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aa situa ão actual do movimento associativo e as tarefas
he poem para a construcao d� organização federativa na
dos estudantes portugueses"

___

Não serl preciso,no ponto em que �os encontramos tornar a e
nunciar 'ô'.s razões qne tnamadesde há muito absolutamente impres
cindÍvel darem-se os passos necess�rios para construir aquilo
que se convencionou chamar a UNEP .
Lembramos sõ que a urgencia d a sua resoluçãô para odesenvo�
ver do movimento estudantil á níveis superioree e o proprio i.n
teresse Óbvio do partido na utilização· de uma ex.trutura desse t
tipo no sentido de uma melhor intervenção na cena da política
nacional,aconselham que se acabe com certa indiferensa que tem
paralisado a tomada de decisões d�finitivas sobre o assunto.
Discuti=;o problema da UNEP para em primeiro lugar por ana
lisar a realidade que pisamos.Iato é ,sendo a UNEP uma ema;nação
do propri� MA temos que estud�r qnais as condições objectivas e
xistentes a este nível que determinarão se ela é vi�vel ou não,
e se sim 4e que forma o será.
Ensino superior: o MA do superior remonta enquanto organiza
92:o a umas d�cadas atrás e como uma realidade qemocr�t-ica e an
ti-fascista a pelo menos ao início da de 50.'
Com altos e baixos conseguiu manter-se um baluarte d-a lut-a
contra a ditadura,sobrevivendo aos vário!:) golpes do regime e
sc>r\rindo de exemplo e incentivo para novos seçtores se lançarem
ãpôs 25 de Abril o ME obteve conquisteis importantes mas o
bser-.rou-se uma relativa estagnação do MA,situaÇão essa q1,1e veio
a. evoluir positivamente sobretudo no decorrer do ano lectivo pas
sado.
Pesem_as falhas_que não são poucas,o MA do superior carac
teriza-se hoje por uma capacidade já testada de mobilização dos
estudantes em certos perÍodos mesmo de � ndes massas,existe co
.TiO 'L'-9Blidade organizada nà esmagado�a maioria das faculdades e
institutos observando-se o aparecimento de ·organismos .Pr6-asso
c.:;.ati vos nas poucas esqolas que escaparam � regra.
DEntro das debilidades que lhe tolhem os passo� temos que
apontar três principais.
O cupulismo da sua organica e da sua prãtica ,que combat
tido se mant�m ainda ,ao despresar a organização 'associativa.· de
0ase,dificulta e por vezes corta as ligações · entre a cabeça di
rigente e a larga massa
A deficiente - politzação da vida e da massa assbciativa com
a consequente mais fácil penetração de idéias oportunistas, sejam
revisas ou outras.
! falta de co�são e coordenaçi6_� nível nacional j& que a
n5.vel regional está no. fundamental as. segurada ou, pelo menos, e
xistem os mecanismos para o garantir.
f: esta terceira debllidaede que essencialmente· determina
a �xigência da constituiçio da UNEP. Es�a debilidade exi..ste desàe sempre; mas surge agora, ou para ser mais exato, desde o pr�
cesso de P-sicologia/Coimbra, de uma forma mais viva, porque pre:..
cisamente a experiência recente do movimento tornou isso claro,
não só à vanguarda, mas a um largo numero de estudantes activos
e conscientes que perceberam, pelo caminho percorrido e pelas ·
dificuldades que encontraram que não era possivel luta vitoriosa
seL1 unificar as lutas, decorrendo daí· a·· necessidade de uma enti
dade dirigente nacional. Aliás, seria necessário analizar quais
�a causas que permit�ram que o processO Cómorg se esvasiasse de
nonteudo e se paralizasse, porque uma da·s pricipais se encontr�
�7.a, sem dÚvida, na inexistencia de experiencia vivida que tive�
s9 sido acu�ulada pelo movimento, pelo sector avançado dos estudantes.
Em conclusão, a situaçio objectiva do movimento associa•

'

