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DA I"r-'''''_i"~~
A REFORMA

UMA RESPOSTA ÀSNECESSIDA
DO NOSSO .SISTEMA ECONO~
- afirmam os dirigentes da Associação

Ouvir a. opilIlião

dos

!lStu·

amwes Sobre a. rclorma. da. Uni-

-fIemhlad.e em um passo iilldiapeosável, quamdo se wooiiliJa.1:n
também os p3ll'€C€Il"es de Ij1<eS.
rIirIes e do próprio r ei bor. Que ·
e.tudamt!lS ouvir? A l't!Siposlúa
lJIo encontra dilficuldoo.'es. Ce·r_
taiinente os UiIl100S re[lIl'elSentatime. Assim sle explica o apa~e!IJJÚO d·eISJta entrevista colectiva com Carlos Fraião, aluo
ne) do 3.° OOQ de Di,re~to e pre~oo da dir,ecÇão-gerall d·a
AasooLl1Qão A c a d t) rr!i c a de
COimbra, Rw'l Junqueiro, do
6•• a:no do mesmo OUl"SO e vogal ás euiliturais por aquela
.eeçãci, ailém d.e Pena dos
;Rem estudante do 3.° alIJ O de
Di.:eito, e 1.0 semetário da
DIiIlS'IDa es,trutUQ'a associJativa,

sat isd'azer

essa neces,;ill ade,
todavia é que as
necessid,a des económicas que
levam o Governo a. querer
Ililterar de algum mado o sistema do ensino português
não esgotam a compreensão
do projecto de «Refonna» .
Mais, vais m edid as , no es·
trito sentido em que podem
respondlar a tais necessddades, têm si do t omadas p1'O -

O

fllo61;o

tar a opinião publica e os
jovens muito ooncretam.e nw.
Isto é, o projecto de reforma. responde, nos ,limites es ·
trei,t os da. campanha que o
envolve ao ni vel d os órgãO<';
de informação, a anSeios largamente sentidos e persis tentemente expressolS desde há
muito. 8erá isvo tantu mais
comprovado se s'~ analis3J1' a
rel ação que exi-ste ent re este

Quanto ao segundo pont.o, imo
po<rta dizer para já que uma
refor.ma com pretoosões a modiiiC1llr o sislt erna de eiIlsino tra.
dicionaJ exig'e eJ,evadas ve.rb3JS
orçamentais , Se é certo que o
sr. m i!l1is'hl"o too ha apontado
que o s,eu Min istério dispunha
de um maior on)rum ento, ape·
sa~' disiso eIe é insuficie nte s·e
reoOl'd armos até qu e o prof.
Veiga Simão se t em referido

