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CONGRESSO DA UNIÃO INTERNACIO NAL DOS ESTUDA NTES
(Budapeste, 7 a 14 de Maio de 1974)

Partes do Re Za tório do Comité Executivo da U. I. E. sobre o
desenvolvimento e a

experiência do

pois do 109 Congresso da V.I.E.

Movimento Estudantil

de-

e o papel

e as tarefas da UIE

paz~

a segurança e a coo-

na luta geral anti -im perialista pela

peraçao int ernacionais ~ e a independên cia Nacional.

1)

-

O 119 Congresso da U.I.E.

o encerramento do

10~

3 anos

realizou-se

apos

Congresso que apontou para a necessidade

de reforçar ainda mais a

unidad e

na acç~o

do Movimento

Estu-

dantil contra o Imperialismo e por uma Universidade Democ rática e

definiu claramente as

tarefas

da U.I.E.

e

do Movimento Es

tudantil pro g ressista sublin h ando que a soluç~o
específicos

problemas

dos estudantes n~o poderá jamais separai-se da so-

lução dos problema s

da Sociedade no seu conjunto,

para a necessidade d e
tudantes

dos

nas

lutas d os

reforçar a participação dos es
seus povos. O l0 9 Congresso acentuou i gu ald

solidariedade estudantil

os estudantes em luta cuntra o

c olonialismo e o neo-coloniali smo ,
a Democ r ac ia,

o progresso social,

i mpe rialismo,

o

pel a independência Nacional,
a paz mundial,

cooperação internacionais e pelos direitos
democratizaç~o

apontando

alar g ar e

mente a necessidade de intensificar
com os povos e

e

a segurança e

dos estudantes

e

a

do ensino.

O 109 Congresso insistiu p a rticularmente na

n~ces

sidade de intensificar a acção estudantil por um ensino

demo-

2)

-

crático de acordo com as

necessidades e

aspiraç6es

das massas.

2

e de desenvolver activl.dades e
faç~o

esforços dos estudantes pela

sati~

das suas reivindicaç6es e interesses especÍficos •••
20) - O agravamento das contradições nos países capitatentativas

listas e as crises económicas. assim como as novas
dos monopÓlios de

atin g~ r

conduziram~

Juventude ..•

e da

os direitos dos trabalhadores
intensificaç~o

da luta dos trabalha-

dores, da juventude e dos estudantes e de todas as forças

dem~

cráticas pela defesa dos seus direitos e por transformações de
mocráticas radicais na vida da sociedade.
29)

O Movimento Estudantil Internacional tem continua

-

do a intensificar as suas lutas. o que conduziu à

politizaç~o

do Movimento Estudantil Nacional e Internacional.

A crescente

actividade polÍtica dos estudante s tem expressão na procura de
resposta às questões urgentes da actuali dad e •. que
de longe o quadro dos probelm as específicos e as
económicas. A convergência da s ituação económica

ultrapassam.
reivindicações
política

e

dos estudantes e da juventud e trabalhadora e a comunhão dos seus
interesses na luta contra a ofensiva dos monopÓlios,criararn as
condições objectivas necessárias para a aliança do movimento
tudantil com a luta da classe operária por transformações

es
so-

ciais radicais nas sociedades capitalistas.
36)

O ascenso d o movi mento p opular de massa s

-

e stimu-

lou manifesta mente o de senvolvimento da luta e studantil.Ele contribuiu
para elevar a consciên c ia p o lítica dos estudante s , o

que te v e

como consequencia a intensificação d a sua cooperação com os sectore s progressistas da população, p a rticularmente

com a elas-

se operária ...
1 63 )

-

A crise do e n sin o agrava-se nos países

tas e nos países su bme tidos

~

sxp l o raç~o

capitali~

neo-coloni a lista. Nos

países capitalistas desenvolvidos, a planificação

e ela b ora-

ção de programas pelo estado defendem cada vez mais sistematicamente os interesses dos monopÓlios. Por

outro lado, em nume

3

rosas países em vias de desenvolvimento a penetração neo-colonialista no domínio do ensino reveste-se de formas mais

subti~

aumentando a dependência cultural desses países face ao

impe-

rialismo.
165) - Com os progressos do Movimento anti-imperialista
mundial,

a luta dos estudantes pela reforma e pela

Oemocratiz~

ção no ensino conheceu um novo surto.. e obteve importantes resultados ..• Os
estudantes integram-se cada vez mais no Movimento que luta por
transformações sociais profundas e cada vez mais ·veem a classe
operária como a sua melhor aliada.

Os aspectos característicos

da luta actual dos estudant e s resid em no nível teórico mais ele
vado e na capacidade dos estudantes para estabelecerem

planos

concretos e para contraporem alternativas aos programas dos

glo-

vernos respectivos sob a forma de programas democráticos
bais. e fim de contrabalançar a

g~

crescente planificação do en-

sino correspondente aos interesses dos monopÓlios.

