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Amigos
da Universidade
de Navarra:
50 anos depois
A Associação de Amigos da Universidade de
Navarra celebrou o seu 50.º aniversário no passado
dia 23 de Outubro, tendo com a sua ajuda sido
possível ao longo deste tempo construir edifícios,
dotar bolsas de estudo e financiar projectos de
investigação.
Mais de 4000 pessoas participaram na celebração. Os actos começaram com uma missa na
esplanada da biblioteca, celebrada pelo grande
chanceler da Universidade, Mons. Javier Echevarría.
Depois da missa, houve uma sessão académica na
aula magna, na qual participou o reitor, Ángel J.
Gómez Montoro, o presidente da Associação de
Amigos, José M.ª Bastero, além da vice-reitora dos
alunos, María Iraburu. Os actos foram completados
com uma tertúlia no polidesportivo e um concerto a
cargo do Coral Musicalis de San Sebastián.
O fundador do Opus Dei, igualmente promotor
da Universidade de Navarra, sublinhou sempre a
unidade desta com as restantes universidades
espanholas. Evidentemente, as suas primeiras
autoridades académicas e os seus mais destacados
professores tinham-se formado nos centros estatais.
Mas no germe da Universidade nascida em
Pamplona havia igualmente elementos de evidente
novidade. Não era o menor a tentativa, que podia
parecer utópica na Espanha daquela época, de
construir um centro de ensino superior que fosse
autenticamente universitário, ou seja, dando
prioridade às tarefas de investigação, sem apoios
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estatais. Tinha de contar com a verdadeira iniciativa
social, capaz de financiar uma tarefa desse jaez.
O fundador precisava-o numa entrevista de
1967: «A Universidade de Navarra serviu também
para canalizar a ajuda a tantas pessoas que vêem nos
estudos universitários uma base fundamental do
progresso do país, quando estão abertos a todos os
que merecem estudar, sejam quais forem os seus
recursos económicos.»
Porque, sem prejuízo dos subsídios e ajudas
oficiais, o núcleo da actividade docente devia ser
sustentado pelas propinas dos alunos, que contariam
também com bolsas de estudo; e, para a investigação,
iriam crescendo ano após ano os contratos com
empresas e entidades de todo o tipo, até nascerem
projectos tão ambiciosos como o CIMA, o grande
centro da investigação médica aplicada.
Parecia um sonho utópico o que Mons. Escrivá
de Balaguer afirmava na memorável homilia que
pronunciou no incipiente campus junto ao Sadar em
1967, por ocasião de uma assembleia da Associação
de Amigos da Universidade de Navarra, fundada em
1960: «Sois parte de um povo que sabe que está
comprometido com o progresso da sociedade a que
pertence. O vosso alento cordial, a vossa oração, o
vosso sacrifício e os vossos contributos não decorrem
de qualquer confessionalismo católico: ao prestardes
a vossa cooperação, sois um claro testemunho de uma
recta consciência de cidadania, preocupada com o
bem comum temporal; sois a prova de que uma
Universidade pode nascer das energias do povo, e
ser sustentada pelo povo.»
Com o decorrer dos anos, a cooperação da
Associação de Amigos no sustento e desenvolvimento
da Universidade de Navarra foi adquirindo novos
matizes e enfoques diversos, para se adaptar às
mudanças das circunstâncias. Igualmente porque, ao
aumentar paulatinamente o número de licenciados,

estes constituiriam um novo canal de cooperação,
como acontece nas melhores universidades do
mundo.
Mas é justo sublinhar hoje, quando tantas
universidades têm de reexaminar os seus projectos
e os seus orçamentos - em consequência da crise
económica e da necessidade de reduzir a despesa
pública -, a inovação e a transcendência social que
esta iniciativa da Associação de Amigos significou no
panorama do ensino superior.
De facto, sem a ajuda da Associação não teria
sido possível enfrentar a dotação das infra-estruturas
- para docência e para investigação - dos campus da
Universidade de Navarra. Como muito menos se
teriam lido tantas teses de doutoramento, que
contribuíram de forma decisiva para o progresso
científico.
Os dados oficiais indicam que, ao longo destes
50 anos, um total de 7607 bolsas de estudo
beneficiaram 3167 pessoas. Hoje fazem parte da
Associação 5369 membros e 3014 sócios, que
reúnem anualmente 5,7 milhões de euros. No ano
lectivo 2010-2011, foram destinados 3,4 milhões de
euros a 250 bolsas de estudo (202 para pessoal de
investigação de pré-doutoramento; 33 para estudantes de mestrado; e 15 para empréstimo). Além
disso, esta Associação destinou mais de 4 milhões de
euros para erguer as infra-estruturas necessárias ao
desenvolvimento da actividade docente e científica
da Universidade, de forma a que o seu custo não se
repercuta sobre os alunos. No seu 50.º aniversário, a
Associação enfrenta a construção do novo edifício de
Direito, Economia e mestrados, entre outros
projectos.