FINALIDADES
DA REFORMA
«Diário de L isboa» - Pe.
:rMI'te a 3Jp.reseaJtação publica
das lllinh3JS gemis d a r,eforma
do ensino SlU<perior, e '3lpÓS rá·
pidJa leiÚUil'a, pOiIIlOS du'as ques_
t6oo: que firnaLi{Lrudes ou fins
V.QB p a[,e,ce q ue a ~'&orma vi,
aarâ, e .IlItJé que pOlllto , no con.
1IeJllto eCO'llÓIIÜCO e--político a.c.
taail, vos p arece «pr aticável»
W ll"eIDtuna?
Carlos Fraião - Qu an,to á
pr.i!meira quesrtJã,o p osso l'e;ypo!l1_
4er que dlfW linhlllS ge.r8!is pro··
posbas pa,r a a ~'efOl1IDa r€!Sulta'
iIIaro q'U'e €Ilas s·ea'ão (ou ela
Três dirigentes ~stud,antis entrevist,a(los colecti'Vamtmte
~) uma resposta á,s nec~si
ClGdes do 51Í1S;úema eOO!l1ÓIDICO
pori;uguê s, aipesllir d'e o sr. mi- gr'essivame1..Jt,e sem que á. vol- projecto d e refo rma. e o ritmo
algumas . v'ezes á util colabora.
:oitbro ter wf~rmaJdo no s,eu dia. t a del&s se g.ere t a/I ambiente do des envolvimento qUi) o , ção que '8JS entiàooes (empre.
ouno de 6·1-71 que «o shteJIll'a de especta.tiva e congratula. condichmo u (ou não ) . É aqui sa.s) p l'ivoola,s pod,e m desem.
edntc8ltivo não d eve subonLitn'llir- ção política, A razão porque que surge outr() probl ema que
penhar pa,ra a m anutenção ou
-se direetrumeaJve ás cxi gênci'31s €6ite projlOcto de reforma é Os
a:ber't ura de estabeJ·eoime.n tos
economistas
formulMIl
do d eoonvolvirmento €Conómi· UJIll acto poIitico é outm fun- com uma in terroga,t iva. Es- <1e ensino, Cite·s'6 o C3JSO de
.COI).
D aqui pr,e conizar,em.s e damentalmente e diz r espeiGUÍ:lIlM'ães onde váa'ios mdus,
tamos em desenvolvimento
lúIhas dle ensino que venham to á nec,essid·ade de couquis- econ6mico ou estagnação?
triais pweederam á angarÍ'ação
de fundos paQ'a a Clri,ação de
ll1n I rliS·tÍltmto Polilbécnico .
«D. L.» - Pad·er·se-ia pre,
cisai!' me>lhor a s,egu:n da ques,
tão, que 'ê a de s3Jber s·e é poso
siv,el falar ·s'e €Iill I'efo~'mar 011
«renovar» ·110 Universidooe, fazendo·o ean t ffi1.nOS de pa'et€n.
d8r isolliá· J.a m
a r estan he 1'00,]1·
d ade naciorn,al ?
Carlos Fraião - :É e.vid,em te
que n ão poo'e. A Univ€tl's·ildrude
está ·int~mamen!be ligada ávida
da N·a<)Õ.Q . O que se observa
é um «ce·r,to» mo'VÍ'meaJto na
economia, É esse m ovimen to
que a Univ,ers idla de reformada
va:i aConlpaJ:hlta,r.
Raul Junqueiro - Um dOi'
fins progrannados pela rerl'ol'ma
é a «d,emo0raltiz.a<{ão do ensi .
no». E s ta Í.ina.lild·a de sua'ge·m,e.
na rMOl"Illla, um tamto ambí,
gua. hão cneg3Jr á Univensi·
d oo·e 00 filhos da Cllasse tra.
bal1hadora? ' Em p aíses mais
d'e5'0IlVolvid-os , como no caso
da F .l1ança, os filhoo d ess·a
olasse na Universida.de não
3!tingem m a,is qu·e Os 4 % da,
to,ha/lidade dos seus estudan tes .

DEBATE
PúBLICO
«D, L.» - O segundo p=to
que prO!P{):lIlOS á disc ussão S. o
que se refere á p3JrÚicipação
do p ovo poo'tug'uês na dis ·
CUSG,ão da r,MorIna. ·p.a.f.8ce-vos
prat1cáiV'el este d·e1b3JÚe ? Que
condições conúderam inldiSipensáveãs prura que possa eÍeCJti.
vrur·se ?
Raul Jun queira - P air a não
me a:longar d iria : esrtá as'segu·
1'000. uma condição minima que
é a d,a lihel1dade de expressão?
I A censu,r a prévia S8rá elimi.
; . nada uando ,o deh3JÚe publico

