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Éfe-érre-á. Deambulações Sociológicas pela Queima das Fitas de 

Coimbra

José Pedro Arruda1

Resumo:  A  Queima  das  Fitas  é  um  acontecimento  incontornável  na  vida  social  e 
académica2 de Coimbra. Muitos dos discursos construídos em torno deste evento assentam 
em conceitos abstratos e ambíguos como “tradição”. Este texto procura descrever a Queima 
a  partir  de  uma análise  pragmática  da ação.  Os atores  que fazem este evento  não se 
limitam a representar papéis previamente definidos; eles têm a capacidade de transformar 
ativamente  os  contextos  através  das  suas  escolhas  e  performances.  O  que  aqui  se 
apresenta é um registo etnográfico das práticas, dos atores e das possibilidades de ação 
que o cenário da Queima das Fitas de Coimbra oferece aos seus participantes. A partir do 
conceito  de  “redes”,  procurar-se-á  fazer  uma  análise  das  interações  sociais  que 
caracterizam a “semana académica”.
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Abstract:  “Queima  das  Fitas”  is  an  unavoidable  happening  in  Coimbra’s  social  and 
academic life. Many speeches built around this event are based on abstract and ambiguous 
concepts, as “tradition”. This text tries to describe “Queima” from a pragmatic analysis of 
action.  Actors  that  do this  event  do not  just  play  pre-defined roles;  they are capable  of 
actively change contexts through their choices and performances. What is presented here is 
an ethnographic account of the practices, actors and action possibilities that the “Queima das 
Fitas” scenario offers to their participants. From the concept of “networks”, we will try to make 
an analysis of the social interactions that typify the “academic week”.
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Introdução

Este  artigo  constitui  uma  reflexão,  que  procura  ser  aberta  e  ampla,  sobre  um 

acontecimento que, anualmente, tem um impacto visível e incontornável na vida de grande 

parte  dos residentes  em Coimbra,  sobretudo os universitários:  a Queima das Fitas3.  As 

informações, opiniões e descrições que serão aqui reveladas resultam da minha vivência 

enquanto estudante e residente nesta cidade entre os períodos de 2000 a 2006 e 2008 a 

2012.  Esta  experiência  acumulada  enquanto  observador  e  também  participante  neste 

evento, assim como nas rotinas e nos ciclos associados à vida académica, permitiram-me 

conhecer de perto e de variadas formas a realidade que aqui exponho. Na verdade, a minha 

1 Doutorando em Sociologia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; E-mail: jose.p.arruda@gmail.com.
2 Optamos por manter a grafia das palavras de acordo com as especificidades ortográficas do português de Portugal, assim 
como as expressões idiomáticas portuguesas, evitando possíveis alterações de sentido pela adequação às normas do Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa (nota da equipe editorial Pensata). 
3“Queima  das  Fitas”  é  uma festividade estudantil,  originária  da  Universidade de Coimbra,  realizada  em quase todas  as  
Universidades portuguesas entre Abril e Maio, com a duração de cerca de uma semana.
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relação com a Queima não tem um caráter uniforme nem contínuo, sendo marcada por 

interrupções,  desvios,  alternâncias  e descontinuidades.  Da mesma forma,  as  opiniões e 

posturas  que  fui  recolhendo  dos  incontáveis  informantes  –  colegas,  amigos  e  mesmo 

desconhecidos, estudantes ou não – com quem interagi ao longo destes anos, apresentam 

oscilações profundas na maneira de olhar, entender e viver a Queima das Fitas. Procurarei 

dar conta dessa diversidade de registos que, por si só, restringe a ambição de se extrair 

uma conclusão definitiva.

A metodologia  empreendida  está  próxima  daquilo  a  que  Machado  Pais  (2006) 

chama “deambulações sociológicas”, referindo-se às experiências quotidianas de onde os 

etnógrafos urbanos retiram parte substancial do seu entendimento do mundo social. Porém, 

pode  também  ser  classificada,  em  termos  latos,  como  autoetnografia,  que,  segundo 

Deborah Reed-Danahay (1997) pode conter múltiplos significados, sendo difícil caracterizá-

la  a  nível  de conceito,  de método ou de discurso.  Existem muitas  distinções teóricas e 

variações  em  torno  do  conceito,  como  autoantropologia,  antropologia  autoetnográfica, 

registos  autorreflexivos  ou  narrativas  autobiográficas.  Não  é,  no  entanto,  o  meu  único 

propósito fazer uma descrição densa, reflexiva e interpretativa dos fenómenos analisados. O 

registo etnográfico que irei aqui expor terá como pano de fundo alguns fundamentos da 

Teoria das Redes, como a ideia de interdependência dos atores de Wasserman e Faust 

(1999), da força dos laços fracos, de Granovetter (1973) ou da inter-conectividade de tudo o 

que existe, proposta por Barabási (2003). Porém, acima de tudo, foco-me na ação e nas 

possibilidades pragmáticas que são oferecidas aos diversos atores no contexto da Queima 

das Fitas, alimentando as ideias de fluidez e performatividade provenientes da Sociologia 

Pragmática de Antoine Hennion (2004).

Para complementar este quadro teórico,  recorro ao contributo da  Actor-Network 

Theory (ANT),  partindo  das  obras  de  Callon  e  Latour  (1981;  LATOUR,  2005).  Este 

complemento teórico relaciona-se com a necessidade de integrar diversos elementos não-

humanos na configuração da Queima das Fitas para que esta se torne naquilo que é. A 

minha abordagem focaliza-se essencialmente na ação e não em conceitos abstratos ou 

idealizados como “tradição”, “código” ou “praxe”. Estes termos serão abordados apenas na 

medida em que os atores os utilizam. Não procurarei,  por isso, discutir  a história nem a 

transformação da Queima das Fitas ao longo do tempo, da mesma forma que não darei 

particular relevo aos aspetos formais e institucionais ligados à organização deste evento. O 

meu argumento é que, apesar de todos os aspetos económicos, burocráticos e estruturais 

que estão por detrás de um evento desta dimensão, a Queima é feita por aqueles que nela 
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participam e que a vivem, assim como por aqueles que,  não querendo vivê-la, não têm 

maneira de escapar-lhe.

O que aqui apresento é um relato interpretativo das ações e interações que se 

desenrolam no contexto da Queima das Fitas de Coimbra. Este registo assenta nas minhas 

experiências  pessoais  enquanto  estudante  de  Coimbra  e  observador  interessado  de 

fenómenos sociais, resultante da minha formação académica. Porém, há que salientar que a 

Queima não se esgota  nos momentos  e nos locais  que aqui  descrevo;  em virtude das 

limitações de espaço e dos propósitos deste ensaio, escolhi aqueles que me pareceram 

mais  adequados  para  desenhar  um cenário  abrangente  da  Semana Académica.  Outras 

opções podiam ter sido tomadas, por figurações igualmente importantes, como os convívios 

académicos que antecedem a Queima, a Serenata Monumental,  o Baile de Gala, o Chá 

Dançante,  a Garraiada ou mesmo as estratégias domésticas que os estudantes adotam 

durante este período.  No entanto,  não podendo falar  de todos estes cenários,  optei  por 

aqueles que considero mais marcantes na minha qualidade de participante e membro da 

academia. Procurei traçar um panorama geral do que acontece antes, durante e após a 

Semana Académica e, para isso, debrucei-me com particular atenção sobre os momentos 

que  aglutinam  mais  pessoas  e  dominam  os  temas  de  conversa  sobre  a  Queima, 

nomeadamente os jantares de curso, as noites do Parque e o Cortejo dos Quartanistas.

É possível  que,  ao longo deste  texto,  cometa alguns lapsos ou imprecisões na 

utilização de alguns conceitos oficiais do Código da Praxe da Universidade de Coimbra. 

Considerando-me um a-praxista, não domino totalmente a linguagem “académica”, sendo o 

meu ponto de vista o de alguém que oscila entre o dentro e o fora da Queima. Como já 

referi, os discursos que os participantes na Queima das Fitas constroem sobre a mesma não 

são uniformes nem consensuais. Geralmente, estes públicos dividem-se entre os que se 

consideram pró e os que se apresentam como anti “tradição académica”, havendo também 

espaço para os que assumem uma atitude neutral, de indiferença ou aceitação passiva. A 

abordagem  que  aqui  desenvolvo  não  se  insere  em  nenhuma  destas  perspetivas  nem 

favorece nenhuma delas. O que procuro é realizar uma reflexão aberta e descomprometida 

sobre  os  fenómenos  descritos,  contribuindo  para  uma  discussão  abrangente  e 

intelectualmente  honesta  sobre  o  impacto  social  da  Queima  das  Fitas,  sem  objetivos, 

políticos ou de crítica social, predefinidos.

