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l i.& @ g<>v.e rno'i'PS/ Eanes, atrevés ;.'d o - se'u Ministério' da Educação, -tem lançado e' continuarç'l sem dúv ida o lançar todo uma série de decretos vi'sando .destruir as conquistas
fun'êfB/n"enta ls Yalcãnçaaas_ pêlos estudantes, de's de o 25 de Abril de -74.
\
Estas medidos não são senão o expressão prático dos tentativas de rentabilização .
capita lista do", e~c.?la ~há tanto -temP9 . reclamada! pelo burguesia e· que agora o governo
CIilO:>

~~Jtfª~i~n~~~~~!~ara

as~

poss~-m

' i~sfituição p~odutora

' q-úe
Escolas'
,ser' a
de quadros
têHí'iê~qse r?'is €" fiéis' à burguesia o enquadrem o dese nvolvimento do processo produtiv<;,) p'Qrq ,q'{e q ~çola PO,ssQ.ser o veículo d,e dif~s ~o do ideologia b~rguesa ao nível
<Jq.: I~\7M'ftuae Jal corno preconizam o. PSD-CDS-C1P e, tanto quanto· nos e dado observar,
têim6~mI-o PSf é~ p'reciso gue 6 governo déstru'a todas ' as conquistas democráticas fundamentais' âleanê Óa as" pe rô s estu- antes cttrãvés:-aas suas mo bi lizacões de· massas, que
pun bQ!)1~m.. f a ,J sa:. b fuh9 9menfo" ,da' _~sc-d!EI Çàpitàlisfa. ',
-.. ' ,
.
{' ;','f.CfuÇl:!.D:1~el1fe,; ..,á _of~nsl~a, ~ c? MçlC ~_ do G0ver-no desenvolve-se a dois níveis:' um
6'litverSitáno1'e " outro ~hcéal. '·'i> - ,-..; . L - ,'. "
- .
Mo p'rimeiro nível, em que o Movimento Estudantil tem mais forca e mais tradiç'õ~y,'l'8'nd ' éxlSfu 'u'm a ~ ai6r 6 (g~ri,iid'c?â'0 ' ( , újl~? ..rn7nór_ pen~tração das co~rentes
burguesas o MEIC te ntara, para eVitar o mais pCJsslvel os· choques com o MOVimento
universit ário, criar a médio p-razp uma Un iversidade paralela, materializada já através
dê. j!fl-'0 \,ªc1'0 §C'd éf"FaclJ lda'tle ; 8e .fleHd gogia· Ei- crutras, que funcione. segundo moldes burggª!ig i ~ardctÊr1s'fiço~ de, sêle cç'ã e,'d'e ' enquadramento ide'ológico: Escusado será dizer
qU'@-~~flê' d ildb J aque les qOe fr-êqüe ntarem esta Universidade n'ova, absoluta facilidade
ooehoróca~à préjfissioh61~ rdepolsi~e~ términado o curso-e 'isl'o se o MEle não recusar'
puro e simplesmente o reconhecimento dos ', di-plomos passados -pelo Un iversidade clás§fé'a~~(JóiDíiftjâaSpeloS' malxistQs )8 l s iíl~riHcéJf1do 'assim ' toda 'uma geração de' estudantes,
,orêl ffiifrefafitô "ej senr evideftterrfe'hte" desistir da criação" dessa Universidade paralela, o
@o'V~ri\t:P fe nfa t1 mf>ôr haqllÉ!las rtf~clJ'ldades' qve considera ' essen'c iais como .por exemplo
~ít:trftí!:1(i'ri\ediqãs êe Lsél ~~g'õdifttlis~ rígidds'''átravés 'do promulgação dum decreto-lei
.. , '
'
.
.HilpêAElO;= os ~ màmê ros cldúStls»p"1.,,
l? iJi!brellPtê~ b"efta lh.a' fU:nâàtnênta~ID'qõe ,o ' MBC_ se propõ~ travar para impôr os seus
~I~rt~ ' ~e:rr~nfab~i.zElç~ Ó'~capi~Gli~td5~à . Escola;' e q.ue ?!iás lá -,começou com ~ exoneFâ~ãl)gd l3t"poofesso l" Te-Ixelra' RIl)efr<1 'e
IlD'átalli'a "'P,elo ~l mposlçao do control directo do
Míftffi'ér-to ,'Sob7-é 1 as li'scolas, Wlçl é ntém~mtéi esre 7COntr.oI, terá qoe se ·exercer contra a
GestÇio Democrático, uma I dó'S-:1 c6n GtiJist'áS ftmda'mentais 'dos estudantes portuguêses
1i~Ró?S9I;iêb25"C!Ab fil~ ou, seia ácabbn"do"com existência de Comissões de Gestão ou
€'driH~õ~ , [:):I ~ectiv~s,J ow', t~ânsló'rmandCJ-a~ ~pu r!q ~. sin;plesmente' em ,? rgã?~ de C?-g,:st~o.
QbnNo . egOlitlo -nlvel, o liceal, b MBC tentam Impor uma , «normalizaçao» mais raplda
e radical da vida escolar. De facto, menos organizado e mo"i:s .Jraco_que o Movimento
Universitário, o Movimento Liceal será o alvo preferido do Ministério este ano até
porque, sem «regularizar»' os liceus, que são o local de recrutamento dos estudantes
~Wll'ú;ios "'este ' ã:o P_Qcl.êtá · nUflGa : vero.~:o~sey s ' plgnos " aRli ~9,dos na Universidade.

