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LEVA~TEMO~NOS

CONTRA O

PLl\NO DA 13URGUESIl\ OE CER
CD E IJN IOUIL Afv1EN TO DAS F~CULOL\OES OE LETRA S !

CANAl/ADAS:
, Os sucessivos Governos Provisór':os rJe concUiação com o Capital, desdE os de Vasco ,o
"Louco/' até ao do "almirante ·sem medo ", sempre nos quiserar convencer que os responsáveis
pelas crises do ensino são os e.g tudantes "porque são paras1::tas e não querem estudar" , os
professores "porque não são qua li :Ncados e não Querem e nsinar " e os funcümár>ios "que r>.ão
quer(Jm trabalhar ", da , mesma maneira que nos quiseram convencer que a anarquia que
reina
na sister.a de produção capitalista é d~ responsabilidade dós operáyios e rJns camponeses
que se levantam de liorte a Sul. e de lés a lés do pala contra a fome, a exploração, a mi séria e o desemprego.
'
Porém a cr:;se que actualmente (b(Jm como as u:nterioy.es) se vive na ensino é apenas o
r eflexo da crise geral que grassa em, todo o s1:stema podre e cariz/co da burg/iesia e os responsáveis por esta situação ' são os vários 11inistérios .• que nunca foram nem da Educação e
muito menos da cultura e tão pouco da Investigação Cient1~ fica, e os l'eSpect1:voS partidos
da chamada ' coligação governam.mtal que populam em S. Bento,
,
O Ensino é a chave que as diversas canadas da classe clominant.1 que têm viajadn pelo
M"EIC" pretendem fazer roda! para abrir a porta à ideoZoqia que serve a sua pol'itica de o
pressão e exp loração d~ classe operám:a e do Povo . A bUY'ÇJues1:a precisa de um número
dE
quadros técnicos que si1'Vam 0'1 seus interesses e aspirações> por 1:S80 há que tomar medi das para que esse número não ultrapasse o limite das necessidades. Quando o Povo morre por
falta de assistência médica; a burgue,s1:a diz que há médicos a ma1:s , quanJo as escolas
cerram por falta de professores o a burg/wsia diz que há professores a mais > etc. . O OVE é
preciso é médicos "qualificados " e professores "especializados ",. diziam e. continuarão
a
dizer todos 08 Brotas de todos 08 M"E'IC "s. Todavia. o que a burguesia pretende com isto, e
formar médicos eprofessores especializados em servir os seus interesses , logo há que to "lar medidas nesse sentido . Essas medidas, são as rreclidas de "austeridade " para o ensino
que visam lançar os professores, funC1:onários e estudantes no dese rnprego e encerrar as es
colas .
No ensino superior as medidas de encerramento das Um:versidades vão d.esd.e o estrangu
lamento económico até aos argumentos da f"'Aperlotação e da falta de funcionáp?;os. Aliás o
que se passou na FaculdadE de Filosofia de 'lraga ez.ucú 1.a-nos. Desencadeou- se nesta escola,
então nas mãos dos Jesu{tas, uma luta pela o,ficiatização, tuta essa que por não ter sido
bem conduzida 'não atingiu os seus objectl:VoS, restando aos estudantes 1:nscreverem-se
no
departamento de Filosofia da Universidade do Porto. Uma vez aqui inscritos , este departamento encerra por superlotação " f'aZ ta de funcionários. Entretanto em Braga com 50 ou 60
estudantes na escola, esta é oficializada.
Também neste momento as FaculdadEs de Letras são alvo de um ataque que levará ao seu
aniqw:Zamento se os estudantes , professores e funcionár'1:os não se levantarem e não destru

