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Estam os , ma is uma vez, em te mpo de elições para os ar
gã os de direcçã o da AAC, tem:r:-o normalmente de balanç o de um ano de
activid~de, de um ano de lutas, avanços e recu os, de um ano em que
continuamos a estudar ide olo gias velhas numa escola que,nos não ser
ve . Neste balanço tiraGIO S conclusões dos que estiveram a nossa fren
te, da confiança que neles deposits mos ou não e fazemos ainda contas dos nosso s [ r obl emas e do~ anseios que te mo s a uma Universidade diferente extrutura da , ta mbÉm , e ~ moldes diferentes .
Que balanç o fa ze r? Que c onclusões tirar?
Parece -n os a n ós , e ~ensamos que o É evi den te para a maioria
dos estudantes da Acade mi a , que o balanço a tirar É francamente n~
gativo rela situação a que che gs mo s u m ano depois e que difere da
de hs um an o atr~s unicamente r ~ ] ~ 3g ravamento dos problemas j3 aí
existentes.
Ass im, a maioria das lutas que se dese nvolveram na academia
esco~a a esc ola não f ora o a ro ia da s pela DG . Os problemas respeitag
tes a violaçã o dos princípios de o ocrsticos do mo vi mento associativo --e m que a UEC se mpre f oi perita-- nã o fora m resolvid os por uma
DG que te m uma c on ce f çã o desse mo viment o próxima da de serv ilismo
ou aquilo a que cha tra m de "inc ompe tência". Ovazio cultural de que hs
muito se fala na aca dem ia ficou ain da mais vazio e foi preciso ir
desenterrar mo rtos (p raxe) para alinhavar uma ioage m perf eitamente
ambí gua e ri dícula de cultura . Não houve uma única tomada de pos ição acerca do ma i s can dente dos problemas que afectam os est udantes no mome nt o qu e É a avaliação de c onhecimentos , deixando as lutas se m uma orientaçã o --e que orientaçã o ,a nã o ser a da defesa dos
dos projectes d os Conce lh os Pe da g ógic os que se mostraram di gnos de
"avaliad ores" mais r emot os!?-- e muit o mais l-,oderiamos acrescentar.
Mas m que i nteressa reter ~ que ,tend o muitms conf±ado numa
alte:rnati wa ' possi\fel na aC'tuaü DG em relalçã a ~s lutas sem.. perspec.ti
vas;aos desgastes permanentes de energias sem qua~quer prowe:ito pr~
tie ~ que n~D fosse o jogar com es sas forças para proveito próprio,
por parte do P"Ci,p ;à s c onstantes traições ;ao abandon o das lutas i éll
um certo te-rroris mcrr dentro das estruturas da .AllC ,feud o feito u.ma es
pécie de "ilba do socialism G" para alguns e que foram as pr3ticas constantes da UE"C",DG ou nãJo ;quem acabou pOE eonfiar nessa alteornativ~,teve,n o dec ur so de ste an o ,a prova da competênCia em aplicar
tudo o que de reac~ iL crni.n.ii.G f oi legislado e em entorpe cer ainda mais
o movimento estu da ntil acadÉmico .
Face a este balanç o ,cole gas,torna-se necess3rio e urgente ma
terializar eom t odo s os campos uma alternativa real a uma falsa di":'
aotomia que nos cond~~iu éll um beco sem sa í da .

É essa al terna-ci va' que nos propomos materializar 6. que procu
raremos apresentar ~ Academia no sentido da luta pela criação de UM PROJECTO AUT6NOMO porque materializa a alternativa ~ "ilha de
~~~I~II~~~~-a~~-~~~~~es · e organismos aut6nomos da AAC que ~ para
tocTos menos para os estudantes ql..e não apoie:-m directa ou indirecta
rr.ente a política do I' ''C''P; PA:RA UJlilA UNIVERSIDADE NOVA não já paf::
co de disputas entre 'sector~~-~I~~I~~~~~~~~~~-~~~~~I~n~riosfinde
pe:1dentemente do seu paleio ,mas onde se pr$tique um ensino crítico
e cientifico li gado ~ pr~tica e contr~rio ; teorização dos cursos.
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