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Nasceu a Toupeha!
€is o primairo número d' ,R

Toupeiro". publicoçõo Oó tvt.R.f.R.,
movimento quo nõo gosto nodo de
trodições quc nõo se questionom, do
violêncios que se instituem, de
sÍmbolos de opressões sonot@iÍos que
sc instolom sem ninguém dor conto.

Queremos fozor ouvir umo voz
otento e críticg porqu@ nos (onsom os
conformismos e os hóbitos
meconlzodos, os dios cobertos do
estúpidos pontuol idodes.

Fozemos'Ê Toupeiroo o pensar qu@

podemos minor um pou(o esLe mundo
construído só poro olguns, poro deitor
oboixo hierorquios e privilégios e
levontor ideios ftescos, erigir coisos
novos @m vaz da desentcnor volorcs
retrógodos quo choirom o moto.

Vemos asfos folhos <omo um moio
poro mudor olgo, nõo um produto
o<obodo, Ínos umo ligoçõo vivo com
qusÍn nos quiser ler o oberto o quÊm
quiser porticipor. é um opelo à ocçõo,
seín dúvido, Ínos tombém oo
pênsqÍnento qus se queÍ o(tivo. No
mínimo, espsroÍnos o dobote porque
sentímos que ê necessório discutir

ocerco do que nos cerco e nos
violento.

O €nsiao Superior, vêrno-lo como
um espelho desto so<iedode qua nõo
nos sotisfoz. que nos revolto, Nos tõo
roclomodos trodições @ncontromos os
imogens de ínuito do quo quareínos
<omboter. €m lugor de os oceltôr
voÍnos pô-los em ceuso. e,m vaz de
oprender os rogros do jogo qu@r@ínos

discuti-los @ ptopoí umo Bodiçõo onti-
-trodiçõo, um onsino críLico, umo
cscolo contesEotório, uÍno sociedode
vivo e ocordcdc, o fim dos úwfes e
dos conformisínos qu@ nos hipnotizom.

€ muito, nós sobomos. Por isso é
que (oÍnesqmos jó. coín umo Toupeiro
quo esburoco scm desconso.
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POR UMâ OU?Râ UNIUER§IDâDE

O Movimento ffnti-Trodiçõo
Êcodémi<o (M.n.T.Ê.) surgiu como
reocçõo ôo rec@nte racrudascimçnto de
prótl(os o concepções consorvodoros
qu@ preconizom uÍn Elpo de
universidode qu@ ropudiomos. Ês
prox€s, os tunos, o trojÇ, os bonçõos,
todos qssos monifestoçôes
orcoizonEas, r@ssurgem ocomponhodos
de umq ideologio de propósitos cloros:
t@cu?eror o corporotivisrno ocodémico
e confarir oo estudonte universitório
uín ostotuto seporodo do resto do
sociedode.

Numo époco ern qu@ so ossiste ô
mossificoçõo do onsino, e tendo sm
conto quo o ocesso oo ensino supo-
rlor nõo dave tar obstóculos, osto
formo de elitismo surge coÍno umo
proEonsõo retrógodo. Como fenómono

do coesõo de grupo, ossamelho-ie
mois o uÍn (omportoÍnento de costo
e, enquonto estrotégia da
recuperoçõo sirnbólico. é-o de vmo
formo soudosistq e onocrónico.

. Sojo como for, o trodiçõo
ocodérnlco, enquooto intrincodo
complaxo do rituois e hierorquios,
opêlo oo conforínismo e à ousêncio
do cçírito crítico. O M.R.T.Ê., ann v@z

de oceitor o univorsidodo qua existe,
quer pôJo @ín couso; quer sober poro
que s@rve e poro qu@m serve;
quostionor o.quê se oprende e coíno
so oprendo..