en-

irem por comp le to os planos da burgues1:a .
Cabe alertar a população das faculdanEs para os vroble~as que resultam da criação da
chamada Faculdn(l.e dE Pedagogia de Lisboa, visro que essa Faculdade. que tem como fim espec{
fico formar professores em regime intensivo e ou.ios our1'1~oulos Foram planeados oom essa f I
nalidadE, ofereoe uma garantia de empre(lo aos que a frequentam que é muito superior à que
apresentam as faoulri.t.des dE Letras, do ponto (le m:sta do !""P,IC' . 'JepUJ1.do as ideias do
sr
Brotas os professore.s preparados na Paoulda(le ae Pe"'agogio (frequentada por pouoo mais de
uma centena de estudantes! terão uma Formação d.e oará"ter polivalente ou pelo menos biva lente,}1} tegrando-se nessa formação uma perce"tagem de d7:soip Unas nas Ciências da Rduoação
(além da preparação em dois domínios oient{l~ioosJ, o aue lhes pe1'm1:te entrar em exeroioio
imediatamente após terminado o tercp-iro ano, assim oomo os oavaC1:ta para oonoorrer a maior
número dE lugares .
.
.
.
Diz o Sr. Brotas que as UniversidadEs não Feoharão por falta (le verbas ou por qual
quer motivo, que o M"EIC" está empenhado em ""specializar o enS1:no ", em criar o ensino ao
ser~iço das "classes exp loradas ", quer através l10s Um:versÚ1c.nes N071as, dos Institutos Politecnioos, das UniversidadEs abertae, eto. , eto .. Mas o que é que sigm:fioa a oriação dEs
tas Universidad.es (que não funC"':onamJ senão o enqodo para enoerrar as aue ainda ''funoio nam H ?!
Aliás a situação na Faouldal1e de Letras de Coimbra esclareoe-nos perfeitamente dos in
tentos da burguesia. Na nosso. esoola os vrofessor es ainda não recebp-ram ordEnados. Na
ria dos dEpartamentos faltam professores '~ Por exemplo no 19 ano do Departamento de flistó ::ria após quase 2 meses d.e aulas apenas uma cadeira funoiona regularmente.Contando ainda oom
o problema das verbas conclU1~mos claramente os obr;ieotivos (lo W'BIC" de asfixiar as esoolas
a pouoo e pouoo. Faoe a isto os Cons elhos D1:rectivos começam a c1em1:tir-se oomo acon t eceu no
dEpartamento de Enqenharia Civil da FCTUC, oomo Já prometeu o Conselho Dire oti vo do Depmo-tamento de H7:stória da nossa Faouldade .
Os estudantes d.a nossa escola devem levanta.~·8c oontra o·g planos ria bur guesia de oeroo
e aniqui lOJT1ento das esoolas . Os social- f'as ci c tas vão pretender àirigir a lut.a para a dEsviar para os seus ob,jeotivos pela oolooação de um outro Protas no ","FIC ". Eles dEoem ser à.enV.Ilciados e esoorraçados oomo principm:s Y'esponsáveis des ta situação aquando da s ua passagem. pelo M"EIC"-, e mEsmo aotualmente no Governo mais não fazem do que assinar estas mEdi das anti-dEmaorátioas e anti-populares. (Js s007:al-fasc:istas da UE"C"-P "C''P não pmtendem
mobilizar os estudantes , pelo contrário a sua pO?1:tioa é a de decidir tudo nas costas das
massas, a de dividir para reinar., a de desmobiliza)" as massas vara que es tas não d.esmasoa
rem a sua politioa. ~la nossa escola é isto ~ 'W se tem passado e eles são os principais res
ponsáveis . A fraca presença de estuâantes nos plenários, PGAs, eleições para os ConselhosDireotivos, (a t-ítulo dE exemplo citemos as elc1:ções . para o Conselho Direotivo do Departamento de História em que a peroentagem de votantes foi dE 7%, onde d..e 965 alunos votarOJT1
46 ... J é bem o r esultado da politioa aos so07:al- f'ascistas. Os estudantes de Letras vão levantar-se oontra as medida: de oeroo e enoe rrOJT1en to da Um:vcrsirlade e vão arredar do 0=:nho todos os obstá07.!los desde fascistas a 80cial-fascistas .
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