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Atlós a reaOO:rtura da ir:. ll!~sidade de Coimbra <, no passada di~ 16. tal ao: ~\ ,',co!!.
nas ou\~~-d.a.des, também na. FCTUC estu.dantes e professores procuraram atm\ 'J ~ dos

4rgã,os

demoon,ticos , da Escola ~7!""',M solu.çÃ5es crue melhor servissem a recupor 8.çtio \io

-.no lectivo e o nOrmal ~nto pedagógioo da Esoola. As ~euniQes r ealizadas, aç mesmo
tempo . que reatirttme.m avia' do d.i4ogo para a solução do proble.ma dos s m:ea.dos, x c ousando
~s. quer prooessos violentos ou de coacção mora.l e físiQ a , apont<wam , propostas t-:..onc~tas ~
~t.em a salvação

40 anQ pedagógic'o sem cedências

e.~ fa.cilitismos e ao oportuni s.mo •

.' . A atitud.Q responsával e dialogante dos órgãos demo~átic9S à,a. Escola face aó pr~
blema dos S~St mais uma vez o MEle e o C. Científico responderam como desprez~ ~ a
,

8lU9aça..

r

rEI.

a salva.ção do ano lectivo respond.eu um peduzido grupo de professores QUe ao deua.:{:em de

dar Iioulas maie não pretendem do que o tentar impedir cru?-lqer salvação pedagógica,

E'

o l-m:IC

que vindo mais uma. vez a reboque das forças rea.cçionáriaa recusou. pura. ~sirnplesme nte

Pl.'S

LS

postas apreliJentad.-'ls não dand.o qua lQUer ait.erna.ti~a.
Em oontr aste com a acção responsável e dialogante dos 9r gãos democráticos
la, a. atitude de alguns professores que :fJor falta. de oorag..em e h one stidade. se
anonimato, ao decidirem não dar aulas a partir da alt ura em que o

(l,)

seg-.i'·~, t' : .

FJScs,

-: no

MEle de cidiu reabr , r a

Universidade de Coimbra, mostra bem os seus objectivos e a baixeza de processos a ~ - são
capa~es de recorrer. Atitude s deste tipo " não s~ pelos m~todo s u.tiliz~dos mas . tamb~.,. pelo
Q~cter

ohant agist a e desest. abilizador de que s e r evest em , mostra bem,

qu~, aqUe~e s

que

as "tomam Pgem claramente os seus inte r e sses po l~ticos-partid~rios de grupo, a.cima. dos
resses da Esoola e da sua.

ime.

populaç~o~

Tais senhores pret endiam, o que, ali~s, làlné nt~velmanta vaio a aoont ecer, que olrt
tros docentes, embora poucos, ' a oles se juntassem
servissem de pretexto ac

MEle

d(3 forma a que se oriasEiem c r:. ndiQ9,a

q\U

para enoenrar a . FCTUC , passo necess~rio para aplicarem, ~

vontade e sem .opOSição, os seus planos reaoçio~rioà a anti-estuda.ntis de réestI'1.i.tura9~

da Esoola,.
~

no seguimento desta aoç~o dum reduzido grupo de professores, que o

.

poiando claramente os seus desígnios
anti-demooráticos e lesivos dos
..

i~teresses

MEle ,
do s

~

cs~u-

de.ntes, responde com ameaças que apontam par~ q encerramentm da. Esoola: caso a ait-.-,-ç1!O
~ ~e

normalize.

.../ ...

Parece

professores saneados ~ uma luta longa e dif'ic il da (lUéÜ ni3:o há qtJ.e espera;r vi'!' ,é/rias faceis o
A U"EcC., afirma,..oo desde o inicio de "tcdo este pro:JessCl s exactamente '.- :::-'I'4!t
que desde o inicio de s te processo tomamos em consideraç~o não s9 a cor'relação

de

forças a n:fvel estudantil corno também a correlação de fcrí.fo~s a 11~v81 pol~tico ma is
geral

Q

Simill tâneé'.,mente clesele o ir;icio do prooesso vimos a:er"tanclo para uma si tuaç~o

qUe hoje ~ patente e oJ.a:::,a aos olhos de todOS :i Por p2..r~e do I"ioEoIoCo e da direi':, a
reacciomfria
b f, projectos que ultrapa:3sam a pro~ria
reintegração de sa~lea(ios e
•
-'i'

22

ligam a esquemas gerais de :reestru.turação e~.8.bo:t:'ados ê•. revelia dos 01'~08 demoor~
~

ticos e representativos da Fi;,C",TclJoC.
r~' ú

isso discorcl~mos q:u.ante.s veflBS das fo:rme.s de li:;. ~a (1':.::.e.

