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~ pOI!!IUE DEFENDD<>S A l!lmW>A •• UNIVERSIDADE DOS 28.

000 ESTUDANTES DO " · ANO

J.

pOLI que se

Porque slo falsos o-s argumentos de incapacidade técnica das Escolas,
é evidente que o sistema apresenta inúmeras insufici~ncias infra es truturais,

elas podem ser superadas se se der a capacidade de autonomia e criação à juventude estudantil, no sentido duna

reestru~uração

do ensino, que o ligue mais 'a r ua e à sociedade

do q1.1e a·os edifícios escolares.

2.

Porque esta medida visa tornar a· Escola a médio prazo num local onde

pac.i fica e ordeiramente, os mais "bem comportados", "doceis" e "fieis" estudantes

se

possa tornar "em paz" nos doutores "bem formados" e tecnicamente perfeitos, não para se
-porem ao serviços dos trabalhadores mas pelo contrár·io para se porem ao serviço dos ex-t\ono.lO..nas fábricas, nas empresas, no aparelho de Estado.
Porque esta medida visa em Última análise através da selecção e da con(Orrtn.cia rentabilizar a Universidade enquanto escola capitalista!

3.

Porque nlo devem cair sobre as costas dos estudantes as

consequ~ncias

daquilo que só às próprias incapacidades do sistema pode ser imputado

PORQUE DIZEMOS NAO AO SERVIÇO CIVICO DO MEC

I·

Porque tudo o que se tramou nos mais diversos gabinetes nunca foi diacutido pelos estudante&, e portanto nlo foi fruto duma discussão democrática , que permitisse a decisão e o controle estudantil.

~·

Porque só aos estudantes deve caber a responsabilidade duma saída or-

ganizada da Escola, no sentido de os pOr em contacto com a situação e os problemas reais
doe trabalhadores.

~.

Porque o Serviço Cívico atompanhado da não entrada de todos os estudan-

tes na Universidade, não permitiria o quebrar da divisão entre trabalho manual e intelectual, mas pelo contrário, antes a reforçaria - entre aqueles (minoria) que entrariam
p_a ra a Universidade e teriam acesso ao tal saber "total" e "perfeito" e aqueles que se
iriam juntar à imensa multid30 que . "nlo pode" ter o tal acesso às delícias do saber.
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PORQUE DEVJM)S EXIGI& E ORGANIZAR DESDE

•
ESCOLAS LIGANDO
- ~.·

J/. UMA. SAl.uA .I)E TOOOS OS ESTUDANTES DAS

ESSA SA!DA AO ESTUDO DENTRO DA ESCOLA

Porque devemos afirmar claramente e na prática que .os estudantes nlo

•e reeusaa a sair do seu gbetto,
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inuar fec:b:adol no utudo

acadéaf.~o.

oesh.~ado da prática e que 11Ulnt8D um "•upraDO desprezo" pelo trabalho manual. Porque
1810

permite combater o fosso que se tenta cavar entre o Movimento

E~tudantil

a6

e a1 ela••••

trabalhadoras.

~ Porque é chegado o momento de pormos em causa e atacar frontalmente
a• estruturas do ensino capitalista, que só serve a aprendizagem dos valores da ideoloaia·
e dos métodos repressivos da burguesia. Porque é chegado o momento nlo de reformar totalmente a Escola, para a pOr ao serviços dos trabalhadores, o que é impossível na soc .i edade capitalista, mas sim de a·presentar um projecto de luta que ligue o estudo à vi'da e à
~ealidade

doa conflitos sociais.

:J. Po~que

defender a entrada na Universidade sem apresentar claramente

ua projecto de luta para os estudantes dentro e fora

del~,

pode aparecer aos olhos dos

trabalhadores como uma tomada de posiçlo reaccionária.

~

Porque chegou o momento dos estudantes e do seu movimento organizado

dentro e fora das escolas

interferirem claramente no proee_sso politico em curso. Chegou

o momento de pOr todas as disponibilidades e potencialidades do Movimento Estudantil ao
serviço da luta dos trabalhadores pela sua emancipaçlo e pelo socialismo.

POR

TUDO ISTO :
EXIJAK>S FM TODOS OS CONSELHOS DIRECTIVOS A ABERTURA DE MATR!CULAS
PARA O PRIMEIRO ANO!
ALARGUFMOS A LUTA A TODOS OS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES E LICEUS I
ORGANIZJH)S FM INFORMAÇ1!0 MASSIVA I. POPULAÇ1W!
ORGANIZEMOS D!SDE JJ. GRUPOS DE TRABALHOS QUE ESTUDFM O PROJECTO DE SA!DA
DE TODOS OS ESTUDANTES D...S ESCOLAS!
EXIJAK>S QUE O GoVERNO ·FORNEÇA TODO O APOIO MATERIAL JULGADO NECESS.<kiA
A ESSA SIDA!
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A ENT~ lKEDIATA NA ' UNIVERSIDADE .

SIM A SAlDA ORGANIZADA DE ESTUDANTES NAS ESCOLAS
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