1 – Preparativos

1.1- As Ordens de Grandeza
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A Queima das Fitas começa a entrar no imaginário dos estudantes de Coimbra 

meses  antes  da  sua  realização.  Aqueles  que  chegam  de  novo  à  Universidade,  sejam 

estudantes  do  1º  ano  de  licenciatura,  pós-graduações  ou  integrantes  de  programas  de 

mobilidade  internacional,  são  geralmente  informados,  nas  primeiras  conversas,  sobre  a 

“grande festa” que acontecerá nos inícios de Maio. Recordo o entusiasmo e orgulho com 

que muitos me alertavam sobre a dimensão e animação de tal evento quando eu era um 

recém-chegado a Coimbra (“caloiro”, pelo Código da Praxe coimbrã). Na maior parte dos 

casos,  essa  informação  era  passada  num  misto  de  convite  e  ameaça,  com  o  tom  de 

superioridade de quem já lá esteve e conhece: “Quando chegar a Queima é que vais ver”; 

“quero ver-te na Queima” ou “espera que na Queima a gente fala” eram algumas das frases 

frequentes com que procuravam aguçar o meu apetite ou, simplesmente, demonstrar que eu 

não  poderia  saber  o  que  era  a  vida  académica  enquanto  não  passasse  por  essa 

experiência. Frequentando a licenciatura em antropologia, vim a conjeturar, meses depois, 

que a Queima devia corresponder  à última fase do processo ritual  de que falava Victor 

Turner (1969), aquela que nos garantia finalmente o estatuto de pertença à comunidade. 

Aceitei assim a minha situação de liminaridade e procurei não pensar muito nisso.

Não posso negar que, nos anos subsequentes, eu próprio tenha reproduzido esse 

discurso com a mesma sobranceria, tal como assisti incontáveis vezes a acontecer à minha 

volta. Os céticos são o alvo preferencial de quem se sente comprometido com a missão de 

valorizar a sua Universidade e as suas práticas. Não quero com isto cair no essencialismo 

nem  definir  ontologicamente  certos  grupos  de  pessoas.  Ser  cético  pode  ser  um  ato 

meramente performativo e contextual e, neste caso, diz respeito apenas aos momentos (e 

são frequentes em algumas alturas do ano, em particular nos meses de inverno) em que 

alguém põe em causa a cidade de Coimbra enquanto local de festa, convívio e animação. 

Sendo uma cidade de média dimensão a nível nacional e pequena a nível europeu, Coimbra 

não oferece alternativas culturais e de entretenimento suficientes para agradar a todos os 

seus visitantes nem a uma grande porção das pessoas nela estudam. Porém, como em 

todos os  lugares,  há muitos  que  gostam de defender  a  “sua”  cidade (mesmo que seja 

emprestada) da desvalorização e das injúrias. Nestes momentos, recorrem-se a diversas 

“ordens de grandeza” para projetar uma imagem positiva da cidade e da sua oferta.

Aqui torna-se relevante o conceito de  cidade que Boltanski e Thévenot propõem. 

Estas  cidades relacionam-se  com  os  espaços  comuns  em  que  se  divide  a  ação  dos 

indivíduos;  cada uma delas se liga a uma certa ordem de grandeza e a uma lógica de 

justificação específica. Assim, temos a  cidade inspirada, onde se valoriza a criatividade, a 

graça e a não-conformidade; as relações que aqui se estabelecem baseiam-se na paixão e 
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na comunicação emocional e caracterizam-se pela procura de uma ascese espiritual. Na 

cidade  doméstica,  existe  uma hierarquia  baseada  na  estima,  na  reputação  e  na  idade, 

regulada por relações de autoridade e confiança; esta ordem é geralmente mantida pela 

oralidade e pelo exemplo. A cidade cívica é caracterizada pelos interesses coletivos, assenta 

em relações de solidariedade e equidade e assume regras formais e oficiais. Na cidade da 

fama,  a  grandeza  é  concedida  sobretudo  pelo  reconhecimento  e  pela  celebridade  das 

figuras que emitem opiniões. A cidade mercantil estabelece-se nas trocas comerciais e é 

regulada pelo dinheiro e pelo sucesso monetário. Por fim, na cidade industrial, o sucesso e a 

grandeza são atribuídos pela  eficácia  e  funcionalidade da produção,  sendo os atributos 

necessários  para  nela  vingar  o  profissionalismo  e  a  competência  (Cf.  BOLTANSKI  & 

THÉVENOT, 2006).

Quando se recorre à Queima das Fitas para elevar o nome de Coimbra,  várias 

destas cidades são invocadas, particularmente a cívica e a industrial. Na primeira, invocam-

se argumentos relacionados com o espírito coletivo que a Queima representa, sendo um 

acontecimento  de  estudantes  e  para  estudantes,  onde  todos  têm  igual  acesso  ao 

divertimento e ao convívio. Os preços dos bilhetes, proibitivos para muitos, retiram alguma 

veracidade ao argumento, mas os habituais descontos nos bilhetes gerais para estudantes 

são  por  norma  apreciados  e  apontados  como  prova  de  conduta  solidária  entre  os 

estudantes. No que respeita à cidade industrial, ela materializa-se nos comentários sobre a 

grande afluência que, anualmente, marca a Queima, na sua popularidade e grandeza e na 

quantidade de visitantes que Coimbra recebe nessa semana. Outras cidades são invocadas 

ocasionalmente, como a  doméstica,  que assenta na autoridade que os mais experientes 

membros da vida académica têm sobre os novatos na valorização dos eventos, ou a cidade 

da fama, quando se enumeram os artistas de renome no mundo da música que já pisaram 

os palcos do recinto. O que importa salientar é que os adeptos da Queima, ou amateurs, 

usando a terminologia de Hennion, não são agentes passivos na caracterização e projeção 

do  evento,  redefinindo-o  performativamente.  “People  are  active  and  productive;  they 

constantly transform objects and work, performances and tastes” (HENNION, 2004, p. 131).

1.2- Jantares de Curso

Alguns dos principais momentos que marcam os preparativos para a Queima das 

Fitas são os jantares de curso que, como o nome indica, servem para reunir um grupo de 

estudantes de um mesmo programa curricular  em momentos de convívio e repasto.  Os 

jantares  de  curso  são  frequentes  em  Coimbra  no  início  de  cada  ano  letivo 

(setembro/outubro), altura em que muitos estudantes chegam pela primeira vez à cidade. 
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Desta forma, os jantares, tal como muitas práticas associadas à “praxe académica”, são, 

alegadamente, uma forma de integrar os recém-chegados nas redes sociais já existentes. A 

regularidade dos jantares de curso cai consideravelmente durante os meses de inverno, 

particularmente  janeiro  e  fevereiro,  que  habitualmente  correspondem  ao  período  de 

avaliação do 1º semestre. Porém, a chegada da primavera traz novo incremento a esta 

prática, que ganha a sua máxima expressão nas semanas que antecedem a Queima. Na 

noite da Serenata Monumental, que marca o seu início, as zonas da Alta, da Baixa e da 

Praça da República ficam invariavelmente repletas de capas negras e estudantes trajados: 

neste dia, quase todos os cursos organizam jantares, pelo que se torna difícil encontrar um 

restaurante livre nestas áreas da cidade ou caminhar na rua sem dar conta da multidão 

estudantil.

Os  jantares  de  curso  não  são,  habitualmente,  fechados  a  pessoas  de  cursos 

diferentes  ou  mesmo  a  não-estudantes.  Por  norma,  os  elementos  “externos”  chegam 

através  de  um  ou  mais  membros  do  grupo,  na  condição  de  namorados,  amigos  ou 

conhecidos. Os indivíduos responsáveis pela associação de novos membros a este coletivo 

podiam ser considerados “pontes”, se empreendêssemos um esforço analítico para situar e 

definir a posição estrutural de cada um destes atores na rede de interações, à semelhança 

de Wasserman e Faust (1999), ou se tentássemos traçar um sociograma semelhante aos 

propostos por Moreno (Apud MERCKLÉ, 2004), onde cada indivíduo equivaleria a um “nó” e 

as relações que estes estabelecem entre si  poderiam ser devidamente classificadas,  na 

condição de “laços”. Utilizando a terminologia de Bourdieu (1980) e Nan Lin (LIN; COOK & 

BURT, 2001), poderíamos ainda classificar as interações que ocorrem neste cenário como 

bounding social capital, ou mesmo bridging social capital se, como muitas vezes acontece, 

estiverem presentes  professores  universitários  ou  outros  elementos  de  grau  hierárquico 

superior dentro da academia. Contudo, estas análises projetam um cenário estanque, como 

um momento congelado no tempo,  não sendo capazes de apreender  o  dinamismo e a 

subjetividade destas interações. O foco na performatividade, sugerido por Hennion, permite-

nos complementar estas leituras, colocando a ênfase na ação e nas possibilidades de ação 

de cada ator num contexto específico.

