


ficha bécníca

Uma manifestação egoísta, uma causa perdida, uma reivindicação
sem sentido tendo em conta outras preocupações que deviam ocu-
par os estudantes. Estasforam algumas das afirmações que a co-
municaçao social veiculou no rescaldo da última manifestação na-
cional de estudantes do Ensino Superior (ES),no passado dia 5.

Depois de dez anos de luta, os estudantes não têm conseguido
transmitir as suas ideias e principais reivindicações; têm, pelo con-
trário, visto a sua imagem descredibilizada. A comunicação social e
os próprios dirigentes associativos têm sido, provavelmente, os
principais responsáveis pelo fracasso na transmissão da mensagem
dos estudantes à opinião pública.

À comunicação social perdoe-se as faltas de atenção, as gene-
ralizações excessivas.À comunicação social perdoe-se igualmente o
jornalismo de gabinete, tão opinativo e alheado das realidades con-
cretas das universidades e dos estudantes. E, neste contexto, a
questão das propinas é um extraordinário exemplo. Em 1992, co-
meçaram por ser um contributo para o aumento da qualidade no
ES, prosseguido com o governo de António Guterres, apesar de
uma revogaçao eleitoral; agora, as propinas são um imperativo de
justiça social, já que corresponde a uma pequena comparticipação
dos estudantes e das famílias (José Manuel Fernandes, Público,
6/11/03), não esquecendo os valorosos proveitos (económicos e so-
ciais) que qualquer estudante licenciado terá na sua profissão. Na
difícil tarefa de informar e formar uma opinião (individual e colec-
tiva) o que importa mais: quem defende ou o que se defende?

Ao movimento estudantil, perdoe-se a sua fragmentação e a
falta de liderança, incapaz de dar uma orientação à comunidade
estudantil. E perdoe-se aos representantes dos estudantes não te-
rem, na sua equipa dirigente, uma estrutura que permita o con-

054 editiorial
tacto permanente e eficiente com os órgãos de comunicação so-
cial. E perdoe-se o facto de as próprias associações ou federações
não conseguirem criar meios de comunicação internos, que sejam
eficientes e incisivos. E, neste contexto, a falta de envolvimento da
comunidade estudantil nos assuntos relativos à política educativa é
sintomático da incapacidade dos dirigentes de dirigirem.

Finalmente, no que diz respeito à opinião pública, perdoe-se as
muitas certezas. Há dez anos que o movimento estudantil está con-
denado aos estereótipos, às ideias pré-concebidas, à falta de tra-
balho de casa para conhecer o outro lado.

Desde que é permitida a participação efectiva de alunos na vida
académica (a mesma participação que, agora, se quer reduzida),
muitas das reivindicações têm sido feitas sem a necessidade de ma-
nifestações de rua. Estudantes, professores e funcionários não do-
centes dos órgãos de gestão das várias faculdades, reflectem sobre
os problemas do ES.

Esquecem-seaqueles que defendem que os estudantes gastam
facilmente em cerveja ou num novo telemóvel o equivalente ao es-
forço mensal que representam as propinas (Idem, ibidem) que são
muitas vezesessesmesmos estudantes que chamam a atenção para
o incumprimento sistemático das várias leis de financiamento do ES,
para a degradação progressiva das condições de estudo, para a ine-
xistente actualização dos acervos bibliotecários, para a falta de re-
novação dos programas científicos, para a insuficiente Acção Social...

O debate, que se quer o mais abrangente e plural possível,
sobre as principais questões do ES- sistema de acesso, condições
de frequência e saídas profissionais - não estará, desta forma vicia-
do, à partida, por informações egoístas? •

Informação egoístia?

Por lapso, não foi mencionado que o autor de desenho da 80 do n.°53, Ricardo Machado, é um dos vencedores do
Concurso de 80 do Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora 2002, publicado no âmbito da colabo-
ração entre o jornal e o Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem da Câmara Municipal da Amadora.
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CUlbine~ede Apoio
ao Aluno

Gabinete de Relações Externas
Serviço de Apoio ao Aluno
DefiCiente (SMD)
Uí1 . de lriserçfio na Vida Actíva
(UNlVA)

o Conselho Directivo deseja a todos
os estudantes, funcionários e
docentes votos de Boas Festas e Feliz
Ano Novo.

puh,
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Coloauic de
HO'b~a;tlJ~mArV~elio

O Lago de Todos
os 'Recursos

A alirmação do prol. Hélio Osvaldo Alves: A eventual
preponderância de uma figura sobre a outra, ou desta
obra sobre aquela, é simples questão de escolha, pes-
soal e eventualmente transmissível, das técnicas de
uma possível navegação por aquele Thompsoniano e
ubérrimo lago de todos os recursos que é a cultura, é
o mote da homenagem que a FLUL lhe presta.
Comissão Organizadora:
Alcinda Pinheiro de Sousa, J.Carlas Viana Ferreira,
Luísa Flora, Luísa Leal de Faria, Teresa Cid, Teresa
Ferreira Alves, Teresa Malafaia e Tom Grigg

Organização: Instituto de Cultura Inglesa da FLUL
27, 5.', a 28 Nov, 6.'
Local: Anliteatro 111 da FLUL
Inlo: 21 7920000

atié
30nov

Câmara Municipal
de Lisboa

mosl:ira TE

s.a mostra de Teatro Jovem de Lisboa

o passageiro do expresso
Grupo Teatro de Letras
25 Nov, 3.' - às 22h
Local: Auditório da Cantina Velha da UL