·

tivo no ensino superior não s6 yercite mas exige una organizaçã6
nacional.
�nsino secundário: A. situação é radicalnente diferente, é qualitati
vamente diferente. �asta fazer contas, nas as'contas nãa ··sijo o essencial.
O problema está -er.-1 ·que não existe · 'uu verdadeiro oovimento as
. :...ocieti
vo doe estudantes do
. secundário.N""o · pod8mos�- chaoar MA a una realidade trist;
2 gritante de uma oaioria de AAEE sucessivaoente ganha.s pela direita ou pela
extrema-direita . , de. direcções as sociativas que. só vivem do insulto, da agres
são e da. corrupção e no entanto viveD, inpunes. de AAEE que não desenvolvem ...,.
qualquer activid�de em prol dos estu.dantez, constituindo este quadro negro a
visão que a maioria d'o secundário nos · oferece. � una situação· que, diferindo
das técnicas para. os liceus e escola:a: secundárias, no conjunto é isto mesmo..
:
Resultado de condições object]va.s
que não interessa aqui estudar, e
de um evidente desprezo e falta d� trabalho e actividade por parte dos revo
luu_Jná.rios esta situação terfi que ser energicamente alterada, apoiando-nos
no que de bom e esperançoso existe. Baseando-nos·num sector antifascista si�
nificativo, bas�ando-nos nàs àspirações e sentimentos'democráticos da wassa
�os estudantes que a direita espezinha. E, uuito principalmente, levantando
C• !�lA. a partir da realidade existente, da base 7 pedra por pedra erguendo a�'ll1:_
lo que não existe e que ·não se pode inventa.r. Atenteoos a que neo est:·ut'..lras
�\.c�e:io�ais de di�cção, estj..lo RIA-fi t ·existem er.1 �lgum · lado, . e, em algumê:s�-z;;::
:1as !!e..veriij.·?�� condições para isso • .Atentemos ainda que as pr6prias trac'.i.ç 6.?-s
C: e organização associativa no secundário ·ou são inexi�·t'enteà ou muito rec,oYJ.···
tes 7 exceptuando casos pontuais, cot!lo o de Lisboa.
Não podemos apagar, evi' denteoente, as grandes jornads que novi Den t�l?;
::-am o ME do século após o 25 de Abril, o·u minimizar a sua importância.• Mas
::::.ão podeoos também faz'er delas o que não foram isto é, o resúltado da oobil,i
'?.ação de um MA. estruturado, nacionel, que as enquadrasse, lhes desse consis_;lci.a: e continuidade. Não o foran, G delas, hoje, trest.a a experiência i:ldqu_i
��ida (alguma) e uns restos de leobrança em sectores estudant. is •. Não deran à
�·.:.�ssa que hoje vive e 'estuda: no· secundáriO', a experiência · que lhes aponta a
·
TJI�EP col!lo o passo a dar·· para a defesa dos seus inte�e�ses ·e o avanço da lutaQ'
B esta experiencia que· n6s temos que. os fazer perc.orrer·.
2.Partindo da necessidade da consolidação ·do ?(A, federado, e da reali
::',aJde concreta existent·e 7 é preciso definir um plano que, c6nteoplando esta
r�alidade, cunpra os objectivos definidos.
Um.plano realista deste �ipo, seria o que a s�guir descrevemos:
.Aprovação pelo MA. do superior · de um balanço da· situação do movimento e do
processo Comorg e constatação da necessidade de construir as �strut�ras de
cúpula dos estudantes portu0ueses, o que significaria declarar reaberto o
�acesso UNEP.
� · Constituição da Federação dos Estud3ntes Universitários, ou se não se qu!
ser utilizar este adjectivo restritivo e nã9 se achar queo termo Fedração
e:�prime o verdadeiro càracter dl'l organiza(iãÕ a constit-ur, cria
.r a a 11Uni.ã.o
·
.
�·�acional dos Estudantes (ensino superior)"·; 'ficando a 'UNE .C ensino secundá:cio)
·
a
.- . · •
.. .
� quando fosse possível.
. . associa"tiv�1s
\.;dJJ • Apelo do MA do superior ·a todos os estudantes é ·e.
· st�u"t!ura s
.lcmocráticas do. secundário par'a que levanteo · en bases democráticas uo verda-...
:�eira MA. do sec. e o orientem no sentido· da coordenação de esforços coo o
' st.e processo.,
·'L'; superior, comprooetendo--se ·;este a dar' todo o seu apoi'o a e
Vantagens. e inconvenientes: ·
São evidentes - permite 'dar força nova ao MA do superior, possibili t?�"ldo
·lar passos importantes no seu re-forço e na. sua capacidade de luta e oposição
ao governo; permite uma intervenção política do ME muito naior e mais eficaz
do que a até agora possivel.
,
Os inconvenientes· apontados são: "E os fachos ?0 que irão eles fazer
no secundá.rio, agora por sua conta?" • � 6bvi'o que vão gritar que é de divi e
s:tonisoo, que é o tradicional desprezo dos "social-fascistas" eo relação a.a
. io, que vão tentar ·iniciativas separatistas. Chegarão ao ponto, de
.3ecundár
�Jnseguir uma UNEP · do sécundário fantoche?� duvidoso· que tenhao força para
�al, nas, se o tiverem é sol de pouca dura, por duas razões:. �2) não têo or
�rmi 7-ação à. altura, porque não têt!l MA por baixo a segurá-los; 22) porque
·
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nós vanos trabalhar para os deitar aboixo das DA'E8 e de qualquer fantochada
que inventem. Pode deflorar algun teop� nas é ominico caoinho segurairAliás
nao se pense que é estando parado ou �.diando "a UNEP para o fio do ano", que
os impeuiremos de avançar. A JSD já. disse que ía avançar para. a. UNEP, bluff
ou não, não o sabeoos, mas teBos é que nos antecipar para não nos virnos a
poder ser confrontados ca� um processo UNEP que globalnente nos seja desfav�
ravel. Seria. bon tanbém meditarnos nas r--zões que levaEl a JSD a fazer tais _
planos. Talvez seja porque se sentem rela.tivanente seguros, Por outro lado,
nestas condições, oon�oa'.fachos a defender a criação da UNEP, onde estará o
tal ponto de demarcação com a direita9 que, no dizer de alguns camaradas, a
defesa da UNEP constituiria no secundário? Poder-se-á também considerar que
sendo uma estrutura como a UNEP de uma importancia significativa. na situação
política, a sua não concretiza ção num curto espaço de tempo seria uma derrg_
ta para nós. Há aqui vários pontos a considerar: O unico projecto realista é
o apresentado. A UNEP global até ao fim do ano é pura. miragem, insistir nesta.
ideia. é manter o MA na estagnação, e, pior que isso, lançar a confusã.o e d�
sorientação no seu seio. Por outro lado tem que se ver que uma UNE do superi
cumprirá no essencial as tarefas que a UNEP geral cumpriria. no que toca à. i�
tervenção na vida política nacional e na lideranç8 política do ME democrático
.Assim o mostra a experiência recente,a antiga. do MA. do superior, assim o mos
tra.m exemplos do estrangeiro, dos quais um dos mais brilhantes é o :Brasil.
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