Fazer uma análise sociométrica de um jantar de curso ou tentar medir o capital 

social de cada um dos seus membros através do número de interações que este estabelece 

poderia  conduzir  a  consideráveis  erros  de  julgamento.  Poderíamos,  por  exemplo,  ser 

levados a intuir  que os responsáveis pela organização do jantar detêm um maior capital 

social do que um indivíduo que permanece num canto da mesa, conversando apenas com 

quem está à volta. O número de interações que cada ator estabelece não é suficiente para 
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compreender  a  sua  ação,  nem  tampouco  a  classificação  desses  laços  em  conceitos 

bipolares como positivos/negativos, fortes/fracos ou ativos/passivos,  como sintetiza Sílvia 

Portugal (2008). Alguém pode decidir organizar um jantar de curso, efetivamente, por dispor 

de uma grande rede de contactos e gozar de forte popularidade entre os seus colegas. 

Porém, pode também fazê-lo por achar que mais ninguém tem as competências certas para 

isso ou mostra vontade de sujeitar-se a essa tarefa,  porque se sente impopular  e quer 

demonstrar a sua capacidade de agir ou até porque não tem vontade de se juntar à maioria 

dos seus colegas e procura realizar um jantar alternativo apenas com as pessoas com quem 

mais se identifica. Por seu lado, o indivíduo que se encontra no canto da mesa pode ser 

simplesmente  tímido  ou  pode  estar  mal-disposto  naquele  dia  e  sem  motivação  para 

socializar  ou  mesmo achar  que  já  tem amigos suficientes  e  não pretender  fazer  novas 

amizades.

As propostas  de Granovetter  (1973)  para  definir  a  força dos laços sociais,  que 

passam pela duração da relação, intensidade emocional, intimidade e serviços recíprocos, 

dificilmente conseguem aplicar-se à análise de um jantar de curso, se nos focarmos apenas 

no  que  acontece  neste  contexto.  Seria  preciso  conhecer  os  atores  previamente  e 

acompanhá-los a partir daí durante alguns meses para perceber exatamente as causas e as 

consequências sociais  das  suas interações nesse jantar.  Um etnógrafo rigoroso poderia 

tentar  entrevistar  vários dos convivas,  escolhidos consoante a sua posição estrutural  na 

rede,  ou  confiar  na  sua  pormenorizada  observação  participante.  No  entanto,  ambas  as 

estratégias seriam, por certo, fortemente condicionadas pela presença de um elemento não-

humano: o vinho (que, nestes jantares, costuma ser à discrição). Mesmo um observador 

pouco  treinado  ou distraído  dificilmente  deixará  de  notar  que  os  jantares  de  curso  são 

habitualmente marcados pelo excessivo consumo de bebidas alcoólicas, o que provoca uma 

alteração  igualmente  visível  nos  processos  de  socialização  rotineiros.  De  repente,  o 

indivíduo isolado e sem amigos está abraçado a gente que mal conhece e de quem, ainda 

na  véspera,  tinha opinião negativa;  o  membro mais  popular  da  academia está  ter  uma 

altercação fraturante com vários colegas, sem que nenhum deles recorde qual causa da 

discórdia;  o  elemento  “externo”  é  tratado  pelos  restantes  como  velho  conhecido  e  as 

manifestações  públicas  de  afeto  multiplicam-se.  Todas  estas  interações  reconfiguram 

substancialmente as redes sociais, sendo a maioria das suas consequências impossíveis de 

prever com rigor.

Mas não é só pelo álcool que os jantares de curso têm o potencial de reconfigurar 

redes sociais. Sendo um momento de convívio e de associação entre pessoas, constituem 

uma oportunidade para aproximar ou afastar indivíduos e para diluir ou reforçar diferenças 
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ideológicas. Há alguma tendência para aqueles que se consideram “antipraxe” evitarem os 

jantares de curso. Isto acontece porque os jantares são frequentados maioritariamente por 

gente trajada e propícios a atividades praxistas, que passam por submeter os “caloiros” a 

algumas práticas menos rotineiras, como comer sem talheres, vestir as roupas do avesso ou 

usar  artefactos  ridicularizantes  durante  a  noite  inteira  –  uns  chamar-lhe-ão  brincadeira; 

outros, humilhação. No entanto, a divisão entre praxistas, antipraxistas e a-praxistas não 

tem necessariamente de ser insuperável nem fraturante. O que acontece nos jantares de 

curso é um processo permanente de negociação de identidades, que leva a que cada um 

destes coletivos construa a sua maneira de estar. Aquilo que alguns pretendem apelidar de 

“tradição” é, na verdade, um conjunto de práticas díspares e dinâmicas que resultam da 

ação de diferentes coletivos, em diferentes lugares e momentos. Gostar de ir a jantares de 

curso não torna,  per se, alguém  pró ou contra a praxe, pois o gosto tem de ser recriado 

continuamente.

Tasting  does  not  mean  signing  one’s  social  identity,  labelling  oneself  as 
fitting  into  a  particular  role,  observing  a  rite,  or  passively  reading  the 
properties “contained” in a product as best one can. It is a performance: it 
acts, engages, transforms and is felt (HENNION, 2004, p.133).

Recordo que, em determinado período da minha licenciatura em antropologia, os 

jantares de curso passaram a ser realizados por uma larga maioria de pessoas não trajadas 

e  as  atividades  praxistas  desapareceram.  Não  houve  qualquer  imposição  estrutural  ou 

sistémica para que ocorresse esta mudança.  Foram as práticas e as performances dos 

intervenientes que transformaram a conduta habitual. É possível que, entretanto, o processo 

tenha sido invertido pela mesma ordem de razões. As condutas e as práticas que ocorrem 

num determinado local e num determinado momento acabam por definir  os modelos de 

ação, mais do que as estruturas pré-existentes ou camufladas. Se optarmos por um modelo 

de  análise  rígido  e  fortemente  estruturado,  podemos  não  conseguir  ver  o  potencial 

transformativo  de  cada  contexto  e  de  cada  ator.  A  metáfora  das  “redes”  é  útil  para 

pensarmos os cruzamentos e as associações que acontecem na vida de todos os dias, mas 

pode dificultar a captação da dinâmica fluída e performativa da ação, congelando momentos 

numa  moldura  demasiado  sólida  e  estática.  Invocando  a  necessidade  da  performance, 

recorrentemente se canta, nos jantares de cursos, “e se a malta quer ser cá da malta, tem 

de beber  este copo até ao fim”.  Para “ser da malta”  não basta estar  com a malta nem 

interagir com ela; é preciso fazer o que a malta faz e comprová-lo performativamente.
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2 – A “Semana Académica”

2.1- As Noites do Parque

Depois de muito se falar e especular sobre os méritos da Queima e com o estágio 

dos jantares de curso já concluído, eis que chega, finalmente, o momento de desfrutar da 

“verdadeira”  festa.  O programa da “semana académica”  costuma ser  divulgado algumas 

semanas antes do evento e publicitado pela cidade através de cartazes e  flyers.  Nestes 

panfletos,  revela-se  o  calendário  da  Queima,  as  noites  associadas  a  cada  uma  das 

Faculdades (que tem um significado essencialmente simbólico e não proporciona qualquer 

desconto ou tratamento especial para os membros dessa Faculdade), as bandas e as tunas 

que vão atuar em cada uma das noites e também os patrocinadores, remetidos geralmente 

para um lugar de menor destaque visual na parte inferior do cartaz. Esta informação serve 

para ajudar os estudantes a escolher quais as noites em que pretendem ir  ao Parque e 

também para atrair visitantes externos, que podem deslocar-se a Coimbra com o principal 

propósito  de  assistir  a  um concerto  específico.  Por  esse  motivo,  a  noite  habitualmente 

reservada  para  a  atuação  de  uma  banda  estrangeira  de  renome  internacional  é  a  de 

sábado, quando se espera uma maior afluência de visitantes.