Os novos

pr~

g ramas e documentos sobre o ensino elaborados por algumas UNIÕES
NACIONAIS DE ESTUDANTES em países capitalistas

representam um

notável progresso no desenvolvimento do Movimento Estu d antil.
~

necessário sublinhar que o Movimento

Estudan-

til apenas pode alcançar os seus objectivos próprios

unindo a

166) -

luta dos e s tudantes

~

dos trabalhadores.

com acçoes
de massas.

contando com o apoio consciente e a ad es ão do maior

numero de

estudantes. Este tipo de ac çã o exi g e que as organizações de es
tudantes estejam em contacto estreito com as largas massas estudantis e tenham a confiança dos estudantes. A luta dos

es tu-

dantes pela Democratização do ensino apenas pode ser coroada de
exito com a participação dos estudantes na luta de todas as

fo~

ças democráticas e anti-imperialistas da sociedade. A acção dos
estudantes para democratizar o ensino exige a aplicação de
fundas reformas

e conomicas.

pr~

sociais e politicas. Sozinho,o en

sino não resolverá os problemas dos estudantes. e os problemas
do ensino não podem encontrar solução independentemente da
tão mais geral do desenvolvimento da sociedade.

que~

As reformas de

4

mocráticas realizadas no ensino podem, no entanto,

contribuir

de maneira importante para a luta geral pela democracia e pelo
progresso social.
167) - Actualmente, em numerosos países

capitalistas,o~

serva-se uma nítida escalada da propaganda anti-comunista

mil~

tarista e nacionalista ••• Uma das tarefas prioritárias que
imp5e aos estudantes

~

se

eliminar esta propaganda dos seus estu-

dos e substituí-la por um ensino e uma investigação que corres
pendam aos interesses dos trabalhadores e aos ideias da paz,da
compreensão e da amizade entre os povos.
168) - A luta do Movimento estudantil por um sistema de
ensino democrático que responda às necessidades de um desenvol
vimento da economia com benefício dos trabalhadores e as neces
sidades culturais dos povos

~

largamente estimulada pelo exern-

plo dos sistemas de ensino e m vigor nos países

socialistas .Nes

tes países, o sistema de ensino baseia-se num ensino elementar
e num ensino profissional unificado, permitindo assim a cada es
tudante prosseguir so seus estudos. As possibilidades de receber uma formação científica superior estão plenamente garantidas. Nesses países, o aprofundamento da reforma do ensino supe
rior faz parte do desenvolvimento da sociedade socialista .•.
170) - Neste relatório e necessário insistir nas

preoc~

paçoes principais da UIE no domínio de democratização do ensino depois do Último Con g resso. Elas são as seguintes:
171) - Luta pe la eliminação do analfa b etismo,tarefa importante na consolidação da independência nacional e do

progre~

so social;
- Luta contra a influência imperialista e contra a
penetração neo-colonialista nos sistemas de ensino

dos países

em vias de desenvolvimento;
- Luta pelo desenvolvimento da planificação

quantitativa e

das potencialidades económicas do ensino de acordo com as necessida-

5

des

de

um desenvolvimento científico e

técnico em beneficio

dos

trabalhadores.
ficaç~o

discriminaç~o

Luta contra a

do ensino,

pela uni-

pela aboliç~o de desiguald~

das estruturas de ensino e

de no ensino;
Luta por u:n ensino de

contáudo democrático a

ci-

entÍfico;
-

Luta pela democratizaç~o da gestão do ensino,afim

de assegurar a participaç~o dos estudantes
lÍtica do ensino e

de alargar os

direitos

na definição
democráticos

da podos es-

tudantes.

227)

-

mité executivo,
UIE

separa do 109 Co ngresso,

No PerÍodo que nos
o Secretariado e

as

Organizações

levaram a cabo um programa de actividades

cada.

o Co

membros

rico e

da

diversifi

Passando em revista o trabalho efectuado,as seguintes ac

tividades merecem destaque:
e

As

numerosas acçoes de solidariedade com os povos
luta anti-imperialista p~

estudantes de diferentes países na

la Paz,

a Segurança e

a cooperação internacionais

e

pela inde

pendência nacionais;
ma e

da

O grando numero de actividades no campo da r~for-

Democratização 1jo en s in o .•.

uma atenção

consagrada designadamente e quatro aspectos:
época da

revolução Científic a e

T~cnica,

versidade nos Países Capitalis t as
da Universidade nos

novos

to;

a penetraç~o neo-colonialista e

foi

"Universidade

na

e em particular a

Uni

altamente

pel

especial

países em vias

desenvolvidos;O p~
de desenvolvimen-

imperialista no ensino

em

.
geral e na Universidade e m particular; as exper~enc~as nos

pa~

ses socialistas
dantes,

~

no domínio do ensino;

P.,s actividades na esfera dos interesses especÍfj_cos dos est~

tais como

Turismo,

o Desposto e

O desenvolvimento das
informaç~o.

.-

que cobrem quase

vimento Estudantil.

todos

a

Cultura;

actividades

de

imprensa e

os campos de actuação do

Mo

6

23l) •• ,A experiência adquirida na participação nas

lu-

tas pela liquidação do analfabetismo nos países em vias de desenvolvimento mostrou que esta forma de actividade tem
import~ncia

grande

para a luta das organizaç6es membros da UIE nesses

países. Propcmos o desenvolvimento da nossa actividadenesse sen
tido. multiplicando as nossas campanhas de alfabetização; ajudando as campanhas nacionais organizadas pelas Uni6es

Membros

da UIE. organizando com frequência Seminários.conferências.co~
sultas e grupos de estudo •••
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