KIP
Teatromosca
26 Nov, 4.' - às 22h
Local: Teatro Taborda

Pequeno retábulo de Dom Cristovão
Finalistas do 4.° ano do Curso ActoreS/Encenadores e
Realizadores de Plástica de Espectáculo
27 Nov, S.' - às 22h
Local: Teatro Taborda

Saudades do tempo em que se dizia texto
Rogério Nuno Costa
28 Nov, 6.' - às 22h
Local: Teatro Taborda

g. sob a tua aparência, quem sabe que arrepio te per-
turba
Teatro Focus
29 Nov, Sáb - às 22h
Local: Teatro Taborda

Irmãos
Crinabel
30 Nov, Dom - às 17h
Local: Teatro Taborda

Organização: Cámara Municipal de lisboa - Departamento de
Educação e Juventude - Divisãode Apoio Juvenil
Inlo e Reservas: Teatro Taborda - 21 885 41 90

28nov
+

05 dez

Fonoteca MUnícioal
de Lisboa·

Phono'03

A Fonoteca de Lisboa, no centro comercial Monumental,
em Lisboa, organiza um festival de música que tem como
objectivo a divulgação de novas bandas.

Soma - 28 Nov, 6.' - 21 h30
Wego - 05 Dez, 6.' - 21 h30
Local: Fonoteca Municipal de Lisboa
Inlo: 21 3536231

atié
16 dez

Universidade
de Lisboa

Formação ao
Longo da Vida

Cursos Livres - Ciclo de Outono

Gestão de projectos, marketing e comunicação em ciência
Álvaro Cidrais
Duração 30 horas - propina: 200 O
24 e 25 Nov, 10, 11 e 12 de Dez - das 14h às 20h

Novas tecnologias e cidadania na sociedade de apren-
dizagem
Mário Franco
Duração 9 horas - propina: 100 O
9 a 11 Dei - das 17h30 às 20h30

Alternativas económicas - da competição à cooperação
CIDAC - Centro de Inlormação e Documentação
Amilcar Cabral
Duração 9 horas - propina: 100 O
2,3 e 5 Dez

Percursos da cultura na antiguidade cMssica
Paulo Farmhouse Alberto
Duração: 15 horas - Propina: 100 O
26 Nove 9,12,15 e 16 Dez - das 17h30 às 20h30

De Homero a Kafka - grandes mitos de imaginário
cultural europeu
João Medina
Duração: 30 horas - Propina: 100 O
2 a 5, 9 e 10 Dez - das 17h30 às 20h30

Local: Reitoria da Universidade de Lisboa
Inlo: 21 793 79 97

dez Congresso
Internacional

Olhar o Direioo -
as profissões

Ciclo de conferências sobre as sardas profissionais dos
cursos de Direito. Entre outras, estão confirmadas as
presenças de José Miguel Júdice, Bastonário da ordem
dos Advogados, João da Rocha Paris, secretário-geral
do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Ricardo
Candeias, presidente da Associação Portuguesa de
Jovens Advogados.
O ciclo abordará as seguintes temáticas relacionadas
com as saídas profissionais: Advocacia; Magistratura
Pública e Judicial; Notariado e Conservadoria;
Diplomacia e Instituições Internacionais; Administração
Pública; Assessoria Juridica; Administração Judicial;
Consultadoria e Empresa; Policia Judiciária e Serviços
de Estrangeiros e Fronteiras; e outras saídas.

de 3, 4.', a 12,6', Dez - 14h
Local: Faculdadede Direito da Unive!sidade Nova de lisboa
Inlo: 21 3847400

28nov
Faculdade de

Economia da UNL
Sessão Solene

Sessão solene de entrega de diplomas aos finalistas dos
cursos de licenciatura e pós-graduados da Faculdade
de Economia. A cerirnónia integra as comemorações
dos 25 anos da instituição e será presidida pelo
Presidente da República, Jorge Sampaio, e contará com
a presença do Reitor da Universidade Nova de Lisboa,
Leopoldo Guimarães. Durante a sessão será, ainda,
lançado um livro e inaugurada uma exposição sobre a
história da laculdade.

28 Nov, 6' - 17h
Local: Auditório da Reitoria da UNL
Inlo: 213801638

agenda

dez
Maestro Vitorino d'Almeida e Carlos Mendes - canções
da Broadway
2 Dez, 3' - 21h30

Blind Zero
4 Dez, 5.'· 21h30

Concertos integrados na Quinzena Cullural da
Amnistia Internadonal.
Local: Aula Magna
lnfo: 213861652

Gotan Project
5 Dez, 6.' - 22hOO

Jane Monheit
7 Dez, Sáb- 21h30

Concertos organizados por Porto Eventos
Local: Aula Magna
Inlo: 22 938 99 78

Gala de Ópera da Universidade de Lisboa
Concerto de Fim de Ano 2003 da Orquestra Sinfónica
Juvenil em co-produção com a Universidade de Lisboa.
Com a paniàpação da Sinfónica Juvenil, do Coro de
Câmara e Coro da Universidade de Lisboa, do Coral de
Linda-a-Velha e de cantores líricos portugueses.
Direcção do Maestro Christopher Bochman.