Dizem os que proxom que em todo
o lodo cxisteÍn hierorquios, os quo
mondom @ os quê obedecem.
llcredilomos que isso nÕo tem que sor

l

samprc ossim e qu€ o universidode
dave ser tudo rnonos o locol do
oprendizogem do violêncio e do
crueldodo.

ll recuso do trodiçõo ocodémico,
poro nós, nõo é só umo reocçõo
emocionol ô suo culturo posscrdisro o
grot@sco. é umo crítico oos s@us

fundornentos e à suo justificoçõo so-
ciol: os deÍeitos do prorc sõo
consequên<io do suq funçõo. Os seus

obusos e ex(sssos espolhom umo
ocodemio o umo sociododo boseodos
no ideio do sucesso e de lucro.

Nõo bosto dizar que nõo
gostornos de coros pintolgodos, de
conçõos brejeiros, trojes ÍÚnabres,
cortejos on'rmolescos e outros
cerimónios crfins. Çueremos dizer que
ho ollernolivos e que vemos comboter
por elos. Por umo integroçõo quo
porlo do ospecificidode a do
diferençcr do novo oluno; que sajo,
oLrovés dos mois diversos desofios
culturois e re(r@oLivos, um estímulo à
<riorividclde crítico e lúcido; que
desconfio cJe todos os prepotêncios;
que p@nse uíno outro culturo
universitório.

Queramos ofirmor o nosso desejo
de lutor polo tronsforrnoçõo desEo
universidode quo nos sobe q pouco,
encurrolodo qua estó nos esportilhos
tecoocróLi(os, como toml5,ém de

cont@stor o sociedode quo o supoíto.

O M.Íl.T.R. @stó organizodo por
nú<lcos, ospolhodos por dlversos
focuÍdodes de LÍsboo, que têm
ouronomio no que respeito às suos
ocções, urno v@z que poro diíorenlos
reolidodos (e o trodiçõo no F.C.S.H.

nõo é a m@síno coiso qu@ no
Lusófono) se odoquom meios
dite.rentos. Nõo criste umo direcçõo
<ontrolizodoro e os projecLos coínuns
sÕo definidos @m @n(ontros cntre os
cliversos núcleos.

'Ê intervençõo do M.Â^T.fl. visq,
otrovés do publicoçõo de pontletos,
do pinturo do murois, do portlcipoçõo
em dcbotcs, do orgonizoçõo de
oventos culturois o, nolurolÍnent@ do
Toupeiro, criaÍ umo contro-culturo no
rneio ostudontit, que voloriae o
diferenço, o uLopio a o imoginoçõo"
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NEGRO §0BRE CINZENTO

Numo discussõo sobre o existâncio
ou os rnoldes de umo trodiçóo ocodémico
iínpaÍto definir o pqel e os coroctorísticos
do Uníversidoda onquonto instihriçõo «l-
turol e o vido ocqdáíni(o enquonto
indi<odor dasso dimensõo. UÍno otitudê em
reloçõo ô ochrcl trodiçõo ocodérniroreflecte
necessoriomentg uÍn modelo de
universidqde e de «lturo, e do sociedqde
que (ondi(ioí1o umo e outro.

Ê Universídoda deverio ser uífl espoço
de oprofundomento de <onhe<imentos, je
formoçôo e dofiniçôo pessoois, de
dÍwlgoçõo de tandên<ios recéntes em <odo
domínio. €storio, de fqcto, oo olconce de
tôdos E rnontÊrio no seu int?rioÍ e (oín todo
o sociedode um debote oberto e plurol..
Serio, ern resumo, umo instituiçõo de
vonguordo (e de rupturo) <ulturol, de
exprassõo lndividuol e (ote(tivo.

,€ste esfirnulonte modelo teÍn pouco
o ver com o Universidode.que conhecemos.
que odíninistro <onhecirnontos
<uidodosomente sele<cionodos o elites.
Umo universidode qua se montéín ?ín
raloçõo oo Íasto do sociadode num estodo
de serni-ourismo a onde, feitos os contos,
reino o silôncio.