Tolstoi,
K apuscinski:
mitos e rrealidades
ealidades
A publicação dos Diarios 1862-1919 de Sofia
Tolstoi, (Alba, Barcelona, 2010), mulher do grande
romancista - 16 partos, 13 filhos, dos quais
sobreviveram 8 -, lança, entre muitos outros dados,
uma série de anotações que se conjugam mal com a
fama de arauto do amor ao próximo do autor de
Guerra e Paz.
Em 1894, com 50 anos, Sofia queixa-se da
«esmagadora indiferença que desde há muito tempo
me mostra o meu marido». Todo o trabalho da casa
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e dos filhos é para ela: «E o que é a vida dele? Passeia,
monta a cavalo, escreve um pouco, vive onde e como
quer e não faz absolutamente nada pela sua família,
sem deixar de beneficiar de tudo.» E três anos depois:
«Rezei incessantemente para não incorrer no pecado
do suicídio ou na vingança por toda a dor que o meu
marido me tinha causado.» Em 1910, quando Sofia
contava 66 anos: «A minha vida com Lev Nikoláievich
torna-se em cada dia que passa mais insuportável pela
forma dura e cruel como ele me trata.»
Basta ler, de Tolstoi, tanto os seus Diários como
a sua Correspondência, para constatar a complexidade e por vezes a ambiguidade da alma de Tolstoi:
o seu peculiar cristianismo - que o levou a ser
excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa -, a sua
devoção pelo Sermão da Montanha, as suas inegáveis
preocupações sociais. Mas em nenhuma passagem
dessas extensas confidências se menciona essa dureza
para com a mulher que partilhou a sua vida,
ajudando-o nos seus escritos (copiou seis vezes o
manuscrito de Ana Karenina, até Tolstoi ficar
satisfeito).
O prestígio de Tolstoi como apóstolo da não
violência, defensor dos pobres e opositor dos maus
tratos para com os animais, foi algo dado por adquirido desde antes de morrer e nos cem anos decorridos
desde a sua morte. Reprimindo qualquer hipocrisia,
o testemunho de Sofia sugere que Tolstoi não se
livrava desse defeito, ao ter contra a pessoa de que,
em princípio, mais gostava, uma atitude que desejava
eliminar nos outros.
Outro exemplo de contraste entre fama
mediática e vida real é o do repórter polaco Ryszard
Kapuscinski (1931-2007), que escreveu para o Times,
The New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung
e foi autor de obras tão difundidas como O Imperador
(sobre Hailé Selassié), O Xá ou O Império (sobre a
queda da União Soviética), prémio Príncipe das
Astúrias e prémio Goethe, etc. A recente biografia
escrita por Artur Domoslawski, Kapuscinski, non
fiction (Galaxia Gutenberg, 2010) revela que ocultou
sempre factos pouco confessáveis da sua vida e
construiu a sua própria lenda falsa.
O mais importante dos seus segredos foi a sua
pertença ao partido comunista polaco - do qual
obteve abundantes favores - desde a sua juventude
até ter aparecido nos anos 80 o sindicato
Solidariedade, de Lech Walesa, iniciando então um
comportamento ambíguo, de contentar toda a gente.
Enquanto jovem cantou assim a Estaline: «Aticemos
no coração / a chama da nossa vontade. / Mais firme
se aperta o braço da paz. / Com a força de mil
milhões de mãos, / crescemos em valor, com Estaline,
o guia».
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Domoslawski afirma também que a confessada
vontade de verdade de Kapuscinski - e com a qual
construiu prestígio internacional - não era assim tão
clara. Sendo um bom escritor, introduziu com grande
frequência elementos de ficção nas suas crónicas.
Queria dar brilho e emoção à crónica, e para isso
inventava pormenores que não estavam provados de
nenhum modo. Assumiu ter sido amigo de Allende,
Che Guevara ou Patrice Lumumba, embora na
realidade só tivesse conhecido, e de passagem, o
primeiro.
Kapuscinski baseava o seu prestígio em ter sido
testemunha ocular: viu e, tal como viu, conta-o. Não
sabemos quantas «realidades» terá inventado,
provavelmente muitas. Segundo Domoslawski, que o
conheceu de perto, não há nada de verdade nos
relatos de que Kapuscinski esteve em vias de ser
assassinado por belgas, congoleses e bolivianos. E se
isto não retira nada ao valor literário da sua obra, já
não seria de não ficção, mas uma mistura pessoal e
acrítica.
O tempo encarregou-se de fazer uma avaliação
dos falsos prestígios nestes dois casos. Mas uma
investigação cuidadosa sobre outros mitos (Kennedy,
Che Guevara) deu também os mesmos resultados.
Ninguém se vai assustar nesta altura com as debilidades humanas (porque defeitos e erros são inerentes
à natureza humana), mas isso nada tem a ver com a
construção de unívocos pedestais a aproveitar a
inveterada credulidade humana à qual a orquestração
dos meios de comunicação social dá hoje forma e
extensão.