13 Dez - 21h30
Local: Aula Magna
Inlo.: 21 3820000

Reitoria da Universidade de Lisboa Gabinete de
Actividades Culturais
Info: 21 7932579

27nov
+

29nov

Congresso
Interriacíonal

O Lçgado de
John ffawls e os

Caminhos da
Jusliiça

In memor;am e em honra do prof. John Rawls, a
Universidade de Lisboa, através do Centro de Filosofia
da Universidade, em associação com a Faculdade de
Direito da Universidade, o Instituto de Ciências Sociais
da Universidade e o Instituto de Estudos Políticos da
Universidade Católica Portuguesa, organiza um con-
~resso interdisciplinar internacional.
Areas temáticas: 1. Metodologia; 2. Justi.sa e Comu-
nidade Internacional; 3. Antropologia; 4. Etica e Direi-
to; 5. Teoria Política; 6. Rawls em diálogo.

de 27, 5.', a 29 Nov, Sáb
Local: Reitoria da Universidade de Lisboa
Inlo: 21 793 25 79

13 e24dez
ProB~~~~gde

Teatro Passagem
de Nível

o Conto de Fadas - peça infantil
13 de Dez, Sáb - 16h

O Sabor dos Sonhos, de Carlos Correia
14 de Dez, Dom - 16h

Local: Auditório de Allornelos
Entrada Gratuita
Inlo: 21 4793633
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Orgãos
por
um

canudo

Menos estudantes a
decidir e uma

gestão mais ágil sob
a figura de um

Director dividem
deputados e

universitários. A lei
que prevê apenas

um aluno nos
dírectivos está

prestes a ser
aprovada

texto Ricardo Diogo *
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Ricardo Guedes ea; OFL



Haverá menos alunos nos órgãos do su-
perior e será dado um maior relevo a do-
centes e investigadores. Assim resulta das
propostas do Governo e do Partido So-
cialista (PS), que esperam pela votação
final na Assembleia da República. Quer o
Governo quer o PS propõem a entrega
dos poderes dos antigos Conselhos Dírec-
tivos a um Director, relegando os estu-
dantes para o Conselho Pedagógico.

Para o Governo, o Director será o ór-
gão que administra e gere a faculdade.
Tem um mandato de dois anos e o diplo-
ma não é claro quanto ao seu modo de de-
signação. Nos Directivos prevê-se assento
apenas para um aluno e um funcionário
não docente, com uma maioria de do-
centes. Estes órgãos não são obrigatórios e
não têm poderes de decisão. As com-
petências do director, essas, estão fixadas.

O Partido Comunista Português
(PCP), o Partido Ecologista Os Verdes
(PEV) e o Bloco de Esquerda (BE) recu-
sam a proposta do Governo. O PS abs-
tém-se. Para a deputada comunista Luísa
Mesquita a proposta não considera como
mais-valia a gestão democrática e parti-
cipada das escolas conseguida após o 25
de Abril. Opta por um sistema autoritá-
rio, centralizado e unipessoal. Hoje, fala-
se de gestores para tudo: estamos perante
um sector profissional que é capaz de ge-
rir todo o País, ironiza.

Para o reitor da Universidade de Lisboa
(UL), José Barata-Moura, esta proposta
suscitafartes perplexidades. Numa institu-
ição amadurecida o que é enriquecedor é a
diversidade das opiniões e a possibilidade
de em conjunto se construir posições (ver
caixa com entrevista ao Reitor).

O Presidente cessante da Associação
Académica de Lisboa (AAL),Miguel Teixei-
ra, qualifica a proposta de insustentável.

+ oRGÃoS POR UM CANUDO" ORÇAMENTOS A
DESCER, PROPINAS A SUBIR" DIREITO

ÀS AVESSAS" ERAM DEZ MIL

tados, mas em número inferior ao dos
professores.

A proposta do Governo acrescenta
ainda que nos órgãos da Universidade
deverão estar 60% de docentes. É alega-
da a ligação privilegiada destes às suas
universidades, ao contrário dos alunos,
que estão em permanente rotação. O
Presidente do Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas (CRUP),
Adriano Pimpão, lembra as responsabili-
dades que os docentes têm nas universi-
dades. Para o Reitor da UL, Barata-
Moura, esta é uma questão na qual não
vale a pena imaginarmos equalitarismos
puramente abstractos.

Do lado dos Directivos, em Letras da
UL, Isabel Castro Henriques afirma que
a juventude é barulhenta e impetuosa,
características saudáveis, claro está. A
presidente do órgão é a favor de uma rep-
resentação maioritária dos docentes e
funcionários. O tempo que passam a tra-
balhar na escola dá-lhes oportunidade de
conhecer melhor os problemas, justifica.
Mas para o Assessor para a Educação do
BE, Pedro Sales, esta é umaforma engen-
hosa de retirar os estudantes sem se dizer.
Com a precariedade laboral, 70% dos
professores do superior também não têm
vínculo de permanência às instituições,
nota.

Segundo o deputado do Partido
Social-Democrata (PSD), Carlos An-
tunes, éfundamental agilizar a máquina
de decisões, para que possam ser tomadas
em menos tempo. "Director" é apenas
uma questão de nomenclatura. Narana
Coisseró, do grupo parlamentar do Parti-
do Popular (CDS-PP) defende que se re-
quer maturidade de gestão. A representa-
ção dos estudantes serve apenas para le-
gitimar as medidas que lhes digam direc-
tamente respeito. Logo, a paridade de es-
tudantes com professores deve verificar-
se apenas no Conselho Pedagógico.

O deputado do PS, Augusto Santos
Silva, também defende a paridade ape-
nas nos Pedagógicos, que devem ter com-
petências sérias e efectivas (ver ín-
fografia). Quanto ao Directivo, defende
que os estudantes devem estar represen-
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Debalhes sem senbido

A proposta do executivo vai contra a
Lei de Financiamento recentemente
aprovada. Se esta determina que sejam
os Directivos a fixar as propinas, a pro-
posta de lei de autonomia determina que
seja o Director. Diz-se também que é aos
reitores que compete aprovar os cursos e
número de candidaturas por instituição,
para depois se tornar a dizer que é ao mi-
nistro. Para a comunista Luísa Mesquita,
estas incongruências resultam da falta de
reflexão de um modelo global de autono-
mia e de alguma pressa em aprovar diplo-
mas. O governo não ouviu nada nem
ninguém deixando esse trabalho para a
Assembleia, critica. Segundo toda a opo-
sição, começou-se pelo telhado.

