónico / do outro enclausurado dentro
da máquina o real motor anti-herói eu outro a mente e a morte (Digo: algo não
vivia).
Lado a lado repassávamos os ódios conjurávamos os vómitos cada um em seu lugar à
sua vez. Mas eu inteiro admitia pouco qualquer vitória relativa e tudo acabava em nada.
Sabia que tentava uma potência. Cansava-me.

Expiro então. As mãos sobre a mesa - ainda as duas partes de uma elipse.

Queria evitá-lo como se prepara mentiras às crianças - que podia ele lactente das
minhas mãos e dos meus dias conhecer depois de mim? ...
Durante e depois havia de entrar cada vez mais e deixando tão só a luz da porta aberta
alguma coisa eu esperava naquele meio e nalgum fim.
Alguma coisa era também o ardor das feridas porvir. E entre os dentes da roda eu
ganhava-me perdia-me por me afastar tanto de mim.

Longe.

Alguma coisa era uma mortalha incendiária cobria como o pó e o sol tinha uma
proximidade abrasivaeperigosa. Eu conhecia a morte e o inferno de ouvir contar. Não
sendo alguma coisa antecipava ...
Eu ouvia-me na cabeça.
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