Assim, ' este ano, assistiremos à t)1':omI:JIgação sistemática . de toda umai'série de
medidas repressivas e seLediV~nos_ Liceus .como. reimposição de faltas de presença e
discplinares, reimposiçãét dO~Dflteriores-' mé1o:dosc dé· ,avo liaç:ã o de conRecimentos; c-olocação de reitores, não reconhe-cimento dó poder dêliberativo das Assembleiôs gerais
de Escola, extinção do ensino unificado, reformulação em moldes ainda mais !fe'açcionários dos .programas, etc.
_
'
3- Ua prontidão dá, resposta ' estudantil depende - em grande parte, ·,0 sucess!!>', ou
insuGesso destas medidas anti'-democrá-ticas do Govemo;
'manutenção ou. nõa; -Cta
autonomia das escolas,face ao aparelho de estado burgu ~s o
..
Pelo próprio carácter e alcance destas 'medidas anti-democráticas 'i'l ÓS pensal'!lOs
que a resposta odo M. E.. se_ deve efeduar. sobr:.e.. três. eixos fundamentqls : ':' . ,0 .
- A defesa . da. Gestã.o . Democrática nas Escolas
_
."'~
- A centralização e coordenação das lutas através da construção da , AAEE ,.em
todas as escolas e duma UNEP o nível nacional
- A recusa da aplicação de todas as medidas visando agravar a selecção e a
repressão, principalmente nos liceus.
Desenvolveremos o seguinte conjunto de palavras de ordem, que tenham como
função não só mobilizar os estudantes para a luta indicando-lhes objectivos políticos
c-ancretos e incutindo-lhes· uma' prespectiva .. política . ,"o.rrecta, C0[J10 -à Jrl'dC<!; -elelfa~ O) seu'
ni.velde consciência para: um' e.s tádio sl:JpeFior. .
c'rc
'.'v'V.! fll!:~- n,,,,r''11i
O decorrer da , nossa · intervenção serã i baseada ~ em' tor.no ~da.:?-, sçg l:J.inJe§'l ~QJ~vr,Ç1.f}
de:. 'o:rdem :
.
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-PELA DEFESA DA GESTAO DEMOCRATICA DAS ESep LAl?,; ~O./I_'!~' 1
~ CONTRA O ·CONTROL DO MINIST.I!lRIQ; PEI:.A ~A;UT.oNQMIA~J9A0Efjç::Pf.A;
.- PELA CONSTRUÇAOo DE ";'U MA UNEP pEJ.iOCR4~C4, ('E 0 ~~
SENTATIVA;
.
, . "):)" I) ó",' l)lCq ;n·tJ
-NÃO AOS «NUMEROS CLAUSUS» E A ,UNIVER~Ip4;P~ , 1i'AE,~~E~~: ; ",h
~~.;;;::::-=~~ª,A _ELABORAÇÃo., D0S PROGRAMAS POR C0M:ISSOES' 1?"Jil A.-ltl!EPf3'
E PROFESSORÉ'S7REPRiESEN~IVÁ~ FER-.k.N~E,r;A;i~S(j1Q:~; ""
_, o '
--'TODO O PODER AS ASSEMELEI~S GERA.,IS ~ ~E E;SC;9~ ~ -, r<,snorlnu':>
-:-:- PELA :AVALIAÇA0 DE CONHECIMENTQS EM MQ:PlDE ~, C;q LW~Rs..:.s:
- CONTRA A S~LEcçAO PELA BAIXA DA MJ!:D[A).pE,". DJS?EJ~§*' , R~~
. EXAMES PARA 10;';
- ':'o .r,~. 1"":1' <.) 1"'~,l1rl o'
.
- NÃO A EXTINÇÃO DG ENSINO ~IF!CA~Q; ~ ~()R VM;A J'l~~P~~f1'@N.IÇ~
GRATUITA E POLIWALENT·E. ~.
", . V:l, n ~a l'"1P<nst:::: :F"" o 2D~91'IT'Jd
'j