Fala-se em designação do Director e

deixa-se a porta aberta para que seja o
Reitor a decidir nomes. Todos os grupos
parlamentares concordam que o modelo
ideal será o da eleição, embora não fi-
xem critérios. Isabel Castro, deputada
do PEY,sobre o Director, afirma mesmo
que esta medida bafienta é um decalque
de figuras do Estado Novo. É uma hipo-
crisia a forma como o Estado subscreve
o tratado de Bolonha para depois não o
aplicar. Nele destaca-se a necessidade
dos estudantes estarem nos órgãos de
gestão, não como consultores, mas como
parceiros.

Os partidos da coligação minoram es-
tas questões, afirmando que devem ser
depuradas no debate na especialidade e
sujeitas a negociação. Quanto aos traços
gerais, desses não abdicam.

Esbudanbes com cosbas largas

Fora do Parlamento, a ML sublinha
que a culpa da má gestão das universi-
dades não é dos estudantes, pelo que não
há motivo para os retirar. Deodália Dias,
do Directivo de Ciências da UL, reforça
que a presença dos estudantes não tem si-
do danosa. Conceição Feiteiro, funcio-
nária em Direito, ex-membro do Conse-
lho Directivo, não concorda quando se
chama aos alunos forças de bloqueio.
Com menos membros é mais dificil fisca-
lizar, adverte.

Quanto à agenda, o Presidente da Co-
missão Parlamentar para a Educação,
Pedro Duarte (PSD), anuncia que a dis-
cussão na especialidade começará a 20
de Novembro .•

"com Bruno Henriques

~g:l3~1torda I.Jní'i~l'S1dadede L1slí)~,4Jú!ié
B~rata-Móura, écontra a centraiização
de poderes nos directores, mas concorda
com o reforço de docentes nos órgãos
da Universidade.

Como encara a proposta de lei de
Autonomia Universitária apresentada
pelo Governo?

Suscita-me fortes perplexidades. É
~. claro reconhecimento de que o Go-
verno tem sobre as universidades um
poder de tutela e não de mera superin-
tendência, podendo ímíscuír-se naqui-
lo que são esferas próprias da autono-
mia, em questões de natureza adminis-
trativa e de gestão patrimonial.

Existe perda de democraticídade
nos órgãos das faculdades?

Esse é um aspecto grave. Existe uma
msístêncía em órgãos unípessoaís com

nítído esbatímento dos oolegiaís.
me parece um grande ganho para a

democracia. Temos de ter alguma
teimosia em levar os diferentes corpos
das universidades (professores, alunos e

funcionários) a ter um melhor conhe-
cilnento dos problemas reais das ías-
ti melho díálog .

acc I
IfgêStão unos é

gestão?
Será injusto considerarmos que os

grandes responsáveis pelas dificuldades
de funcionamento das instituições são
os estudantes ou os funcionários.

Concorda com a existência de
60% de docentes nos órgãos da Uni-
versidade?

Essa é uma questão que temos de
olhc:tt sem grandes preconceitoll· /:J>
pessóas estão em relação à universi-
dade em posições distintas. Não vale a
penas imaginarmos, também, aqui, uns
equalitarismos puramente abstractos.

Qual o papel que a nova lei deve
consagrar ao Reitor?

É fundamental que o Reitor seja
um membro de topo da comunidade
universitária e que seja eleito porque
ele é o representante da comunidade
u:ro:ve:rsi,táriae não <1eoutros mteresses.

Como encara a contradição entre
a Lei de Financiamento (que deter-
mina serem os Conselhos Directivos a
fixar o valor das propinas) e a propos-

ta de Lei de Autonomia (que determí-
na ser o Director)?

'recipitação e.xcessiva para
:,i';';'óllPl:O' mait!l: (»;1 menos âvul~

sa que tráz cúntrt-tdições. O mais lógico
seria ccmeçar pelas bases do sistema e-
ducativo, depoís o ordenamento do sis-
tema nacional do ensino superior; de-
pois o estatuto da carreira docente e só
depois a autonomia e o financiamento.

Como encara as manifestações de
estudantes, hoje?

Travar a luta estudantil numa socie-
dade democrática hoje é mais difícil do
que há 50 anos atrás. A procura estra-
tégica do que deve rdade e a democra-
cia ou são alguma coísa pelas quaís as
colectividades zelam e tomam a seu
cargo, ou então convertem-se em coísas
apenas formais e que usamos para uns
rituaís periódicos de depósito de papel
em urna de quatro em quatro anos.

A retirada dos estudantes dos
órgãos poderá conduzir a uma radica-
lização das formas de reivindicação?

Se llão criarmos ~paços para a
crítica é evidente que, quando for ne-
cessário fazê-lo, esses espaços surgirão
provavelmente à margem das institui-
ções. Isso é um empobrecimento .•
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Orçamentos a descer,
propinas a subir
texto Andreia Santos*

Os cortes orçamentais são um facto. O aumento da taxa de frequência
também. Numa altura em que os estudantes ameaçam não pagar, os
Conselhos Dírectívos prometem aumentar a qualidade de ensino
Para as faculdades da Uníversídade de
Lisboa (UL) o Orçamento de Estado
(OE) para 2004 sofreu um decréscimo
de 3,1% (cerca de 2.500.000 euros). O
caso mais flagrante é o da Faculdade de
Ciências da UL (FCUL) cujo decréscimo
é de 7,5%, menos 2.250.000 euros que
em 2003. As excepções são as faculdades
de Medicina e Medicina Dentária, cuja
quantia cedida pelo Estado foi 2,3% e
5,8% superior à do ano passado, respecti-
vamente.