R. G. P.

Mais
mulher
es cientistas
mulheres
se as estudantes
e a maternidade
fossem apoiadas
Embora o número de mulheres que se dedicam
profissionalmente às ciências, à matemática ou à
engenharia continue a aumentar e na União Europeia
o número de investigadoras cresça a uma taxa duas
vezes superior à dos homens, existe ainda uma grande
diferença entre o total de homens e mulheres com
esses perfis profissionais, relativamente a outros
sectores. Vários relatórios recentes concordam em
afirmar que nem o determinismo sexual nem as
capacidades cerebrais parecem ter protagonismo
nesta escolha, mas sim outros elementos muito mais
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simples: estereótipos culturais, preconceitos e um
conjunto de factores ligados às emoções, que
facilmente se podem superar com uma motivação
adequada.
Uma reportagem recente do The New York
Times analisava como começaram algumas das
mulheres que hoje dirigem empresas tecnológicas na
Ásia, Europa ou Estados Unidos. Segundo os
resultados, na maioria dos casos tinham estudado em
escolas com educação diferenciada - onde não havia
competição entre os sexos - e, também numa elevada
percentagem dos casos, respiravam esse ambiente
científico no clima familiar, pois o pai ou a mãe era
dessa área.
Em geral, as mulheres parecem mais sensíveis à
motivação, e, tal como qualquer alusão negativa ao
menor rendimento do seu sexo nessas matérias
constitui um travão, também sucede o contrário:
quando se sabe explicar a repercussão que um
comentário deste tipo consegue sobre os resultados,
o efeito reduz-se muito.
Um relatório da American Association of
University Women sobre mulheres nas ciências Porque são tão poucas? - extraía estas conclusões de
uma experiência onde os estudantes foram divididos
em grupos. A um deles era repetido que em
matemática os rapazes tinham melhores resultados,
enquanto no outro eram incitados a abordar os
exercícios com o comentário prévio de que não havia
diferenças por motivo de sexo. O resultado era que,
efectivamente, os rapazes do primeiro grupo
obtinham uma classificação média de 25, contra a
de 5 obtida pelas raparigas. Pelo contrário, a
apresentação neutral aplicada no segundo caso
praticamente igualava as notas: a média das raparigas
era de 17 e a dos rapazes de 19. «Ensinar as raparigas
como os estereótipos afectam os seus resultados pode
reduzir esses efeitos», concluía o relatório.
A mesma tendência reflectia um inquérito
realizado pela empresa Bayer entre 1200 mulheres
da área da química. Estas profissionais atribuíam a
escassa representação feminina no seu sector ao
estereótipo já consolidado de que as ciências, a
matemática e a engenharia não são para as mulheres.
Muitas delas concordavam em afirmar que ao longo
dos seus anos de estudantes «na maior parte das vezes
houve um professor que as desencorajou», de modo
a evitar que se decidissem por essas carreiras
universitárias.
A insegurança também pode travar a vontade
de escolher determinado curso como a matemática
e poderia vencer-se simplesmente com uma maior
presença de professoras nessas áreas. Segundo o
relatório da American Association of University
Women, inclusivamente com os mesmos níveis de
qualificações, as raparigas sentem-se menos seguras
nas suas capacidades numéricas que os seus
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companheiros. Por isso, se a decisão por determinado
curso depende das expectativas de sucesso, é lógico
que não se inclinem por esse tipo de estudos.

em média 14,2 milhões de dólares anuais. Essa
quantia é 43% mais elevada que a média dos seus
colegas masculinos.