e que em nosso en~e~~der não
o tempo ia passar..do\l

8 IT.

89

ersm precipi tadas

d.esgas'te

par8~

o

C:Oí;1C

J

dos

1l; ()'iriIl18U GO

fOH1}::! e::J.oet ~-\.a,'

3e t:i..~adu.si3.ar.l, à n:e <i!:ida
e stl1ci2.!l-~ es

(~L-:e

C[c"-e pl\)gí.'..essiv2 .o •

mente se debili"tava",
E ~ vis~vel qu.e hoje , face ama.is uma ofensiva da direita 0.9 n:Lyel da
F~CoT .. U.Co

ú

"movimen-i;o estudanti l se encont::' 3. lluma ::ase de di,(;f. lidade, esg'otades

que esi;~o energias~ esbanjadas a fi na). precip:l:tada:'llonte qucmd.o se c:.'ial'em i-ll~8~e8
de vit6'nias
f1fceis e ~_njedia-tas ..
."
Pensamos CIl~e ao consid3:CG.:i,' a situaç~o eQ'(;u.al_h~ qu0 ponde:r'ar sériamoL-;; e
;
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seI' hoja""u.'1.~nime a id.eia de GJ.le a luta cont:ea a reültegração ,- o
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os oaminhos a
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ri1ha1', medindo friarr.ente

St..s
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consequencias dos passos a enpree). 'ler&)

Assim veI:1o-nos '0.0 je ne8J~a situação em qLi.e ten:os que latar oon-~ra a r ein"
tegraç~o dos salJ.eadoft , evitar o eTlP81'ramen..... o da

JR. 0§T:1<U.C" e?:~·0oU.:...~-a:r idiel."".,ü

!'2i:.'Jpoo

j

ma ree sm,ruração que, para ser s<fria 9 aa:....e.0e da audição e ps.:r'tioipação da popul.:, ç~o
da es.cala"

Entretallf.la pensamos CIl:lO h~ CIct8 desenvolver elS"1'0rço8

:lO

sen"t::Ldo de man'; 2 -;:"

viv o o movimento de l'ep'~caio e protesto contra. a.. r'eintegraç~o dE? sa.neadas, desen, ·e:".
vendo

aO 99'e s

pr~ticas ql1.e o oonoretizem, sem colidirem Gontud0t' com a necessidade

de , lll-;;-a.r pela manutenção em nO:l'TIlal f'u:..'loionamento da FoGoT~UvCy e a . salv-ação do ar, ~
F<>dagégt oo"

G0ntinuaffios neste serdiidb a pensa:..' C[~e são de l'ecusar todas as f:bnnas de
acçao física

violenta, bem como formas de ooacção moral sobre os professores

fasci stas saneados 1 o que cOillpromoteria sériamente a l uta. estudantil.
Há que denunciar firrmemente a açç~o de

J.4 professores que sob a . capa d..l'

pretensa "solidariedad.e f i oom os pu:-ofessores saneados, s e t~m ~c~ecusado a prestar
seryiç_o docente na F.CgT .. UoC. , pl"essionando afinal jtmto do IvLE"Ic>C" o enoerramente» desiia escola o \lma tal siituação de indisoipJ.ir.a. exige a , ing<mte tomada de pc»sioão dos or~os; competentes, nomeacmmente a "tomada de. medidas di-soiplinres 80'(:,:'e
tais senhor-es g
Ao mesmo tempo

t

alertamos para o logra; em CICle podem 9s·ta:.:' a oair

0\

; 1'08;

Fofes8ores, oatÍ'vados pelo cap:Íio da sereia de argurnentós huma.ni"taristaa, que ,;:; sc0!l
dem afinal prajeatas de oontrole e. domfnio autori1;~rio daFe.'roUoC.,
'•..,L

•

I

Afinal quando estudantes e pr ofb8sores se empenham em regulariza.r o normal
f\ulc ionamento d(, toda.s as escolas da

Academi8.~

menta da, F .. C.. ToU~G., e rr!a.:: s grave que tuc..o,

um l'8d.1J-ziclo grupo de professores

recc ~he o

a poio ministri aU

A D.. O~EQS.C. da União dos Es+'udante 6 Gc.r.'lunistas apela à participação dos

estudantes de Co im1):rc:, no seu orgão n,áximo c.e decisão? a A., ' Mage.a , pa!,~\rtra
#
d,a amp_alSCtlSSc;.o
1
d'
~
. t a se enoont-I em as pl'opom;as
"
ves
OOllJUll
ma:LS a\.A.e4.'U.a.Qas
;!

,

à

actual situação.
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