Aos Conselhos Directivos (CDs) cabe
fixar o valor da propina entre o mínimo
(464 euros) e máximo (852 euros). TeI-
mo Acobia, presidente da Associação de
Estudantes de Artes Plásticas e Design
(AEAPD), que representa os estudantes
da Faculdade de Belas Artes da UL

(FBAUL), defende que serem os CDs a
fixar o valor das propinas é uma forma
de desviar a atenção dos cortes orçamen-
tais.

Na UL, a maior parte das faculdades
estabeleceu o valor máximo. Na FBAUL
a propina é de 750 euros e na Faculdade
de Farmácia é de 600 euros. Na
Faculdade de Letras (FLUL), o CD ainda
não fixou o valor, porque os estudantes
têm invadido as reuniões de discussão.

Os estudantes não acreditam na me-
lhoria. Inês Fernandes, presidente da
AEFCUL, insiste que o dinheiro das pro-
pinas servirá em grande parte para pa-
gar salários. A qualidade ficará na mes-
ma. A nova lei é clara: O Estado garante
o direito à educação nas melhores condi-
ções possíveis, nos limites das disponibi-
lidades orçameniais (Lei n." 37/2003). O
direito à educação é, para os estudantes,
a frequência gratuita das instituições.
Não pagamos é, neste contexto, o grito de
guerra.

Contudo, os CDs das várias faculda-
des e o Ministério da Ciência e do ES
(MCES) apelam para a compreensão dos
estudantes. A par da subida das propinas
está o aumento de cerca de 320.000 eu-
ros do OE para a Acção Social.

COs versus AEs

Neste contexto, CDs e AEs debatem a
questão: As propinas serão um investi-
mento na qualidade do ensino ou servi-
rão apenas para cobrir os buracos criados
pelo OE?
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Isabel Castro Henriques, presidente
do CD da FLUL, recorda que face ao con-
texto económico, há que conciliar o ideal
com o real, o que me leva a concordar com
as propinas, acrescentando que é preciso
dinheiro para melhorar. E exemplifica:
alargar os horários da biblioteca implica
a contratação de funcionários.

Deodália Dias concorda. A vogal para
a Área Académica do CD da FCUL adian-
ta que as propinas vão servir para au-
mentar a qualidade dos laboratórios. A
docente explica: Parece-me legítimo usar
as receitas das propinas para ofunciona-
mento da faculdade. Há que arranjar for-
mas de financiamento. Mas há quem
proponha novas soluções para o proble-
ma. Isabel Castro, deputada do Partido
Ecologista Os verdes, comenta: O gover-
no deveria preocupar-se com a evasão fis-
cal. Os recursos que fogem aos cofres do
Estado poderiam resolver os problemas
de financiamento do ES.

Apesar das justificações dos CDs,
decidiu-se em Reunião Geral de Alunos
(RGA), na FBAUL e FLUL, o boicote às
propinas como tomada de posição. Nem
mínima, nem máxima é o mote destes
universitários. Mesmo que a propina seja
sinónimo de um aumento na qualidade

do ESf' estes alunos defendem que os
direitos não se pagam. O boicote pode
criar problemas para algumas faculdades
que, sem o dinheiro das propinas e com
cortes orçamentais, não poderão garantir
o seu funcionamento.

Na UL, são justamente a FBAUL e a
FLUL que poderão confrontar-se com es-
ta situação. Na FBAUL, os problemas
com o edifício central já duram há alguns
anos. Em Abril deste ano, Cristina
Azevedo, presidente do CD da FBAUL,
queixava-se do estado dos edificios: As
chuvas intensas causaram dificuldades
de circulação. Algumas escadarias prin-
cipais estão cortadas sob perigo de
caírem. TeImo Acobia acredita que não
será possível avançar-se para novos
equipamentos e assegura que o boicote
às propinas porá o funcionamento da
FBAUL em causa. Caso o boicote seja
efectivo, a faculdade só terá duas solu-
ções: utilizar, a curto prazo, o dinheiro
dos salários; ou, a médio prazo, deixar de
pagar as despesas de funcionamento
básico.

A FLUL tem sido obrigada a lidar com

a situação do Pavilhão Novo que está no
termo do seu prazo de vida, conforme
avançou João Francisco Contente
Domingos, ex-vogal do CD da FLUL, em
Abril. Admite ainda que existem
restrições financeiras que levantam pro-
blemas quanto à conjugação das necessi-
dades e das vontades. Luís Sá, membro
do CD da FLUL, fez saber que o dinheiro
do orçamento nem chega para pagar os
subsídios de Natal. São necessárias as
receitas das propinas.

Em última análise, o boicote às pro-
pinas pode levar ao encerramento destas
faculdades. O presidente da AE da
FBAUL chama, ainda, a atenção para a
polémica que isso poderia trazer: O Esta-
do não estará a cumprir a lei que assegu-
ra o funcionamento das instituições. De
facto, a lei diz: O princípio da responsa-
bilização financeira do Estado é entendi-
do no sentido da satisfação dos encargos
públicos exigíveis para garantir o fun-
cionamento de uma rede pública de esta-
belecimentos de ensino de qualidade (Lei
n." 37/2003) .•

*com Bruno Henriques e Fi/ipa Jesus



Direito às avessas
texto Vera Alves*

Em Julho passado, os funcionários não
docentes demitiram-se dos órgãos da fa-
culdade; em Setembro, os alunos segui-
ram-lhes as pisadas. Desde 1995 que os
estudantes da FDUL não se manifesta-
vamo Germano Amorim, aluno demissio-
nário do Conselho Directivo (CD), acre-
dita que esta situação pode ser um ponto
de viragem e explica: A FDUL não é clás-
sica só de nome. Em certos aspectos, tem
tendência a fechar-se numa redoma, sem
um espírito de dinamismo e competitivi-
dade.