Porém, não é apenas no programa oficial da Associação Académica de Coimbra 

(AAC) que a Queima é divulgada. Muitos bares e clubes noturnos de Coimbra associam-se 

ao evento, fazendo também circular  flyers e convites para promoções e festas alusivas à 

Queima,  embora  essa  alusão  seja  meramente  conceptual.  A  maioria  destes  espaços 

privados sofre uma perda substancial de clientela durante a semana académica, levando 

mesmo alguns deles a fechar as portas durante esses dias. As referências à Queima são 

assim uma forma de  tentar  angariar  os  públicos  que,  por  um ou outro  motivo,  não  se 

deslocam  ao  recinto,  fornecendo  uma  espécie  de  Queima  alternativa  que  se  situa 

simultaneamente  dentro  e  fora  dela.  Pela  lógica  das  associações  e  da  tradução, 

desenvolvida por Callon e Latour (1981), estes atores (bares) procuram crescer associando-

se a um outro (Queima), traduzindo os seus interesses como os interesses de quem quer 

viver esta experiência e produzindo assim um coletivo maior e mais forte. É através das 

associações, que se criam a partir da tradução de interesses, que a Queima das Fitas se 

transforma  num  coletivo  gigantesco,  sendo  um  híbrido  que  conjuga  inúmeros  atores  e 

intenções,  que  vão  desde  a  AAC  aos  patrocinadores,  passando  pelos  visitantes,  pela 

comunicação social, pelos bares de Coimbra e muitos outros.

O  conceito  de  “Queima  alternativa”  é  intencionalmente  utilizado  por  várias 

Repúblicas  de  Coimbra,  maioritariamente  situadas  na  Alta,  que  se  identificam  como 

“antipraxe”. Esta semana é habitualmente utilizada por estes repúblicos para desenvolver 
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atividades paralelas à Queima, como tertúlias, concertos ou convívios. O que se verifica aqui 

é a lógica das associações invertida, ou seja, a das dissociações. Estas Repúblicas utilizam 

a Queima das Fitas para vincarem o seu posicionamento ideológico, demarcando-se das 

formas mais  comuns de viver  a  semana académica.  A Alta é,  por  excelência,  um local 

privilegiado para o confronto ideológico em torno da praxe académica e isso também se 

verifica durante a Queima. Parte substancial das Repúblicas desta zona de Coimbra define-

se como anti ou a-praxista, tendência que se materializa na exibição, por parte de algumas 

delas,  de  bonecos  de  dimensão  humana,  usando  o  traje  académico,  que  pendem 

enforcados das suas varandas ou janelas. Porém, esta postura está longe de ser unânime 

ou pacífica. Durante todo o ano, particularmente nas alturas mais propícias a atividades 

praxistas, registam-se alguns desentendimentos, picardias e confrontos verbais entre grupos 

pró e  antipraxe.  Os  confrontos  físicos  são  bastante  raros,  mas  algumas  vezes  estão 

próximos ou chegam mesmo a acontecer. Durante a Queima, o entusiasmo e o consumo de 

álcool podem favorecer alguma animosidade ou mesmo agressividade entre pessoas, mas 

não é provável que a maioria desses desentendimentos se deva a questões ideológicas. No 

entanto, sendo a Alta uma das zonas de passagem mais utilizadas por quem se desloca ao 

Parque, as picardias desta natureza tendem a ser mais frequentes durante esta semana do 

que na média anual.

A zona de Coimbra que sofre maiores transformações do ponto de vista das rotinas 

sociais durante o período da Queima é claramente a Baixa da cidade. Em termos estruturais 

e generalistas, a Baixa de Coimbra é reconhecida pelos seus habitantes como uma zona 

residencial ocupada pelas classes mais pobres, onde prevalece o pequeno comércio, as 

tascas e os restaurantes tradicionais. Sendo uma zona antiga, a Baixa incorpora também 

parte  importante  do  património  material,  cultural  e  histórico  da  cidade.  Talvez  por  isso 

existam diversos hotéis e pensões nesta zona, por onde é frequente verem-se turistas e 

cidadãos estrangeiros a passear e a tirar fotografias. A presença assídua de visitantes com 

elevado poder de compra nesta parte da cidade, torna a Baixa uma zona caracterizada por 

extremos,  misturando os estabelecimentos pequenos,  humildes e até com condições de 

higiene duvidosa, frequentados maioritariamente pelos moradores, com restaurantes e lojas 

de luxo, destinados sobretudo aos turistas, que fazem os seus preços pagar o acréscimo de 

qualidade que oferecem, mesmo que este passe pela apropriação do conceito “tradicional” 

ou “típico”, invocando a cultura local e o Fado. Ladeada por ruelas estreitas onde se erguem 

edifícios decadentes, a Rua Ferreira Borges materializa esta dualidade da Baixa, sendo uma 

ampla via exclusiva para peões, onde se pratica comércio de luxo e financeiro, no rés do 

chão de prédios antigos com fachadas restauradas.
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Habitualmente,  a  Baixa  é  uma  zona  com  pouco  movimento  durante  a  noite, 

contrastando com a azáfama que marca as suas horas diurnas. Isto acontece porque quase 

a totalidade dos cafés, restaurantes e tascas aqui situados encerra até à meia-noite e não 

há muitas alternativas de lazer nas redondezas. Com exceção dos períodos da Latada e da 

Queima  das  Fitas  e  dos  ocasionais  jantares  de  curso,  os  estudantes  não  costumam 

frequentar  assiduamente  nem  de  forma  representativa  esta  zona.  Embora  as  práticas 

contribuam para contrariar  ou transformar  as ideias,  muitas vezes me foi  reproduzida a 

opinião, sobretudo por habitantes locais, de que a Baixa é para os proletários e a Alta para 

os estudantes. Na verdade, sempre senti alguma desconfiança, por vezes assertivamente 

assumida, dos habitantes da Baixa relativamente aos estudantes, que são olhados como 

pessoas privilegiadas, muitas vezes de forma imerecida ou ilegítima. Recorrentemente, nas 

conversas que surgiam nas minhas deambulações pela Baixa, escutei frases como: “Estes 

estudantes de hoje em dia, não são como no meu tempo; dantes, havia respeito e agora só 

querem beber e fazer disparates”; “eles não sabem nada; vêm para aqui gastar o dinheiro 

dos pais e não aprendem nada, pois só querem borga” ou “os estudantes não vêm para aqui 

porque estão habituados ao bom e ao melhor e só querem ir para os shoppings e para os 

sítios chiques”.

Estes  preconceitos  generalistas  dos  habitantes  da  Baixa  encontram 

correspondência no desprezo ou desinteresse que muitos estudantes prestam a esta zona 

da cidade. Não será totalmente estranho ver estudantes, trajados ou não, a passear pelas 

ruas da Baixa à noite ou a frequentar alguns dos seus espaços. Porém, será mais provável 

encontrá-los nos espaços habitualmente destinados aos turistas do que naqueles que os 

moradores  locais  frequentam.  Contudo,  este  cenário  altera-se profundamente  durante  a 

Queima, altura em que as ruas da Baixa se vêem inundadas por um ruidoso mar de gente, 

tendencialmente ostentando o traje académico, desde as primeiras horas noturnas até ao 

nascer da aurora. A presença de um elevado número de estudantes não é a única alteração 

visível no panorama social destas ruas. Os cafés e pastelarias da Rua Ferreira Borges e do 

Largo da Portagem, habitualmente  fechados a partir  das  22 horas,  encontram-se agora 

abertos pela noite dentro, dando resposta ao imenso fluxo de potenciais clientes que por ali 

passam. A bebida preferida do público é fácil de adivinhar, não só pelos inúmeros copos de 

cerveja que os estudantes transportam consigo e que se encontram pelo chão, como pelo 

facto  de  alguns  cafés  disponibilizarem  um  serviço  extra  para  a  venda  desta  bebida, 

colocando  máquinas  de  cerveja  à  pressão  no  exterior  do  estabelecimento.  Não  faltam 

também os carrinhos para a venda de cachorros, pipocas ou algodão doce e há mesmo 
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quem venda  balões  com figuras  de  animação  infantil,  cornetas  e  outros  artefactos  que 

habitualmente se encontram nos arraiais populares e que se destinam a crianças.

Se  os  habitantes  da  Baixa têm uma atitude  relutante  face aos  académicos,  os 

comerciantes (havendo quem pertença a ambas as categorias), por seu turno, vêem nestes 

dias a oportunidade de obter um lucro extraordinário, não abdicando de redobrar esforços e 

reforçar as equipas de trabalho para isso. Quando questionados, em conversa informal e por 

entre a azáfama do trabalho, sobre esse facto, a maioria encolhe os ombros e não confirma 

nem indica a dimensão do lucro, optando, em vez disso, por realçar a canseira que sentem 

durante esta semana e queixar-se das excessivas horas de trabalho extra a que estão 

sujeitos. No entanto, por entre evasivas, vão assumindo a importância destes dias para o 

negócio e elogiam a “vida” que a Queima das Fitas traz à cidade. Contrariando o discurso 

dos  residentes  locais,  os  comerciantes  da  Baixa  mostram-se  compreensivos  com  os 

comportamentos  dos  jovens  e,  no  geral,  têm  uma  atitude  positiva  face  às  festas 

académicas, considerando que “faz parte” da vida estudantil e que “é preciso aproveitar este 

tipo de momentos enquanto se pode”. Menos tolerantes e positivos em relação à semana 

académica são aqueles que, não possuindo um negócio próprio e tendo horários laborais a 

cumprir na manhã seguinte, vivem nas imediações do Parque ou próximos do rio. É que os 

decibéis rítmicos que ecoam pela cidade, provenientes do recinto da festa, associados à 

gritaria que os milhares de estudantes fazem nas ruas, dificultam imenso a missão de quem 

está a tentar adormecer.