A realidade é que a presença de mulheres
cientistas passados os anos de estudos universitários
continua a ser reduzida e muito menos é proporcional
às que concluíram os seus cursos. Os prazos que se
definem para obter as acreditações não são favoráveis
às mulheres que constituem famílias, pois as baixas
por maternidade fazem encurtar os tempos ou
simplesmente impedem a renovação de bolsas de
estudo que valorizam os resultados conseguidos por
períodos concretos. E, embora algumas universidades
já tenham introduzido normas para que não se conte
o tempo de ausência quando um cientista - homem
ou mulher - desfruta de uma licença depois de ter
tido um filho, a maternidade continua a ser desfavorável à igualdade de oportunidades na ciência como
nas restantes profissões.

É a primeira vez, ao que consta pelo menos, que
a remuneração feminina supera a masculina na alta
direcção empresarial norte-americana. Para isso
influíram muito as recompensas oferecidas a duas
directoras executivas: Carol Bartz, da Yahoo, e Irene
Rosenfeld, da Kraft Foods. Bartz tem um pacote
remuneratório de 47,2 milhões de dólares anuais,
tudo incluído, embora grande parte seja em stock
options e não tenha exercido esse direito. Rosenfeld
goza de uma remuneração de 26,3 milhões no total.

O relatório Porque são tão poucas? considera a
possibilidade de conciliar trabalho e família como um
dos elementos fundamentais para reter o talento
feminino e conseguir um clima de satisfação laboral
entre os cientistas. Embora a necessidade de políticas
familiares adequadas não seja uma recomendação
exclusiva para esta área, «o laboratório não admite
pausas», assegura o relatório, que propõe a introdução de mais centros de educação infantil nos
campus universitários. Na realidade, o estudo destaca
que as medidas de conciliação beneficiariam toda a
comunidade científica: se não se penalizasse a
diminuição de rendimento que acarretam os cuidados
a prestar a um filho, «haveria mais satisfação em toda
a gente, homens e mulheres».

Segundo Graef Crystal, o especialista em remunerações que fez os cálculos para a Bloomberg News,
isso indica que os conselhos de administração não
querem problemas. Para não se arriscarem a ser
apontados a dedo por pagarem pior às mulheres,
preferiram ir mais longe do que o contrário. Se é
assim, tal deve ser o caso sobretudo de Carol Bartz,
com quem a Yahoo mostrou uma generosidade
extraordinária. Concretamente, ofereceu-lhe uma
opção sobre acções avaliadas em 27,2 milhões de
dólares, que ela poderia exercer na compra se a
cotação subisse 50% e se mantivesse durante vinte
dias seguidos no espaço dos seus primeros quatro
anos no cargo, ou seja, antes de 2013. O normal é
que as opções se possam exercer num prazo fixo,
independentemente do preço. E quando Bartz estava
há menos de um mês no cargo, deram-lhe outros 7,4
milhões de dólares em acções e opções.

M. A. B.

As executivas
de topo
ganham mais
que os homens
do mesmo nível
Salário igual por trabalho igual é uma
reivindicação de muitas mulheres, mas algumas
poucas ultrapassaram essa meta. Segundo cálculos da
Bloomberg News sobre a remuneração dos directores
executivos (chief executive officers) das maiores
empresas dos Estados Unidos (as 500 do índice
Standard & Poor), as 16 mulheres da lista ganham
Associação de Estudos Superiores de Empresa
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E tudo isso em tempo de crise. De facto, as
directoras executivas das empresas do índice S&P que
já o eram em 2008, beneficiaram de uma subida
salarial de 19% em 2009. Pelo contrário, os homens
da mesma lista sofreram um corte de 5%.

Sheila Wellington, professora de Administração
de Empresas na Universidade de Nova Iorque, pensa
que também outro factor influiu na subida do
pagamento às directivas de elite. Chama-lhe
«competição darwiniana»: como as mulheres partem
com desvantagem na sua carreira, a selecção com elas
é mais severa, e só chegam ao topo «as mais fortes,
mais aptas e mais duras».
Abaixo desse escalão empresarial de elite, o
progresso feminino é muito mais lento. Entre os
directores de empresas norte-americanas de todas as
dimensões, as mulheres ganham 25% menos que os
homens. Também nos Estados Unidos, no conjunto
da população activa que trabalha pelo menos 35
horas semanais, o salário médio das mulheres é 21%
inferior ao dos homens.

(In Bloomberg News)
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