Os alunos demitiram-se dos órgãos
numa manifestação contra o aumento
das propinas e contra alegadas ilegalida-
des no Regulamento de Avaliação. Os
funcionários não docentes demitiram-se
por razões relacionadas com o quadro de
pessoal. Apesar de distintas, as demissões
de alunos e funcionários unem-se num
ponto comum: a revolta contra a forma
de funcionamento do CD.

Funcionários e alunos denunciam o
facto de o CD ter feito alterações ao regu-
lamento sem pedir o parecer do Conse-
lho Pedagógico (CP); nos casos em que

esse parecer foi pedido, acusam-no de
aprovar alterações que violam a lei. Os
funcionários demitiram-se em bloco tan-
to do CD e do Cp, como da Assembleia de
Representantes (AR). Os alunos demiti-
ram-se em bloco do CD e Cp, mas opta-
ram por manter-se na AR.

Para Sara Henriques, da Direcção da
Associação Académica da FDUL, o CD
não só atropelou as leis, como também
não respeitou os órgãos: 20 alunos anda-
ram a trabalhar no CP durante um ano
sobre algumas medidas e, numa hora, o
CD decidiu tudo em contrário, caso que
originou já uma impugnação judicial.

A demissão dos funcionários terá le-
vado o CD a violar o princípio da repre-
sentatividade dos órgãos, uma vez que,
dado estar em maioria, teve liberdade pa-
ra aprovar todas as suas propostas.

Sem pedir o parecer do Cp, o CD a-
provou o aumento das propinas para o
valor máximo (852 euros), situação que
Germano Amorim qualifica como viola-
ção estatutária muito grave - e que
constituiu a gota de água das relações
tensas que se vivem na Faculdade.

Os problemas não se ficam por aqui.
Este ano, a AR não aprovou o Relatório

de Contas. Não sabemos como está a si-
tuação financeira da faculdade, nem
como será resolvida a questão dos alunos
carenciados, denuncia o aluno.

O CD acabou por se demitir, cedendo
à pressão de alunos e funcionários. Nos
dias 13 e 14 de Novembro realizaram-se
as eleições para a AR, sendo que a eleição
para o CD não foi agendada até ao fecho
desta edição. Contudo, Sara Henriques
adianta o nome de Sousa Franco como
provável presidente.

Alunos e funcionários vão propor ao
novo CD a discussão das questões pen-
dentes. Mas de forma democrática, diz
Conceição Feiteiro, funcionária da
FDUL, e acrescenta: os funcionários a-
presentaram a demissão em bloco porque
não podiam pactuar com ilegalidades.

Sem esconder a revolta que sente
com a actuação do CD, Germano Amo-
rim faz questão de afirmar que o assunto
não é uma birra de alunos. A forma de
funcionamento do CD foi de uma intran-
sigência absoluta. Nós tentámos discutir
assuntos básicos, como o funcionamento
da biblioteca. É ridículo, mas os alunos
não podem requisitar livros na bibliote-
ca. O CD criou uma guerra com alunos,
funcionários e professores, conclui. -

*com Bruno Henriques e Filipa Jesus
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5 de Novembro - Manifestação Nacional.do Ensino Superior

ram
fotoreportagem João Faria
(GIMOFL) e Tiago Miranda

texto Ricardo Oiogo (JORNOFL)

Movidos pela revolta ou
pela desilusão, confluem em
massa. Porque a propina au-
menta e as famílias não a-
guentam. Pela autonomia,
pelos cortes, ou apenas por-
que os colegas também vão

Tambores e trajes acadé-
micos, faixas de ráfía pinta-
das com palavras de ordem.
Por todo o país, o movimento
foi ganhando um corpo
imenso. Após encontros de
dirigentes associativos e de-
bates de prós e contras sobre
as propinas na radiotelevisão
portuguesa, os estudantes
foram para a rua.
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Porque é que não deven
1 . Do ponto de vista político, a cobrança
de propinas aos estudantes representa
uma opção de quem governa; representa
uma opção que dá o sinal à sociedade
que uma formação de nível superior deve
ser com participada devido, por um lado,
aos custos elevados que essa formação
acarreta e à actual escassez de recursos
do Estado e, por outro, devido ao facto de
essa formação implicar uma valorização
pessoal e o correspondente maior nível
de rendimentos auferidos no futuro. A
questão do aumento da qualidade não se
põe, uma vez que já foi demonstrado à
sociedade que as propinas possibilitam
apenas que as universidades e politécni-
cos se mantenham abertos.

Do ponto de vista político, o sinal que
foi dado por este governo é que a defesa
nacional é estrategicamente mais impor-
tante do que uma melhor educação e saú-
de dos cidadãos. É que, dentro da escas-
sez de recursos, existem prioridades, exis-
tem escolhas. Este governo fez as suas.

Do ponto de vista político, existem
duas opções: ou se assume que a educa-
ção é um direito ou se assume que a edu-
cação é um bem para privilegiados. Nes-
ta discussão parece estar esquecido que, a
par do direito de participação na vida pú-
blica e do direito à liberdade de associação,
a par do direito à iniciativa e propriedade
privadas, a par do direito à Segurança So-
cial e à saúde, a par de outros direitos con-
sagrados na nossa Constituição, existe o
direito à educação e à cultura. Está lá. É só
ler. E não é preciso ser jurista nemjuiz pa-
ra interpretar o que lá vem. A Constituição
fez uma opção, o governo fez outra. Será
que não se percebe isto?