A marcha dos estudantes segue então para o Parque, localizado junto ao Mondego, 

na margem de Santa Clara, pelo menos desde o ano 2000 (anteriormente, o recinto era 

montado na outra margem, no parque contíguo ao Largo da Portagem, embora eu nunca 

tenha vivido pessoalmente essa experiência). A Ponte de Santa Clara mantém assim um 

tráfego contínuo de peões ao longo de várias horas, primeiro com um fluxo tendencial para 

Sul e, horas mais tarde, no sentido inverso, com períodos de trânsito misto a meio da noite. 

Seguindo a multidão, não há como alguém se enganar no percurso, por muito cambaleantes 

ou confusas que possam ir as pessoas que nos rodeiam. Antes de entrar no recinto, aqueles 

que optaram por não adquirir o bilhete geral têm de deslocar-se às bilheteiras para comprar 

o seu ingresso.  Os preços variam consoante o estatuto de estudante,  não-estudante ou 

estudante estrangeiro (que não significa que se tenha nascido fora de Portugal, mas sim que 

se pertença a uma outra Universidade que não a  de Coimbra).  Algumas pessoas mais 

precavidas optam por comprar os seus bilhetes algumas horas antes, evitando as filas que 

por vezes acontecem. Depois deste passo, os visitantes podem dirigir-se para o recinto, 

embora seja comum aglomerar-se uma pequena multidão nos arredores da entrada, dividida 
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em grupos que esperam por outros grupos ou por alguém que se atrasou. Para aceder ao 

recinto, os estudantes têm que mostrar os respetivos documentos comprovativos do seu 

estatuto, impedindo entradas fraudulentas.

O elemento de maior destaque no interior do recinto é o palco principal, onde atuam 

os cabeças-de-cartaz de cada noite e que se situa numa das extremidades do Parque. No 

outro extremo, invariavelmente, situa-se o palco secundário, que costuma ser patrocinado 

pela  Rádio  Universidade  de  Coimbra  e  que  se  destina  a  bandas  menos  mediáticas, 

geralmente portuguesas, que são escolhidas pelos membros da Rádio como promissoras, 

alternativas  ou de legítima qualidade.  Ambos os  palcos  têm o espaço da plateia  a céu 

aberto, o que não acontece nos restantes espaços habilitados a passar música. Com efeito, 

entre os palcos situam-se várias tendas gigantes, cada uma albergando vários balcões que 

funcionam como bares especializados,  já  que cada um deles só serve um tipo ou uma 

marca de bebida:  há o bar da “caipirinha”,  o do “moranguito”,  o do "Licor Beirão",  o da 

"Macieira",  et cetera. Estas tendas passam música constante ao longo da noite, oscilando 

entre os ritmos latinos, o  Pop português e internacional e a música electrónica. As únicas 

bebidas que podem (e têm de) ser compradas fora das tendas são água, refrigerantes e 

cerveja,  em locais  apropriados que se espalham um pouco por  todo o recinto.  Fora do 

espaço das tendas situa-se também a área destinada às comidas, onde se pode encontrar o 

que poderá ser  classificado como a versão  fast-food  da cozinha tradicional  portuguesa, 

como porco no espeto ou a “tachadinha”, a par de outras roulottes e barracas que servem 

farturas, pizzas, cachorros, hambúrgueres ou pão com chouriço. Nas zonas mais laterais e 

menos iluminadas do Parque encontram-se inúmeras casas de banho portáteis e urinóis 

públicos, que se destinam ao alívio das vontades fisiológicas.

Se atentarmos na configuração do recinto, reparamos que as funções de cada zona 

do  Parque  foram previamente  pensadas  e  estruturadas.  Isto  significa  que  os  objetos  e 

materiais presentes no recinto delegam a agência de outros sujeitos sobre os participantes 

na  Queima.  Porém,  conforme nos  diz  Latour  (2005),  estes  mediadores  não  são  meros 

intermediários entres dois atores: eles agem, transformam e executam interações sociais, 

pelo que devem ser considerados atores completos, capazes de estabelecer associações. 

Embora  as  utilizações  possíveis  das  diferentes  zonas  do  Parque  sejam  previstas  e 

condicionadas, por motivos de organização, higiene e segurança, os usos que os atores 

lhes conferem não são totalmente determinados nem fechados. É certo que, se alguém quer 

adquirir uma cerveja, tem de fazê-lo nos locais apropriados, mas pode fazê-lo de diferentes 

formas: pode comprar uma só unidade ou optar por um pack, que lhe proporciona descontos 

ao fim de algumas unidades (esta estratégia de  marketing é,  aliás, bastante utilizada na 
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Queima por quase todos os balcões que servem bebida); pode levar consigo uma, duas ou 

mais cervejas de uma vez, bebendo-as onde quiser e evitando novas deslocações ao bar; 

pode simplesmente pedir a um amigo para lhe trazer uma cerveja quando for buscar a sua.

As trocas de favores, como o pagamento de uma bebida ou o voluntarismo de ir 

buscá-la para outrem, são práticas que se verificam com bastante frequência no Parque. 

Embora existam, não há muitos indivíduos que se desloquem sozinhos para a Queima, 

estando a maioria dos visitantes organizada em grupos de amigos ou conhecidos. As trocas 

de favores entre os participantes inscrevem-se na lógica da dádiva, estudada por vários 

autores e com particular destaque na obra de Marcel Mauss (1988). Em linhas gerais, as 

teses de Mauss propõem que a vida social  se constitui  através de um constante dar  e 

receber.  A dádiva e a retribuição apresentam-se como uma obrigatoriedade com vista à 

coesão social e obtenção de serviços recíprocos. Assim, quando alguém paga ou vai buscar 

uma bebida a um amigo não o faz apenas por ser uma pessoa generosa ou solidária; o faz 

porque  espera  que  esse  favor  seja  retribuído  mais  tarde,  através  de  bens  e  serviços 

equivalentes, ou simplesmente para fortalecer os seus laços e a sua posição nas redes. 

Estes favores não se limitam, assim, a grupos de pessoas que já se conhecem. A Queima é 

um  lugar  propício  ao  estabelecimento  de  novos  contactos  e  ampliação  da  rede  de 

conhecimentos, pelo que é também comum verificar-se este tipo de comportamento entre 

pessoas que acabaram de se conhecer. Tal como foi dito em relação aos jantares de curso, 

é impossível prever com rigor a durabilidade e intensidade dos laços assim constituídos. Só 

o tempo revelará se estes serão encontros ocasionais e fugazes ou se terão continuidade no 

futuro.

Todo o recinto constitui um cenário propício às deambulações permanentes entre 

diferentes espaços. No entanto, mais uma vez, este comportamento não é obrigatório nem 

pré-determinado. Há quem prefira escolher a sua zona ou tenda de eleição e permanecer 

por lá durante a maioria do tempo. As tentativas de condicionar os comportamentos dos 

participantes esbarram sempre nas suas vontades e nas suas ações. Situações à margem 

da legalidade,  que não é suposto acontecerem,  acabam sempre por acontecer,  como o 

consumo de substâncias ilícitas dentro do recinto ou os confrontos físicos entre pessoas e 

grupos. Estas situações, rotineiramente verificáveis no decurso da Queima, demonstram a 

impossibilidade de limitar ou controlar totalmente as ações das pessoas. Não obstante, é 

claro  que  a  estrutura  e  a  morfologia  do  Parque  interferem  e  atuam  sobre  os  seus 

participantes,  facilitando certo  tipo de comportamentos e dificultando outros.  À saída do 

recinto, são fáceis de identificar as pessoas que nele estiveram, pela força da agência de 

alguns elementos não-humanos: as bebidas, que deixam a sua marca nos olhos inchados, 
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corpos cambaleantes e no aroma envolvente a álcool; os sapatos e roupas enlameados, 

consequência  direta  do  solo  barrento  do  recinto,  geralmente  humedecido,  quer  pelas 

ocasionais  chuvas  primaveris,  quer  pelas  inevitáveis  cervejas  derramadas  no  chão;  os 

artefactos e souvenirs oferecidos por algumas tendas, que muitos exibem orgulhosamente 

como prova da sua participação no evento.