,O'::.uiq '..J;~'5rr o

10;1)

Q"ichC:)~'/lnu

.Entretan!o e dado.- ClI!e.'oa fúria repressi~a~ d.? ~M6J,q Qte\3!q, tajT)~én:b_lo ~~r.êf-e~oç~;.
ponde em ~ISCO' o seu dIreIto aer- trabalh'o Imp?e,!,-~&'::ltq.rn,I:í~,!!1l$tl .jlg,a:~~~ ~·dJI, .Yt~gg~
estodantes a luta . dos professores: para a ' conshtulçCil9p!de; \.IlTI(5l ~Jif;liltEn U'n-l6Q1~ @ s Comb
bate . às medidas de:. MEIC . ( professores -·es,tudantes:) ~ m ct.<pp(llsL€l$Je ~col€l s ~,g;e rf9rt€:l~Ç9
('J lula e possibilite uma m:ars. ampla' resposta.
. ,srni:>9rlno:)f'~ Q st'1sC!JZ o iom12 $ DIUO
4'-Estas reivindicações porém, não . são suficiente$;2 só ,;por.~ S b rpqr@.Eºo o ~ ll! Q) rj~m.Bq.
derrotar o- MElC e construir;' uma:escola nOlla . e ma is'! ,de:m§y'ç ráctioa -m,A E.!jc@!Çl tS@9.IGlJista .
. De f?cto, se atravé:s- del?s Onós. consegui'!'os, JlÔ!J,-e!" 7 e~l:J~q~ ao ç§ ~G),I~ Lb\lli:9u.e ~q"i ~e;
seu forrclonamente obngutonamente repressIvo e i Qrttl-d §l1loçfj@ tI.Ç@, " nq Q) "cpns_eg Y}FQO~
no entanto d<;tr-!he uma alternativa enquanto tal. Na" , fee.lic;l.l:l d ê0o ~d;~oOI!il< , é o!3~~E\~~
uma roda da. gJgantesca: en'grenagem' que" é
~.tat:lon bl:J.rcgu~sl e; r ess . ~tad g,~~ os
trabalhadore~ ' o ,Poder.ão derrubaro Os estuda lil'tes)'l'Po li ;~j)..,só~);nQ.q , 'Rod~{Tl 9 c;ofil~trM;fl
uma alternativa a escola- 'contra oa ql;!al lutam, <J)o"qll.e;,]1qon Je tu 7 um . RfO~ct~ b9~,
alternativo de sociedade. Esse proj.e cto· apenQS' os r.trabal~aqol);l§ 9'0 t~m-; o~, <:P.OJt9",tP.,
ap'e nas eles poderão mO.d/ficar· de farma radico! .0 , Esco-Iao1m", ,CJ~íi)':)Qmsa o6tasv
, Po~ is~o, , a . lig:a ção de' luta: dos estu~C!ntes~ô- -h:Jta r-,d05 0 ut!}aoqlp,(;ld§>'.!ie!ç: dê'te tó-.J~ fi
um oblectlvo constanfe- em- todas', as . moljHlrzaçoes r es,tudallltt.s,t e.}o a c:tPf!·I§I<:l«('I d_- ºr;~
TRABoALHADORES, I?.TUB_AN1ES. k . MESMA- LUTA"I·\ a "RoJay[!jI lQ,e i.·of<iern i?§te d~ndo
dessas mesmas mobllrzaço·eSl.
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