Ac~

'para o quru nos con,vidou o sr. directo interesse. Que crit~rios
ministro tiver lugar nos jor. - (e quem os define) serão 'ubilinais? Está gllirantid.a a. libero
zSJd:os p ara del:ermÍnllir ou não
dooe de r e'Ulllilão palfaa ,dlis,
a chamada dos es·tu<l~ntes?
cussão desses prohlemas? ' E
Nilo compreendo até quais se..
a pa.rticipação do pOVo porjam os aSlSUill-tos da Un1vers-i.
tuguês como será f€ita? Atra·
dade que não digam reslp eito
vés de formulá.ri0 3 distribuí.
aos estudantes. Quamto á elei.
dos ca.sa por ca.sa? Pe dir·se.á
ção do reitor as linhas pr.opos·
tas não vêm satisfa.zer · OS in.
o envio pelo correio d3JS opio
niões d as pessoas?
beresses estudantis.. Os proresPareoo-rne que sem insti- sores é qUe dirão Os nomes
propostos plÍJ.1a o re·itor. Alguns
tuições liv;res e eficientes seprofe'SlSores, e nenhilm estu
rá utó?!Có p ens,a r-se numa
d,a nte. E que diq,eII da «esco·
discussão da reforma pelo
lha~ dos directores d'e F ooul,
Povo Português !
Pena dos Reis - E·u pergun - dad,e ? Quamtos serão os esúudootes activamente ouvidos
taria a.té, COiIIl quem Cffilta 'O
neste a;ypecto?
Governo para participar nesse
debate? E nãQ IIIlld,a.rei afasta.
Pena dos Reis - Apesa.r d~ ·
do eLa verdoo'e se dies'elf que
osesúudamtes há. lliI10S S'8J.'em
conta com OS órgãos de gesião
os grandes cataJizadores di3lS
d3JS emp r,e sas e com urns tan.
pOUC3JS modificações oOO·ervatos profesooreJ! tl'8J(Hcionalmen
das na Universidrude, são /ligo.
te opostos a. qualqu er tipo de ra, na prát~ca, pel3JS linhas. d.a
reform a.,
. r&orma, a:tastooos de pa.itacl.
«D. L ,~ - Que penlSa do pa,rem na sua gestã'O. Pr,et ende·se faz'e.r do estudante um
modo como está formulada a
elemento passivo,
participação dos estud"mtes na
gestão da Univ€ll".s1dad,e ? E d,a
«D. L.» - Várias v·ezes nos
«el.eição» do re itor ?
documeaJtos publicados se re ·
metem aspe01;oo (00 con{llf,etiCarlos Fraião - O mo.do co·
zação ) da r8lÍ()Irma para os E smo o sr. ministro COillcretizou
ta,tutos. Se é ,€!Spa Universid a·
no projecio a p articipação dos
estudantes no gov·e'rno da Uni. de que V'ai ehlJborar esses E sversid·a de é insignifica.nhe , D es. tatutos p al'e ce.vos que e-les in.
tród'uzi'r ão modifica.ções €SS,eill.
de há muitos anos que os es·
tudantes vêm r ei'VÍlrLdilc,a,ndo o ciai,s ?
seu direito a intervi.rerri. em
Carlos Fraião - A pl'etexto
todos os morrnen tos e iThS,tan ,
de se d'&ellld€ll" a autonomia d a
Univ~',sI1d a.de a boJo o momen·
ci.as em que se dooida d.a vid.~
da U nive>:r&idade. Diz·se, por
to. se diz que d,e v,a rão ser a.s
CXEmlplo,
aOOuM projecto. pl'ópri.a ses'Cobs . a e:J;a,borllir·em
que os e~wdantes só .serão cha. os s eUl! estatutos, Pois bean,
m ados aos cOl!lselhos univer ·
3JS Univel1sidades do momento
sitários quoodo estejam ém
não nos m ereeem. oonfiarnça
ài",cm,são J)l'oolemas do "eu
para proced erem á feitura. d,es

no

RAUL JUNQUEIRA
"I.rão chegwr à Univ·ersicJa.de os fi.lh{)s da classe
w-a.bllilha.dora,?» , ,

CARLOS FRAIAO

" As Universidades do momento não Inos m-ereC'Bm

confillinçall

IDES
~ICO
~adémica

PENA DOS REIS
"Há an~ que os estudantes são os grllindes ca.taJ:isa,dores das poucas modificações obseII'vadas na
Universidade»
ses EstBJtutoo. o.s estu da.ntes
vão ser mobiEz3;doOs prura a sua'
eiliabor,aç·ã o? E os pr{){[es'Sores?
QU3iis p,rofeslsore6 ? Veja-se que
a cMedl'a viilrulícia ainda não
foi eliminooa pela ' Hberrul l'e
forma,