2.2- O Dia do Cortejo

Um dos dias mais marcantes da semana académica é, seguramente, o do Cortejo 

da Queima.  Tradicionalmente realizado à terça-feira,  como sempre aconteceu durante a 

minha frequência da licenciatura, o Cortejo passou a ser, nos últimos anos, realizado ao 

domingo.  Desconheço os motivos e as expectativas que levaram a esta alteração,  mas 

algumas das suas consequências são visíveis. Embora o Cortejo tenha sempre atraído um 

elevado número de visitantes e curiosos à cidade, desde que este passou a ser realizado ao 

fim  de  semana,  o  número  de  pessoas  que  se  deslocam  a  Coimbra,  vindas  de  outras 

localidades,  para  presenciar  este  evento,  aumentou  consideravelmente.  Quando  se 

realizava à  terça-feira,  o  Cortejo  provocava uma interrupção  quase forçada nas  lojas  e 

serviços situados nos arredores da Praça da República,  Avenida Sá da Bandeira e Rua 

Ferreira Borges. Os cafés e lojas mantinham-se abertos, mas, durantes estas horas, os seus 

funcionários  ficavam  habitualmente  à  porta,  dada  a  falta  de  clientes.  Alguns  cafés 

permaneciam bastante ativos, particularmente os da Praça, mas tinham de enfrentar uma 

concorrência  de  peso:  os  carros  académicos  oferecem  bebida  gratuita.  As  escolas 

secundárias de Coimbra dispensavam os seus alunos nessa tarde, rejuvenescendo ainda 

mais o ambiente social em torno do cortejo. Com a mudança para domingo, o quadro social 

alterou-se, passando a integrar um maior número de pessoas adultas e idosas, emboras 

estas também se façam muitas vezes acompanhar por crianças.

Na verdade,  a larga maioria  dos visitantes que forma o público do Cortejo  são 

familiares de estudantes que estão a desfilar. Sílvia Portugal (1995) destaca a importância 

que as relações familiares mantêm nas redes informais, nomeadamente na prestação de 

serviços e cuidados. A deslocação dos familiares ao Cortejo da Queima, onde assistem com 

particular  atenção  à  passagem  dos  seus  filhos,  netos,  irmãos  ou  sobrinhos,  pode  ser 

interpretada como um reconhecimento simbólico do investimento realizado na educação e 

formação do parente.  É notório  o orgulho com que os pais  e as mães dos estudantes, 

particularmente dos que são finalistas, assistem e aplaudem à passagem dos seus filhos, 

procurando fotografá-los e dar-lhes conta da sua presença. Muitos pais (principalmente as 

mães,  na  verdade)  compram  ramos  de  rosas,  à  venda  em  abundância  nas  ruas  por 
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comerciantes que se associam ao evento tentando obter algum lucro, devidamente pintadas 

com as cores dos cursos, que oferecem aos filhos quando estes passam. Os estaminés e 

roulottes que vendem comida, doces, balões, brinquedos e outros souvenirs espalham-se ao 

longo do percurso do Cortejo, sendo acedidos principalmente pelos visitantes e não tanto 

por quem vai no desfile.

O Cortejo começa a ser preparado pelos estudantes largos meses antes da sua 

realização.  Cabe  aos  Quartanistas4 o  papel  de  irem  nos  carros  académicos  durante  o 

Cortejo,  pelo que são também estes os responsáveis pela sua preparação, arrecadando 

fundos para o seu aluguer, preenchimento e decoração, que também faz parte dos seus 

encargos. As estratégias mais comuns para a obtenção destes fundos são a venda de rifas 

ou de pequenos objetos alusivos ao curso, como isqueiros, porta-chaves ou canetas e a 

elaboração do habitual “livro de curso”, que consiste num caderno onde são estampadas as 

caricaturas dos elementos que irão no carro. Embora o trabalho dos cartoonistas tenha de 

ser pago, esta é uma boa estratégia para angariar dinheiro, através dos patrocinadores. Os 

estudantes contactam empresas para que estas contribuam monetariamente para o seu 

carro, garantindo-lhe depois o devido espaço publicitário nos livros de curso. Em suma, a 

simples  elaboração  de  um  carro  académico  necessita  de  uma  enorme  quantidade  de 

associações e de tradução de interesses entre estudantes, empresas, materiais e recursos 

financeiros.

Embora não seja possível realizar o Cortejo sem o contributo de inúmeros não-

humanos, podemos sempre concentrar-nos nas interações humanas que dinamizam este 

processo.  A proximidade derivada das reuniões e  do trabalho coletivo  necessários  para 

produzir um carro académico têm o potencial de aproximar as pessoas que dele fazem parte 

e reforçar os seus laços, gerando uma rede social mais íntima e mais coesa do que aquela 

que os une aos restantes membros do curso. O livro de curso é também um ator importante 

deste processo, constituindo um registo material que confere maior durabilidade e amplitude 

às associações que ali estão impressas. Porém, estas hipóteses são meramente teóricas e 

necessitam de ser comprovadas pragmaticamente. Sim, é possível e até provável que esta 

aproximação aconteça,  mas isso não tem de ser  necessariamente assim para todos os 

casos. Também é possível e provável que alguns elementos do carro continuem a manter 

melhores relações com outras pessoas do curso e mesmo externas a ele do que com estes 

colegas.  A proximidade forçada que a  elaboração do carro exige tanto  pode ter  efeitos 

4 Segundo o Código da Praxe da Universidade de Coimbra, consideram-se Quartanistas: “Todos os que, sendo estudantes de  
cursos de cinco ou mais anos, tenham quatro matrículas em estabelecimento de ensino superior, português ou estrangeiro, das 
quais  pelo  menos duas na Universidade de Coimbra.  Os que sendo estudantes de cursos de quatro  anos,  tenham três 
matrículas em estabelecimento de ensino superior, português ou estrangeiro, das quais pelo menos duas na Universidade de 
Coimbra.”
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positivos  como  negativos,  podendo  ser  fonte  de  discórdias  e  desentendimentos.  Neste 

sentido, é possível que alguém, no futuro, apontando para o seu livro de curso, diga algo 

como  “estes  foram  os  colegas  do  meu  ano,  mas  eu  não  me  dava  bem  com  eles”, 

promovendo uma dissociação.

No dia do Cortejo, o seu impacto começa a fazer-se sentir na cidade a partir do 

início da tarde. Este é um efeito colateral incontornável das noites do Parque: o acumular de 

ressacas e de noitadas inviabiliza a realização do Cortejo na parte da manhã. Os carros 

académicos,  já  devidamente decorados e numerados,  aglomeram-se e organizam-se na 

zona da Universidade, entre as Escadas Monumentais, a Faculdade de Direito e a Sé Nova. 

Os estudantes, maioritariamente trajados, começam a chegar num fluxo cada vez maior a 

partir das 13 horas. Duas horas depois, é suposto começar o Cortejo, mas os atrasos são 

quase certos. Antes de começar a marcha, já o Quartanistas vão ocupando os seus postos 

no interior das viaturas, começando desde logo a distribuir bebidas à discrição pelos colegas 

que as pedem, consoante os seus desejos e a disponibilidade dos recursos. Nesta fase, 

antes de o desfile começar, os estudantes vão-se juntando tendencialmente em torno dos 

carros  do  seu  curso  ou  dos  que  transportam  pessoas  suas  conhecidas.  Esta  ordem 

aparente, alicerçada nas identidades académicas, começa a desmoronar-se assim que o 

Cortejo  arranca,  quando  os  intervenientes  começam  a  circular  pelos  carros  de  outros 

cursos,  para  captar  uma  perspetiva  geral  do  desfile,  para  encontrar  algum  amigo  ou 

simplesmente  para  procurar  uma bebida  que  apreciam e  que  não  existe  no  seu  carro. 

Porém, há muitos que se mantêm fiéis ao “seu” carro, seguindo no seu encalce durante 

quase todo o percurso e performatizando a pertença ao mesmo através dos permanentes 

cânticos identificativos do curso.