2. Do ponto de vista económico, a
cobrança de propinas representa que o
Estado não vê a formação de quadros su-
periores como essencial para o País, quer
dizer que o Estado não vê a valorização e
o aumento da capacidade de intervenção
e participação dos seus cidadãos como
fundamentais. Representa que a estraté-
gia é competir internacionalmente atra-
vés de uma mão-de-obra desqualificada e
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: ser cobradas proRJU~a?
I Luís Portugal Viana Sá em artigo de opinião refuta a argumentação favorável

ao pagamento de propinas
barata; que a estratégia passa por compe-
tir com o Paquistão e a Malásia e não com
a Alemanha ou os Estados Unidos. Esta
opção, ligada ao novo código do trabalho,
transforma (ou mantém) Portugal num
País atractivo para as empresas que
procuram a mão-de-obra barata e empre-
gos precários; empresas que pagam mal e
que fogem assim que descobrirem outro
local onde a situação salarial seja ainda
mais miserável. E baixos salários signifi-
cam menos IRS e, devido ao fraco poder
de compra, menos IVA.

Do ponto de vista económico, a co-
brança de propinas afasta indivíduos de
poderem contribuir para um aumento
das receitas do Estado: pais que ganhem
mal (e por isso pagam pouco ou zero em
impostos directos) não podem providen-
ciar que os seus filhos aufiram mais no
futuro e, portanto, contribuam para o au-
mento de receitas do Estado. A questão
da valorização pessoal (quem tem mais
formação ganha mais, apesar disto ser
uma falácia) tem um retorno financeiro
teoricamente imediato: a capacidade de
intervenção social é maior, O nível de im-
postos cobrados é maior, as empresas tor-
nam-se mais produtivas, logo, o Estado
fica mais rico em múltiplos aspectos. Em-
presarialmente, o investimento no Ensi-
no Superior é lucrativo.

I
r

3. Do ponto de vista ético, pedir aos
estudantes e suas famílias que paguem
duas vezes o mesmo serviço prestado
pelo Estado (impostos e propinas) é re-
provável. O que tem de se perguntar é se
o conjunto dos cidadãos julga que o Esta-
do tem obrigação de providenciar uma
formação gratuita aos seus cidadãos ou
não. O que tem de se perguntar é se o
Estado deve arcar com a responsabilida-
de directa dessa formação ou se essa res-
ponsabilidade deve ser partilhada com
quem estuda. Do ponto de vista ético, a
cobrança da propina deveria ser descon-
tada proporcionalmente dos impostos

cobrados a todos: se os estudantes são
mais responsabilizados e o esforço do Es-
tado é menor, então os contribuintes de-
veriam sentir esse menor esforço.

Do ponto de vista ético, é reprovável
que, até hoje, a única cláusula legal cum-
prida pelos vários governos, ao nível do
financiamento, seja o pagamento da pro-
pina: as promessas de aumento de qua-
lidade; as promessas de aumento das
prestações da Acção Social; as promessas
de avaliação pedagógica de docentes para
efeitos de subida na carreira; as promes-
sas de um estudo sobre as causas do
insucesso escolar; as promessas ... Apenas
os estudantes cumprem. Há um défice
para cumprir, o que importa é desinvestir
na educação do País.

Do ponto de vista ético, a acusação
de má gestão nas Universidades e Poli-
técnicos é muito feia: gerir o quê quando
98% do Orçamento de Estado é con-
sumido pelos salários dos funcionários
públicos, fora contratados e despesas cor-
rentes? Esses gastos há muito tempo que
são pagos pelo dinheiro das propinas.
Sem as propinas, não há dinheiro para
pagar os subsídios de Natal.

4. Do ponto de vista do aluno, as
despesas com o Ensino Superior são
duras: material escolar, livros, alimenta-
ção, fotocópias, transportes, etc., para
além da propina. Dizer que a Acção So-
cial Escolar apaga estas despesas é men-
tir ou ignorar dificuldades dramáticas. A
quantidade de alunos que são obrigados a
trabalhar para pagar os estudos aumenta
na mesma proporção do insucesso esco-
lar: não existem cursos nocturnos, os
regimes especiais são negados em muitas
empresas e em algumas faculdades, e aos
próprios funcionários públicos são nega-
dos direitos legais. A Acção Social Escolar
é uma anedota: na Universidade de Lis-
boa, os gastos com vencimentos de fun-
cionários e despesas correntes são equi-
valentes aos gastos com bolsas. O custo

de manutenção de um aluno no Ensino
Superior é maior para o próprio do que
para o Estado. E isto está demonstrado.

5. As propinas são uma opção políti-
ca. Há dinheiro que foi desviado para ou-
tras despesas e há impostos que ficam
por cobrar. Há dinheiro, só que a estraté-
gia é outra.

As propinas representam desinves-
timento. Desinvestimento que suprime
mais-valias económicas e sociais. Sem in-
vestimento não há retorno nem avanço.

As propinas são uma desrespon-
sabilização colectiva e uma responsabili-
zação individual, o que transforma o en-
sino num bem de consumo pago e de
usufruto pessoal.

As propinas não podem ser tratadas
isoladamente de tudo o resto: acção so-
cial, gestão .das escolas, estatuto da car-
reira docente, autonomia universitária,
sistema de acesso ao Ensino Superior, re-
forço da fiscalização na cobrança de im-
postos, empregabilidade e código do tra-
balho. Ao contrário do que se diz há uma
estratégia para o País. Mas será que é a
que queremos?