É este último (oôtexlo qua produz o
trodlçõo ocodémi<o. 0s seus fiéts
seguidoies propõern-nos todo o espécie de
rituoizinhos e códigos. <onvidom-nos o
ofogor o personolidade e o disfrutor os
puzeres do 'Vido boánio", tentoín{os (oal
o brejeirice rnois rnochistq e.cretino, eo som
do fodo ou do ínúsi(o ; pimbo... qua olgumos
hÀ1os enriqueceÍn (oín boçolidodes do suo
lowc. €stes filhos pródigos - o tuturo do
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princípios bem mois dernocrótiros do
que os qve o perpetuom hoje), qu@ se
obrom oos bons futuros tampos e
contribuoín poro que eles o sejom de focto.

O combote à trodiçõo ocodémi<o
doíninonts nõo é um precioslsmo de
intelectuois presunçosos e iôtolcrontes,

(oíno Ínuitos ofirmom. € umo (oíso t6o
deíno(rótí(o (oíno o pÍoposto de umo «rlfuro
envez de ouEo, de umo formo de (onvívio
emvez de outro, de umo *<iadada e$vez
de ouúo. € questionor os prqes, os úojes,
os cortejos. os hierorquios, os tífuios,
qusstionondo toínbéín os boses (roízes)
desto estronhíssimo formo de vido.
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noçõo - nõo prometem. ofinol, nodo:
nern princípios nem lutos, nem utopias nem
revoluçõos. Vastem-se de ptalo e
pro<lomom oçulhosos e olorves o primodo
do inconsciêcio e dos bebedeiros.

Todos os sociedodes, bsm como os
grupos dentro dalos, têm os suos trodiçõcs,
têm os seus rituois. Outros ínoviínentos
têrn ocornponhodo (<om ínoior ou Ínenor
intensidade (onformg os rnoés culturais e
políticos) o vido ocodémi(o. Nem os
moviÍnentos <ulturois ocodémicos se
resuÍneín às funos, nern o üdo ocodérni<o
se restringe oo interior dos foculdodes.

Só fozsm sentido, só podem ser
progressistas, os trodiçõas cujo
monutençÕo iÍnplique dinomismo; que
ossentem no refleróo, no criotividode, no
intervençôo o todos os níveis, dentro e. foro
dq foculdode; que onôllsem
<onstonreínentê os propósitos do suo
existên(io (o troje seÍviu aín teínpos

uíÍro oposiçôo ô lntagroçõo? eue nõo fiquam
dúvidos: queín estó o proxor nõo estó
preocupodo em des<ontroiro coloiro; nõo esUó
o rír-se (oín o coloÍro. mos sirn o rir-se do cdoiro!

Cloro que hó muitos formos inteligêfltes
de os novos esu.rdontes so integroroÃ rnos.
davido à suo olevodo compleridode. nôo
(onseguem seí postos êÍn pÍótíco poÍ qqem
ondo o proror.

(ncontrom-se oÍndo outros orgumentos,
(oÍno o "fui prorcdo, logo tornbám tonho o
dirarto de preof or'prororom o minho nÉe,
o Íneu poi, os ít!?us irmôos, logo tombém
prexou, mgs nôo dis(utoÍnos oqui
orguÍnentôçõo tõo bósico...

ÊnuÍodos estes *iis ugumeotos, o Frlixo
nôo teín em que s9 ergirêr.O que o proxe é no
reqlifue nõo é ossumído por queín deÍende
que se proxe: umo formo so(iolÍnents o("ito
de submeter os outros à nosso vontode (pelo
usq <hro do forço do número a do receio da
exclusõo).

. O que teínos é umo (novo) prore longe
dos suos origens e significodos. foro ão
raolidode 

" aposto oo quê se propõe. €m
suíno, uÍno proxe dostituído de significodo,
quer culturol, qt,rer sociol, e que não beín filotiro
poÍo existir fios nnldos em que o conhecemos.,

Pdro ffidim p
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0s argumenÍos da pratte

Ê proxe foi o(Çitê à portídq quosê (oÍno
uÍno cons@quêa<lo de so ter entrodo o
Univarsidode. flssistiu-se este ono pelo
pÍi.nêiÍo vez o umo foÍte (ontastoçôo destq
moneirq de pênsor.