As performances sonoras  dos estudantes,  expressas em cantorias (ou gritarias, 

dependendo  da  interpretação),  são  uma  das  imagens  de  marca  do  Cortejo.  Estas 

constituem  uma  espécie  de  competição  amigável  entre  cursos,  procurando  cada  grupo 

superiorizar-se aos rivais a nível de intensidade e comicidade dos cânticos. Estes podem 

referir-se exclusivamente ao próprio curso, elogiando a “malta” que lhe pertence, por vezes 

destacando os seus atributos e práticas sexuais como “os melhores de toda a academia”, 

mas  podem  também  ser  propositadamente  insultuosos  e  provocativos  quando  são 

destinados a outros cursos ou a outros carros (geralmente os que se situam à frente ou 

atrás). Aqui, também, as identidades performativas são fundamentais para definir a pertença 

a um grupo. À medida que o desfile avança, o consumo, geralmente excessivo, de bebidas 

alcoólicas começa a fazer-se notar. Quando chegam à Baixa, os elementos dos carros e os 

que os seguem já não apresentam o mesmo fulgor nas cantorias nem a postura mais sóbria 
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do início da tarde. As indumentárias começam a reduzir-se ou a mudar de lugar, vendo-se 

muitas gravatas do traje atadas à testa, roupas e corpos totalmente molhados devido aos 

banhos de cerveja, camisas rasgadas e cabelos desgrenhados. Paralelamente ao Cortejo, é 

também habitual assistir-se a um autêntico desfile de ambulâncias em velocidade e sirene 

de urgência, transportando algumas vítimas de coma alcoólico para o hospital,  enquanto 

alguns dos resistentes cantam “e nós não vamos pró INEM5, olé, olé”. Na verdade, tudo isto 

faz parte da performance da Queima.

Os elementos não-humanos assumem também um importante papel no Cortejo, a 

começar, obviamente, pelos carros alegóricos, que invocam a criatividade e originalidade 

dos estudantes. Apesar de todos serem decorados com flores de papel com as cores da 

respetiva Faculdade, as formas e feitios dos carros variam consideravelmente. Também é 

habitual os carros serem equipados com cartazes onde se inscrevem frases de contestação 

político-social,  tendencialmente criticando o Governo pelos cortes orçamentais ao ensino 

superior e pelo pagamento de propinas. No entanto, estes materiais não são suficientes 

para que o Cortejo possa ser visto como um evento político ou politizado.  Estas frases 

passam para segundo plano perante todo o espectáculo visual, sonoro e performativo que 

ocorre, e nada nas restantes performances invoca a política ou a contestação social. Maior 

destaque assumem os símbolos da praxe académica, tais como os trajes, as pastas que 

sustentam as insígnias (i.e. as “fitas” ou os “grelos”), as cartolas e as bengalas que usam os 

finalistas (ou, pelo Código da Praxe, “quintanistas”). Este dia tem um grande relevo para a 

praxe  académica  coimbrã,  constituindo  um  momento  de  transição,  já  que  os  “caloiros” 

passam a “pastranos” e os “quartanistas” que usam as insígnias passam a “grelados”. A 

utilização destes símbolos também não dispensa algumas práticas performativas, como o 

acenar das pastas, os gritos de “éfe-érre-á” aos anos e aos cursos ou o bater três vezes 

com a bengala na cartola de quem a usa, desejando felicidades para a vida pós-académica.

Porém, tal como em relação às noites do Parque, os participantes no Cortejo vão 

muito para além dos “praxistas” ou mesmo dos estudantes. O público que assiste ao desfile 

tem um papel ativo na configuração deste cenário, indo muito além do mero espectador 

passivo.  As  pessoas  aplaudem,  riem,  tiram  fotografias  e  incentivam  os  estudantes  a 

exacerbarem  as  suas  performances.  Além  disso,  grande  parte  dos  “espectadores”  não 

resiste a ir também pedir a sua cerveja a algum dos carros. Mesmo alguns “antipraxistas” 

acabam por envolver-se na festa, cedendo à oferta de bebidas, que não deixa de ser uma 

oportunidade rara. Após a passagem do Cortejo, as ruas do seu percurso apresentam um 

cenário catastrófico, com vidros partidos pelo chão, milhares de flores de papel espalhadas 

5Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal.
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ao vento, intenso cheiro a cerveja entornada, urina e outras secreções corporais. Os carros 

de limpeza da Câmara Municipal de Coimbra apressam-se a diminuir os estragos, mas a 

sujeira demora ainda um bocado a desaparecer. Os estudantes, esses, organizam-se em 

grupos pela Baixa, onde muitos acabarão por jantar. Muitos outros optam por fazê-lo em 

casa, evitando gastos adicionais. A noite continua para o Parque, dando lugar à habitual 

“Noite Pimba”, caracterizada pela música popular portuguesa. Esta é sempre a noite mais 

barata para quem compra bilhete diário, pois o cenário social é bem mais decadente que 

nos outros dias, dada a quantidade exorbitante de álcool consumida pelos estudantes ao 

longo do dia. Essencialmente por isso, esta é a noite em que a “debandada geral” do recinto 

começa mais cedo, bem antes da madrugada que geralmente a ilumina. O dia foi longo e 

duro, e há que guardar forças para o que ainda resta da semana!

3 – Após a Queima

Logo na semana que se segue à Queima das Fitas, a cidade de Coimbra procura 

voltar aos seus ritmos habituais. Os estudantes regressam às aulas que, por ironia ou não, 

são suspensas durante a “semana académica” e a época de exames do segundo semestre 

aproxima-se em ritmo acelerado. Os efeitos da semana anterior fazem-se sentir no corpo e 

na carteira de muitos estudantes. Aqueles que vivem dos rendimentos dos pais, que são, 

seguramente, a esmagadora maioria dos estudantes, têm agora de fazer contas à mesada 

disponível, que pela certa sofreu um rombo considerável. Por muito difícil que seja manter a 

atenção nas aulas ou concentrar-se nos estudos após uma semana de euforia e diversão, 

não restam muitas alternativas monetárias ou mesmo físicas a esse esforço, além de ficar 

em casa, ver uns filmes, televisão ou dormir. Claro que esta realidade e estas opções não se 

aplicarão a todos os estudantes nem, se calhar, à maioria. Porém, sejam estes os motivos 

ou quaisquer outros, o que se verifica, realmente, nas semanas após a Queima, é uma 

decréscimo significativo de movimento na ruas de Coimbra durante a noite, para níveis bem 

inferiores  àqueles  que  se  registavam  nas  semanas  anteriores  à  festa  académica.  Os 

convívios e os jantares de curso tornam-se residuais e os bares noturnos estão mais vazios 

do que antes,  embora ganhem bastante clientela em relação à semana da Queima das 

Fitas.

Eventualmente, esta seria a melhor altura para avaliar o impacto que a Semana 

Académica teve nas redes sociais dos estudantes de Coimbra. Embora, em alguns casos, 

possa ainda ser cedo, as semanas posteriores à Queima fornecem já algumas indicações 

sobre as interações que prevaleceram, as que contribuíram para aumentar as redes de 

contacto de cada indivíduo, as que foram esquecidas, as que foram significativas, mas por 
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pouco tempo ou mesmo as que causaram ruturas. Algumas delas podem mesmo não ter 

deixado qualquer rasto, mas vir  ainda a deixar, servindo como factor de reconhecimento 

entre pessoas em interações futuras,  do género “eu acho que falei  contigo na Queima”. 

Autores como Buchanan ou Barabási  (Apud PORTUGAL, 2008)  procuram demonstrar  a 

“pequenez” do nosso mundo, resultante da complexidade e profunda inter-conectividade das 

redes globais. A Queima das Fitas de Coimbra, sendo um evento localizado e, de certa 

forma,  delimitado,  poderia ser  entendida como um fenómeno desprezível  ou irrelevante. 

Porém,  as  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação,  conforme  sugerem  estes 

autores, permitem expandir um evento local até uma enorme variedade de outros lugares, 

interligando pessoas distantes geográfica, social e culturalmente. Mais uma vez, podemos 

recorrer à lógica das associações de Latour e Callon para entendermos a forma como os 

atores “crescem”, à medida que o  macro se vai materializando no  micro e vice-versa. Os 

intervenientes locais da Queima, ao associar-se a um ator global como a internet, estão a 

expandir-se e a expandir o evento exponencialmente.

Não devemos, assim, limitar-nos à análise das relações entre os humanos para 

percebermos a verdadeira dimensão do ator “Queima”. Vários materiais e tecnologias são 

indispensáveis para o crescimento deste evento, permitindo a realização de uma série de 

ações e interações que não poderiam de outra forma existir.  Barabási (2003) e Wellman 

(2004) reconhecem a  internet como um mecanismo fundamental para a manutenção ou 

ampliação das redes; no entanto, estes autores tratam-na como um simples intermediário 

das  relações  humanas,  não  a  considerando  enquanto  um  dos  “nós”  da  rede.  Se,  em 

alternativa,  adotarmos a  perspetiva  proposta  por  Latour  (2005),  podemos  inferir  que  as 

ações  de um humano desprovido  de recursos tecnológicos  que lhe  permitam aceder  à 

internet não são as mesmas que ele pode executar quando dispõe destes recursos. Desta 

forma, o ator a considerar não deve ser o humano em si, mas o híbrido natural, cultural e 

tecnológico composto por humano, computador e  internet.  Este novo ator  que assim se 

forma,  maior  que  um simples  conviva  no recinto  da  Queima desprovido de  tecnologias 

informáticas, é um mediador completo e transformador do fenómeno que transmite, devendo 

ser entendido como uma unidade composta e diferente de um ser humano, por si só. Como 

argumenta Alfred Gell, “A soldier is not just a man, but a man with a gun, or […] with a box of  

mines to sow. The soldier’s weapons are parts [grifo do autor] of him which make him what 

he is” (GELL, 1998, pp. 20-21).

