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O presente ano lectivo, tem sido caracterizado por um intenso agravar das
condiç6es de estudo e de trabalho nas escolas. A situaç~o para a qual o movimen
to associativo no ano transacto vinha alertando, vai dando hojepassosalarmantes
sobre os quais n~o podemos de i xar de estar atentos e assumi r pos i ç~o em consequên
cia, já que s~o inúmeros os pontos de acentuada ruptura e tens~o a todos os ní~
veis da educaç~o.

PeJ1.6amo.6 a.MÁJ'n, que. a fLe..6;t!urtuJLaç.ão do e.nõúw .6upe.túo!L ê: o p!Lobte..rna c.e.V!ÂAat
que. .6e. c.otoc.a, Vl.O p!Le..óe.n:te. mome.n:to, ã UVU..ve.Midade. Po!Ltugue..óa e. ao MovÃJrie.nto E-6:tudavl.:til e. AMoua:tivo.
Ao mesmo tempo que anuncia que a cestrut uraçao deverá ser precedida de u~
amplo debate nacional, criando inclusive um Conselho Nacional do Ensin o Superior
para coordenar o qebate, o MEC imp6e prazos de discuss~o claramente irrealistas,
seleccionando~ partida a participaç~o activa e criadora dos estudantes e profes
sares que 5~0 colocados perante uma política de facto consumado.
-

E assim que, sem consulta pr~via ~s escolas, extingue bacharelatos (Letras
e Ciências), acaba com cursos nalgumas Faculdades e retira a possibilidade de es
pecial izaç~o noutras; n~o exita em ence rrar escol as ao impôr Comissões de Restru
turaç~o alhe ias ao ens in o em Portu gal (caso do ISCSP e FEP), negando a importân~
cia do estudo das Ciências Sociais no nosso país.
A vontade expressa da criaç~o do Supe.túofL Cu!Lto pela consequente desgradua
ISCA 1 s e dos ISE 1 s, .6ão t!Laç.o.6 e.vide.n:te..-6 duma poL{;t,{_c_a que. .6e. ac_e.n;tua p~

ç~o dos

to .6e.u c.aJLâc_:te.fL fLe..ótauJLado!L da

~zaç.ão

do e.nóiVl.o .

Neste sentido, n~o podemos deixar de denunciar o carácter arbitrário e des
c r i c i onár i o desta po 1 í ti ca, que. põe. c.taJLame.n:te. 0"n c.aU.óa a Vl.e.c_e..ó.óidade. de. um e.nó;_
Vl.O

de. qucut;_dade. , c_fLlt;_c_o e. ue.Vl.:t.Znic.o.

O progsseguimento duma política de reforço da selecç~o desenfreada do aces
agora conseguida com novas formas e mais sofisticadas de selecç~o que pesam sobre os estudantes do P!Lope.d~utic.o, têm provocado o repúdio ge
neral izado do movimento estudantil.
so

~Universidade,

As tentat iva s de 1 iquidaç~o da aval iaç~o contínua, da restauraçao de frequências com carácter eliminatório e a intensificaç~o brutal dos ritmos de estudo individualistas, s~o aspectos sal l entes de uma ofensiva virada para o reforço
da se 1ec ti v idade, -iJnpondo um quotidiaVl.o p!Log!Le..6.6ivame.n;te. auto~Litâtúo.
A par de toda esta situaç~o de carácter fundamental, avolumam-se muitas ou
tras situaç6es que n~o podemos desprezar.
je

É assim que, o funcionamento democrático, desde as
ameaçado em inúmeras escolas.

turmas~ gest~o,

está ho

Não podemos deixar de denunciar a tentativa de regresso à prática de processos disciplinares e à incriminação em tribunal, de estudantes democratas, pelo "crime" de ousarem fazer cumprir decisões da maioria; não podemos deixarded~
nunciar o regresso às escolas de personal idades gratas ao fascismo, que durante
anos foram alvo do combate de milha res de estudantes e trabalhadores; vtão po demo-6

dux.M de devtuvtc.ia.JL a c_ompfac_ê.vtc.ia da ju..6tiç.a e do goveflvto, quefl pe!t.avu:e a piLou
6e~t.aç.ão da viofê.vtc.ia e .teMoWmo de g!t.up0.6 vtazi-6 vtafguM uc_eu.-6 do VlOMO paM
pe~t.avt.te a impunidade de pe!t.m~ que o~t.gavtizaç.õer., de ex..tfle.ma-difleda de.6.t!t.Uam c_fli
minor.,amevt.te o noM o pa.t!t.imõ VU.o c_uf.tUflal e c_ientl6ic_o, c_ omo ê. o c.cu o da Fac_ufdaáe.
de Ciê.nuM de Li.óboa.

e

Não podemos deixar de denunciar ig.ualmente a políti ca "Social" do MEC que,
pelo aumento do preço das cantinas ·e residências, .6em c_ovt.tflapa!Ltida no awnento do
vtWmeflo e do quavt.ti.ta.tivo dar., bof.6M, se impÕe mais selectiva para os estudantes
oriundos das classes trabalhadoras.
É esta a
situação genérica que comprovamos hoje nas nossas escolas e queremos deixar bem claro que a ela não é alheia a política anti-democrática e anti
- popular do anterior governo, oportunamente anunciada, e agofla ag~t.avada c_oma p!t.e:
.6evtça do CDS -- partido que votou contra e diariamente contraria a Constituição~
partido cuja composição é abundante em personalidades do fascismo--, quer pela
continuidade do "novo" Sotto-Mayor Cardia, principal re spo nsável e símbolo Ímpar
da intensificação da política de ataque que se vem desenvolvendo às conquistas de
Abril, ao n í vel do ensino.