P.S. - Afirmar, como fez o director do
Público, que usar o dinheiro de propinas
para pagar salários de professores repre-
senta um aumento de qualidade é dupla-
mente errado: não ser o Estado a pagar a
funcionários públicos para que estes
cumpram a sua função é no mínimo es-
tranho (e se a moda pega?); e, já agora,
onde é que está o aumento da quali-
dade?; ligado a isto, se um professor dou-
torado representa um aumento na quali-
dade de leccionação, então, se calhar,
deveriam ser os seus estudantes a pagar a
propina de mestrado, de doutoramento e
de todas as pós-graduações que este
queira fazer (e se a moda pega?). _

* ex-dirigente associativo
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O Homem, exasperado, continuava ainda sem entender o que a Vida lhe dizia:
- Não te estou a entender, porra!!!
Mais uma vez, ela repete, já aborrecida:

o
homem

faceao
resto

Diz a Vida ao Homem:
e e

O Homem, confuso, intrigado, pergunta:
- O quê?! Que estás tu para aí a dizer? Não entendo nada!
Ela, ponderada, insiste:

texto Gonçalo Nuno

ttt
Neste ínterim, o Absurdo chega. O Homem, sem haver ainda conseguido decífrar

uma só letra daquilo que a Vida lhe havia dito, pede ajuda ao recém-chegado. Este, após
ouvir o que a Vida incessantemente repetia ao Homem, afirmou:

- Ela disse: És um estúpido que não percebe nada!!!



escorre-me da mão larga a manga larga que a cobre
confunde-se com a areia escura
espessa que se lhe esmorece entre os dedos
onde está adormecida

avestiruzes
+ O HOMEM FACE AO RESTO + UM JARDIM

+ NÃO HÁ AMANHECER + TOTEM/N

se a minha mão fosse azulada se as minhas pernas tivessem espigões, de vários
tamanhos, e fossem escamosas, impermeáveis

e se as minhas unhas fossem lagos de madeira e houvesse esquilos a correr pelos
meus braços à volta do meu pescoço ... ?

eu sou um jardim
com bolotas espalhadas quedas pelo chão
folhas molhadas paus caídas
no chão à volta em redor raízes
braços que nasceram
se cravaram
romperam por entre o cheiro
a chuva e a pinheiro.

bichos que esvoaçam
fogem enrolam-se nas teias
nos fios de luz que furam pelas folhas
pela calma
pelos tons acastanhados
pelos meus cabelos tristes
e escorridos
vagamente ondulados
a ver passar o dia,
e a ver passar o dia,
e a ver passar o dia já no fim

texto marta dias lourenço

umjardim
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Não há amanhecer

Não, não há amanhecer,
No, there is no daum,
és só tu, a corroer como um atlântico de desejos o mapa arqueológico dos lençóis, és

só tu, a polir com pincéis de penas de pintassilgos silvestres os vestígios das minhas
clavículas,

és só tu, a surfar sobre as ondas dos meus ossos iliacos, lá, longe ... em alto mar.

Ah, Mona Mur, não, não há madrugada! É só a nossa incapacidade de domar as car-
avelas selvagens da espera ...

Não há amanhecer, é só este barco de brincar feito de um bilhete de avião da TAP e
um copo de Martini;

No, there is no daum, nem sequer a sirene dos navios que anulam no horizonte o
certificado de garantia das coisas;

Não, de certeza que não há madrugada, é só o Tejo a mexer nas gavetas das casas
caiadas pelo arrulhar dos eléctricos, a mexer nas mangas largas e geladas das chaminés
das fábricas de cortiça, o Tejo a misturar num vendaval de cheiros o café Nicola, as tílias
da Avenida da Liberdade, o suor do teu olhar de grande corsário escocês naufragado -
por engano, percebe-se - na f.l.u.l., nesta tasca de galinhas esfomeadas pelas
Reconquistas e pela peste pegajosa dos dicionários inversos.

Não, não há aurora, é só a algazarra do campo de batalha de Ourique que se multi-
plica na geada das armaduras vazias como se fosse uma despedida, um afiado adeus
furtivo e frio no crânio de um já célebre e cantado soldado desconhecido, desaparecido,
desamado, desmotinado, desamparado num esquife escuro de adjectivos que usam as
mesmas luvas e voltam sempre ao lugar do crime.

No, there is no daum, é só uma eterna última noite e dois actores que comem laran-
jas, dois actores que vão morrer porque devoram na sua ígnoâncía, porque descascam
no seu desespero, na cama desfeita e nua,

a lua.

E agora, quero ouvir-vos, vá, todos em coro: não, não há amanhecer, no, there is
mais alto, não, não há madrugada ... assim, assim, assim, assim, assim, as .
assiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmm

É fácil, não é?



I."



Só"~"epõis·.Âh!Dep~i~' e~"j~~t~~~-'a~'~
num' frasco, djiia-Ihes baixinho '.' ~~;t;~
.Agora ficam -muito quietas.a pensar~:~

l" :.'•.:••.••,. ~ (( dJ ..,,,,,,,,:..;

.~\~{~:,..... ':;.~ . ~~•." ..

nos aborrecime-ntos que me trazem constante-
. mer1te'~... \\ sem bulir com os pássaros!"\ r/;' ..

_Ir.- \ '/ "'~--J-
... 1 '\~~', --'-~>---7 :....x,..

,/

~~Nem assim satisfeito esse desejo, o
~~~ meu, nem o dele - homem -, de
julgar-se em condiçõo de me pronun-
.~~{~ cínr em sonho a trote e mõos na .
~~~~.. crina ... ;



I

l