Durante  a  Queima,  inúmeros  dos  seus  participantes  dedicam-se  a  fotografar 

pessoas, lugares e momentos. Com as tecnologias que são hoje disponíveis e altamente 

difundidas,  já  não  é  necessário  recorrer  a  uma  máquina  fotográfica  para  isso,  sendo 
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possível utilizar o telemóvel ou outros pequenos objetos para fazê-lo. Estas fotos, quase na 

totalidade  em  formato  digital,  podem  simplesmente  ser  guardadas  na  memória  do 

computador  ou  do  telemóvel  ou  mesmo  apagadas.  No  entanto,  um  dos  usos  mais 

frequentes que lhes são dados é a sua partilha nas redes sociais  online. O Facebook é, 

atualmente, a plataforma mais popular de entre este tipo de sítios, mas não é a única. As 

fotos  tiradas  na  Queima  podem  assim  ser  partilhadas  com  todos  os  “amigos”  virtuais 

passados uns dias, umas horas, ou mesmo alguns segundos, visto que muitos telemóveis 

estão já equipados com serviços que permitam aceder à internet. Estas práticas contribuem 

para a expansão e reforço das redes sociais dos utilizadores, que podem identificar-se a si e 

às pessoas que os acompanham através das funcionalidades do Facebook, que permitem 

ainda comentários ou uma simples declaração de “eu gosto” por parte de quem visualizar as 

fotos. Para além de reforçarem os laços entre as pessoas, estes procedimentos contribuem 

para  o  crescimento  tanto  do  Facebook como  da  Queima  das  Fitas,  pela  lógica  das 

associações. Desta forma, alguns momentos que, de outra forma, poderiam ser fugazes ou 

esquecidos, são prolongados no tempo e no espaço, fazendo da Queima uma experiência 

que  perdura  não  apenas  na  memória  de  quem  lá  esteve,  mas  também  nos  registos 

materiais que se difundem nas interações humanas e não-humanas.

Conclusões: a Queima como hipótese de libertação

Ao longo deste texto, procurei não teorizar em demasia as práticas que descrevo, 

dando alguma margem interpretativa ao leitor a partir das minhas descrições etnográficas. 

Contudo, penso que a Queima das Fitas, tal como aqui a apresento, pode ser entendida 

como uma metáfora para os estudos sociais e respetivos modelos analíticos. Os estudantes, 

na sua maioria, entendem a Queima como uma semana de libertação das rotinas habituais 

e dos procedimentos mais ou menos obrigatórios e vinculativos a que estão sujeitos os 

estudantes do ensino superior. Da mesma forma, os discursos que se constroem sobre a 

Queima, que procurei aqui caracterizar genericamente, correspondem, no geral,  a certas 

lógicas de grupo e a identidades construídas no contexto académico de Coimbra. Assim, 

estes  discursos  não  são,  ou  dificilmente  são,  ideologicamente  neutros  e  socialmente 

descomprometidos,  sendo  conotados  com posicionamentos  políticos  e  atitudes  públicas 

face à vida académica. Por sua vez, o que aqui apresento é um relato isento e livre das 

práticas  associadas  à  Queima  das  Fitas,  onde  procuro  respeitar  os  diferentes 

posicionamentos, coibindo-me de julgar os atores envolvidos. Penso que esta procura de 

libertação face às nossas próprias crenças e opiniões não deve ser assumida como uma 

regra universal e totalitária no campo das ciências sociais. Porém, quando nos debruçamos 
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sobre questões socialmente polémicas ou controversas, esta busca de isenção pode ser útil 

para percebermos a real amplitude do fenómeno e os pontos de vista dos vários atores 

envolvidos.

Em suma, o que posso dizer em relação à Queima das Fitas, após esta reflexão, é 

que  esta  constitui  um  evento  localizado,  mas  que  não  deve  ser  entendido  como  um 

fenómeno local, tanto pela influência direta das novas tecnologias de comunicação, como 

pela necessidade de associação entre atores micro e macro para que este evento aconteça. 

Os incontáveis “nós” e “laços”, que este acontecimento desencadeia, reforça ou transforma, 

impelem-nos a usar a metáfora das redes como forma de visualizar a gigantesca teia de 

relações que aqui se tece. Porém, sem desconsiderar a utilidade desta imagem, há que ter 

em conta que a Queima é um fenómeno essencialmente dinâmico e performativo, tendo por 

isso o potencial  de abalar  as estruturas pré-existentes e os modelos de comportamento 

assumidos como dominantes. O foco na ação e nas possibilidades de ação dos agentes 

envolvidos permite-nos entender este evento para além da imagem, por vezes estática e 

demasiado rígida,  que a ideia de rede nos fornece.  Ao adotarmos este tipo de análise, 

estamos também a afastar-nos de conceitos abstratos e estanques como “tradição”, “código” 

ou “praxe”, que são promovidos pelos praxistas e criticados pelos anti-praxistas mas que, 

afinal, acabam por ser utilizados e reproduzidos por ambos os grupos. Do ponto de vista das 

ciências sociais, penso que o mais útil será tentar perceber e registar as diferentes formas 

como  estes  conceitos  são  usados,  interpretados  e  reutilizados  pelos  intervenientes, 

atentando no potencial transformativo de cada ação e de cada performance.

Referências Bibliográficas

BARABÁSI, A. Linked. How Everything is Connected to Everything Else and What it Means 

for Business, Science, and Everyday Life. New York: Plume, 2003.

BOLTANSKIi, L. & THÉVENOT, L. On Justification: Economies of Worth. Princeton (NJ): 

Princeton University Press, 2006.

BOURDIEU, P. Le capital social. Notes provisoires. Actes de la Recherche en Sciences 

Sociales, n. 31, p. 2-3, 1980.



REVISTA pensata | V.3 N.1 NOVEMBRO DE 2013
CALLON, M. & LATOUR, B. Unscrewing the Big Leviathan: How Actors Macrostructure 

Reality and How Sociologists Help Them To Do So. In: KNORR, K. et CICOUREL, A. (eds.) 

Advances in Social Theory and Methodology. London: Routledge, 1981, p. 277-303.

Código da Praxe da Universidade de Coimbra (2007), acedido a 12/ 05/ 2012, em 

http://www.loja-academica.pt/codigo/cog_praxe_Coimbra.pdf.

GRANOVETTER, M. The Strengh of Weak Ties. American Journal of Sociology, n. 78, p. 

1360-1380, 1973.

GELL, A. Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press, 1998.

HENNION, A. Pragmatics of Taste. In: JACOBS, M. & HANRAHAN, N. (eds.), The Blackwell 

Companion to the Sociology of Culture. Oxford: Blackwell, 2004, p. 131-144.

LATOUR, B. Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford: 

Oxford University Press, 2005.

LIN, N.; COOK, K. & BURT, R. (eds.) Social Capital. Theory and Research. New York: 

Aldine de Gruyter, 2001.

MAUSS, M. Ensaio sobre a Dádiva. Lisboa: Edições 70, 1988.

MERCKLÉ, P. Sociologie des réseaux sociaux. Paris: La Découverte, 2004.

PAIS, M. Nos Rastos da Solidão. Deambulações Sociológicas. Porto: Ambar, 2006.

PORTUGAL, S. As mãos que embalam o berço: um estudo sobre redes informais de 

apoio à maternidade, Revista Crítica de Ciências Sociais, 42, p. 155-178, 1995.

PORTUGAL, S. Contributos para uma discussão do conceito de rede na teoria 

sociológica. Oficina do CES, n.º 271, 2008.

http://www.loja-academica.pt/codigo/cog_praxe_Coimbra.pdf


REVISTA pensata | V.3 N.1 NOVEMBRO DE 2013
REED-DANAHAY, D. (ed.) Auto/ Etnography. Rewriting the Self and the Social. New York: 

Berg, 1997.

TURNER, V. The Ritual Process. Structure and Anti-Structure. New York: Aldine de Gruyter, 

1969.

WASSERMAN, S. & FAUST, K. Social Network Analysis: methods and Applications. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

WELLMAN, B. Connecting Community: On- and Offline. Contexts, vol. 3, n.º 4, p. 22-28, 

2004.