Quern proro fó-lo com bosa em dois
orgumentos, ssndo tonto um como o ouúo,
senôo fo[sos, totolínente invó]idos_

-Qprimeiro orgumento é ,Oodiçõo": ,umo
vez que hó centanos de onos se proxou, entõo
hojeproxo-se". Porrocio<ínios do mesmo coli-
bre, oindo hoje hqveÍio peoo de morte em Êor-
fugol e muitos ouUos oüccidodes, prod;tos de
soriedodes onteriores que noturolmente
ocoborom vítimos do progrosso.

Se umo úodiçõo doixou de ter si gnifi(odo
com o possor dos onos, é umo trqdiçõo morto.
(, quer sociol quer «rlturqlmente, o iroxe estó
condenodo à Çxtinçôo, uÍno vez que nõo
en(oixo nos Íoculdodês tol (omo os
desejomos.

..- O segundo orgumÇnto é 'integroçõo,:
"fozernos o fovor de proxor os <aloiros, poique
os ojudomos o Integrorern-se.. Ê«edito que o
convívio <om colegos rnois velhos elimine
<ertos boneíros mos qu@stiono totolmentê o
fonno como esso conuívioéfaito; muitos\&res
à forço e seÍtlçl:e com o hÍororquio coloiÍo-
-veteÍono. Oro, nõo é o hierorquizoçÕo dos
estudontes umo divisôo e, poÍ (onseguinte.



§E}(I§M0 DE HOIE

Ê mulhcr @stó constontemonte o
ser discriminodo no nosso sociedodo.
B mentolidode vigonte, opesor do
olguns (poucos) ovanços, continuo o
<onsidcror o mulher como fodo do lor,

procriodoro a ln(oÍnp@tenta. Ês

origons dosto discriminoçõô sõo os
rnois divessos, mos o lgrojo Católico
tam oqui um peso fulcrol. Como serio

o sociodode se no Bíblioviosse escrito
"€ ffdõo noscou de umo costelo do
€vo"?

Nos inslituiçóes da ensino, nõo
nos iludomos, os coisos nõo sõo
diÍeranlos. A universidodç,ê am rcflaro
do sociodode. O soxismo nos teínpos

do hoje rnostÍo-se dç formo rn@nos

óbvio, Ínos neín por isso Ínenos
perigoso e violaoto. Rindo sa
@ncontÍom rnuitos prbfessores ultro-
-consorvodores quê ochom quo o
mulher dove estor em coso e nõo o

osEudor. Hó tombém o ideio do quo o
homern tiro uÍn curso Poro ter umo
coneiro brilhonte e o mulher poro sêr

independent@ a (onatituir fomílio.

Nos proxcs, o saxismo ó morconto:
o monino submisso. o menioo viril, os
tipos de belezo êst@reotipodos, os
"misses" o os "Ínistêrs". Nos oulos. os

\ mulheros. poro conscguirem fozervclor

Fr*,.,,o u

os suos idoios. necessitom muitos
vezos do ossumir umo Posluro dito
mosculino. No cofé Prodominom os
conversos "de homens" onde o mulher

nõo tem voz. €, cloro, sõo quoso
seínpre os mulhçres que fozem o popol

de "secretórios": tiroÍn os fotocópios,
orronjorn o codorno, etc.

€. se set mochisto é codo vez
menos politiçoÍnonte (one«o, isso nõo

significo qu@ o mochismo estejo o
moríer. €la voi odquirindo nov€ls

formos, mois subtis e mois sufocontes'

é prociso (om@çor o combotêlo jó. Por

uÍnq sociedode mois justo a

iguolitário, Pelo dasopore<imcnto de

todos os tipos do discriminoçõo'

Xana Coteia
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Sern CoÍnentários
nUmo Tuno é composto por uns

(...) que curtêÍn músico
e "folcirices', que sõo

à brincodeiro antrle ales
íasp@ito o docêncio) c com elos

sem respeiEo nenhum @ o rnois
adecentamenLe possível e

imoginório)..."
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'Tocondo músicos de outores
tuno como "Vivo o ceweja"

firc'; uMonino do <opo negro'
Copituno d'Oppidono mostro j

Íno novo orgonizoçõo, estilo
idode quo hó muito se vi
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