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(J;~",)

1.

Generalidades

Este programa base aparece corno tentativa de delimitação das linhas com as quais a lista
rancar para um trabalho que

seja a

se

propoe ar-

expressao efectiva

da vontade dos estudantes.
Corno tal, toda a actuação e redefinIvel ou

porme-

norizável em qualquer altura, com base nas decisões des
tes, e terá corno critério de correcção

os

resultados

que forem alcançados na prática.
A lista propõe-se levar em linha de conta o que de
útil tgv ~ a~ç ão desenvolvida pela Direcção do ano anterior (criação do Grupo de Estudos de Desporto,p.ex.),
e arrancar para um t rabalho organizado conducente a resultados reais, o mais substanciais que possIvel

for,

solidificando a posição do C.D.U.L. corno fe eração

das

Escolas (organismo coordenador e de gestão) .
Face ao condicionalismo existente no momento

ac-

tual (q uer dentro do C.D.U.L., quer do maior apoio
se espera das Escolas, reforma e autonomia

que

previ~

ra a Universidade e suas estruturas, polItica

estatal

de Educação) parece reunirem-se agora mais condições n~
cessárias para urna acção mais produtiva no sentido

da-

quilo que os estudantes pretendem. No entanto, o despoE
to universitário s6 terá sentido com"gente nova"
lidade e consciência novas, mais cientIficas e
das), integrada numa orgânica e solidarizada
não havendo "dirigistas", mas antes urna
~esponsável

(ment~

profunentre si,

democratização

do aparelho organizativo. O tempo dos "caro

las" passou ã hist6ria.

2. Pressupostos
a) Concebemos o desporto
desportivas)

(ou antes:priticas gimno-

como devendo constituir uma actividade in-

tegrada num todo cultural, e portanto, de satisfação de
necessidades psicofisiol~gicas,

ao serviço do indivIduo

na sociedade.
b) Tais priticas,

como de resto toda a educação,d~

vem ser financiadas pelo Estado e devem iniciar-se

com

caricter regular (tanto quanto aprender a ler, escrever
integr~

e contar) na instrução primiria e prosseguirem,
da e paralelamente ao ensino tradicionalmente

curricu-

lar, nos outros graus de ensino, de modo a criar
tos que tornem ficil,

agradivel e produtivo, um

hibiproce~

sarnento pedag~gico deste tipo.
c) Os estudantes devem ser soberanos em todos

os

~ ue lhes dizem directamente respeito, e porta~
to deter a gestão e o controle dos organismos que devem
ser seus. Sendo o C.D.U.L.

um organismo estudantil

(fe-

deração de Escolas no campo desportivo), deve ser

con-

-----------

trolado pelos estudantes, servir os seus interesses,
como tal,

e

ter a sua actuaçao integrada na linha das As-

sociaçoes de Estudantes.
d) Devem combater-se todas as visoes

incorrectas

do desporto, e mostrar a necessidade de priticas gimnodesportivas como satisfação de necessidades lúdicas, de
convIvio e de educação colectiva, a par do seu caracter
higienizante do todo psicofisiol~gico. Não podemos

es-

quecer em tudo isto que a mentelidade do praticante
desporto

de

(dependendo embora da estanquicidade a que es-

te tem sido votado,

e consequentemente, dum

maior
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3. Linhas de acção propostas
a) Como organismo coordenador no campo desportivo,o
C.D.U.L. deve desviar a sua atenção para o desporto
Escolas, e virar todas as suas potencialidades
vas para a pritica gimnodesportiva (sobretudo

nas

evolutiao

nível

de iniciação) nas escolaa, atraves duma planificação
utilização racional das unidades limnodesporti~as
tentes.

de

exispr~

Isto pressupõe a existência de treinadores -

fessores -

orientadores, pagos, em

n~mero

suficiente~

T~

do seria enquadrado numa planificação mais geral,a médio
prazo, da educação física na Universidade, com

instala-

çoes novas, e em n~mero suficiente para suprir as necessid~des

prementes que se fazem sentir hi ji muito tempo,

e que se tornarao cada vez maiores.
b) Enquanto o C.D.U.L. nao dispuser de força e meios financeiros para uma estruturação eficaz das priticas
gimnodesportivas a nivel global, deve fomentar-se

e dar

apoio a iniciativas experimentais nas escolas,o . que iria
constituir a base duma estruturação progressiva e aut6no
ma do deSPOrto escolar.
c) Para assegurar o funcionamento do C.D.U.L.

como

representante efectivo dos estudantes, devem fortalecer-se ao miximo as ligações com -e entre- as escolas,a to-

...

.

dos os n1ve1S. Aqui cabe como fundamental uma
çao inter-GEDs

colabora-

(ji constituidos, ou que venham a

nas escolas e no C.D.U.L.), que promoverão

sê-lo,

realizações

varias, com relevância em relação a debates. Cabe tambem
como importante a realização de reunioes alargadas inter
escolas, que,

conjuntamente com os GEDs, definirão

lin-

has de acçao que nortearão toda a actividadé a desenvolver.
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mentalidade vigente nas camadas sociais de que é oriundo;

que o "universitário" pertence na sua quase totali-

dade à burguesia; que tudo
te integrada

e,

portanto, resultado e paE

das estruturas sociais.

desporto "universitário" reflecte
desporto federado,

Do mesmo modo, o

obrigatõriamente

o

e e utópico querer,apenas atraves da

criação de estruturas autónomas uma modificação das pri
ticas desportivas. Pode

e

actuar-se à escala da Univer-

sidade, no sentido de consciencializar pessoas
com que estas construam algo de novo

e fazer

(primeiro na

Uni-

versidade,e depois na sociedade) sem pretenções elitistas de querer construir "ilhas ideais" demasiado à fren
te na evolução social, portanto isoladas. É por

conse-

guinte tarefa básica conseguir criar na massa dos estudantes uma perspectivação científica do real,o que pre~
supoe uma desmist~fitação e intrepertação socio económi
ca do desporto como actividade.

DIRECÇÃO

A Lista proposta pelas _~e ' ::
:= (~Vv.~ ck..
4fu~)

- Albano Moniz Furtado -------------------- 1ST
- Ant6nio Manuel da S~lva Pacheco --------- 1ST
- Jo~o Contreira s Le~o -------------------- ISCEF
- Jo~o Fernando Santana Marques ----------- 1ST
- Jos~ Manuel Valadas Revez --------------- CI~NCIAS
- Jos~ Mário Dias Alves da Costa
-

Jos~

ISCSPU

Vitorino de Sousa Cardoso da Silva - ISCEF

- LuIs Filipe ----------------------------- CIÊNCIAS
Maria Herminia Andrade ------------------ LETRAS
- Paulo Saldanha Palhares ----------------- C1ÊN~IAS ~
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