Ê COM BASES NESTAS CONSIVERAÇVES QUE AS ASSOCIAÇVES VO ENSINO MÊVIO E SUPE
RIOR DELIBERAM :
1. Mobilizar ampla mente os estudantes a nível nacional, unificando todo

o
de descontentamento, contra esLa política, unindo as reinvidicações, traduzindo os variados problemas que afectam o nosso ensino, num Único c_ade~t.vto flUVl
vúrcUc_a.tivo que congrege os interesses da esmagadora maioria dos estudantes e ex-::
pr ima o projecto que o movimento estudantil democrático possui por um e nsino crr
tico e científico.
ca~aal

2. Vincular as A.E. 's presentes a desenvolver um esforço de organização de
processos de unificação por .6edofle.6 de evt.6ivto (Letras, Medicinas, ISE's ... ),à
semelhança do até agora realizado pelas Economias, ISCA's e ISS's, Psicologias e
Magistérios, facilitem a unificação global do movimento. Apontar neste processo
para a consolidação das estruturas representativas, nomeadamente . as estruturas as
sociativas de base.
3. Iniciar um processo de elaboração profunda do CAVERMO REINVWVICATIVO
VOS ESTUVAI-JTES PORTUGUESES (que seja s imultaneamente um instrumento de luta e a
base de uma alternativa fundamentada com o qual os estudantes devem ava~çar, a
partir do seu conhecimento das real idades do ensino e da necessidade da 5ua ad equação às re al idades soe i o-económicas do pais), devendo o MA debruçar- se sobre os
seguintes pontos:

RESTRUTURAÇVES -- Contra as restruturações arbitrárias, exigênc ia do alongamento à população estudantil da discussão dos processos de restruturação
e consequente alargamento dos prazos para a discussão. Exigir a participação das organizações representativas dos estudantes no Conselho Nacional do
Ensino Superior.
Cont~a as actuais restruturações de cursos e contra o projecto de
criação
do Ensi no Superior Curto nos ISE's, ISCA's e ISS's.
Cont r a as imposições do FMI no campo da restruturação pedagógica e seu pr~
jecto de privatização do ensino.

DIREITO AO ENSINO- Contra o Ano Propedêutico, contra os exames de selec-:
ção nos Magistérios, contra o "numerus clausus" e a selecção desenfreada.

DEMOCRACIA

NAS ESCOLAS - Contra as restrições à 1 iberdade de expressão e
reunião, contra os processos disciplinares, contra a reintegração dos saneados, pela qestão democrática - contra o poder autocrático e descricionário dos Conselhos Científicos, pela paridade nos Conselhos Pedagógicos e
contra o sistema de gestão vigente nas escolas·do Magistério.
MÊTODOS PEVAGUGICOS- Contra os métodos autoritários e anti-pedagógicos.
Apoio pedagógico em professores, material e instalações capazes, contra os
cordes orçamentais nas -escolas.
SERVIÇOS SOCIAIS - Abolição do despacho sobre bolsas e residências .. Por bol
sas compatíveis com o aumento do custo de vida, extensíveis a um maior nu~
mero de estudantes. Pela participação estudantil na definição da política
dos Serviços Sociais.
DIREITO AO TRABALHO
ensino.

Assegurar saídas profissionais nos vários ramos

ESTUDANTES-TRABALHADORES - Exigência de imediata institucionalização
aulas nocturnas universitárias (a partir das 20 horas).

de
das

Consideram-se estes pontos como um esboço iniciador e orientador do esfor
ço das estruturas representativas do MA e nunca, obviamente, uma plataforma rei~
vindicativa acabada.

- -4-. -PêF à discussão de todo o MA a concr-etizaç;j-o~ do caderno reinvindicativ o
comprometendo as RIAS, a AAC e a Coordenadora dos Magistérios na preparação de
planos regionais de discussão e mobilização~ volta deste caderno. Apontar nesse
sentido para a realização de en~ontft_o~ ~ecto~~ po~ ~amo~ de enó~no .
5. Apelar a que todos os sectores afectados pela política minister ial não
se 1 imitem a elaborar reinvindicações, mas que traduzam estas num esforço de mo bilização e contestação activa que torne o cadern o reinvindicativo numa real idade palpável e alternativa.

6. Apelar à máxima unidade dos estudantes em torno das suas AE' s, símbolo
da sua autonomia, bastião organizado do movimento estudantil e experssão da sua
unidade.
7. Estar atentos e mi 1 i tantemente solidários com as realizações do
mento operário e popular concretizando a palavra de ordem:
ESTUDANTES E TRABALHADORES -

A MESMA LUTA

P'LO ENDA:
A COORDENADORA NACIONAL DO ENSINO SUPERIOR E MÉDIO

movi -

