
Presi ente Samora Mochel dirigindo-se a um grupo de estudantss mo�ambicanos em Cub:l 

«Voces sao as nossas sementes. sao 0 DOBSO contingente para a, nOBsa batalha contra 0 sub
desenvolvimento» - disse 0 Presidente Samora Machel no encohtro que teve no passado dia 18 de Agosto com 
o grupo de estudantes mo�ambicanos em Cuba que esteve de ferias na sua Patria como premio da dedica�iio 
e enqajamento no estudo. 

Caracterizado por um vivo dialoqo entre 0 Che fe de Estado e aqueles alunos, bem como os professores 
que os acompanhavam, 0 referido encontro permitiu a formula�6:o e exposi�ao de ideias fundamenlais para 0 
esfot�o que 0 nosso Povo hoje desenvolve destinado a veneer nesta decoda a batalha contra 0 subdesenvolvimento. 
Contudo, em relac;Cio particularmente aos estudantes e aos quadros afectos a todos OS sectores, foram 'avanc;a
das naquele rico diwogo ideias que constituem import antes directrizes para 0 trabalho de cada urn. . 

«Cada um de nos naB suas tarefas nao pode es tagnar. Durante as aulas os professotes estao a aprender 
tambem» -- sublinhou 0 Presidente Samora Machel a determinado passado daquele dici1ogo para, de sequida. 
adianlar.: '

ClBasicamente ha duus formers de dar uma aula. Ha uma forma autoritcma e eslatica de transmitir os 
conhecimentos. qu.e exprime 0 espirito de sabe-ludo. E hel urna forma dialectic a de dar urna aula em que 0 pro
fessor. ao dar a aula. aplende. Aprende das perquntas dos alunos e aprende tcnnbem a forma fadl de comuni· 
car. a forma de transmitir os seus conhecimentos. Aprende as dificuldades de compreensao que oS alunos mani
featam. Estas dificuldades sCio expressao das proprids insuficiencias do professor.» 

Muitqs afirma90es que, como esta, contem valiosas e oportunos enslnctmenlos nao so para os quadros 
do ensino. mas tambem de todos os sectores foram feitas naquele encontro. Por essa razo:o passamos a transcre
vet seguidamente aquele rico e profundo dialogo: 

j 
PRESIDENTE DA REP tJ B L I C A 

Como estao? Quem sao os pmfessores? 
(dirigindo-ge a um dos professore ) 
Donde nos conhecemos? 

PROFESSOR - Esti"e com Sua Exeelen
cia 0 Presidentc da Republica no Congo em 
Dezembro de 1974. 

PRESIDENTE DA REPUBLICA -
(indicaodo outTo professor): - E voce? 

PROFESSOR - Sua Exeelencia yin-me 
em Cuba. Eu era responsavel do Grupo Cul
lural que se eKibiu quando Sua Exceleocia 
dsi tou a nos�a escola. 

PRESIDENTE 'DA RE;PC BLICA -
(dirigindo-se a urn grupo de alunas): - Me
ninasj ja Wam e escrevem espanhol? 

UMA MENINA - Falamos •. . 

OUTRA ;\IENIN� - Mas escrevemOs 
mais em portugues. 

PRESIDENTE DA REPuBUCA - 0 
e panhol c uma lingua muito eloquente, mui
to comunicativa. Quando 0& de ling,ua espa
nhola falam, as pess03s cntUliiasmam-se, 
baleIn palmas, embora 1130 compreendam a 

lingua. Isto e devido a £or«&J. que eia possui. 

LIBERT. R A L:L.'JGUA 

Mas, para que voces se tran formem em 
qlladros, para que voces se transformem em 
cidadaos conscientes das t arefas llacionais, das 
larefas da nOSSa R eVQludio sociali La, das 
tarefas da v it6ria sobre' 0 subde envolvi
menlo, e preciso uma organizas:ao perma
llcnCe. E preciso plallifica�ao permanen le, e 
preciso cada um programar- e a si pi-oprio. 
pl'ograrll<lr 0 seu pr6prio tempo, trabalhar 
cien lificamente. 

Para que e que nos necessiramos dos 
conhecimento que nos transmitc;m? 

Que sociedade queremos construir com a 
ciencia que aprendemos? 

Por isso. nas nossjls escolas em Cuba temo' 
tamhem professores mo�ambicanos. 

o professor oferece-nos bases para 0 nosso 
conbecimcnto UJaS nao substitu i 0 t;;sfor�o 
mdividual. 

Cada urn de n6s n.as suas Luefas nao pode 
estagnar. DOTan te as aulas os professores 
est 50 a aprender tambem. Basicamenle 
b:i dnas fot'mas de dar uma aula. Hi 
uma forma autontaria e estatica de trans· 

A lingua pOflUguesa e frao. n�o aq�ece 
com a mesmn forlja. S6 a� ex-coI6mas, hbe�
tando-�e. CSL-30 a mocllLicar !l Hngua, em parn
cular M.o�'U1Ibique c Angola. 

ItA VOSla larera nita e sa d� cst1(dar. I' oces detu:m debater uS ,",O.lSO$ problemas para nao serf!1It 1/tCdiocre,. Derlem. f10rque estiio ao se,
vi�o do Povo. aprellde-I' como comunican). A toto foi obt'da durante 0 encontro do Chefl! de Estado COm aqm:/e gmpo de jovens 

r:stamos a enriqueeer a lingua portuguesa. 

Temos uma grande audiencia oas con£e
cno.as intemacionais, pela for� que damos 

a lingua portuguesa no eonteurlo das nossas 
, intenren�Oes. 

Ao fazcrmos da lingua portuguesa urna 
linD'ua de liberta�50 n6s introduzimos-lbe 

o . . 
uma nova l'iqueza libertadora e comunlcatf-

va, uma nova dimensao universal., 
A lingua, quando e falada por um povo 

livre transforma-sc. A lingua espanhola, por 
exemplo. e diferente quando fa�ada pelo 
Presidente Fidel Castro e por urn dltador fas
cista da America do SuI. 

Uma lingua viva c libertada comunica 
para alem dos limites do significado de carla 
palaVl'a. 0 portugues nao deu:ava 0 .31uoo t?' 
uma. visiio clara e global da Vlda. Amda bOle .. 
lutamos contra essa heran�a. 

A lingua constituia instrumento para com
partimentaf o. nOsso conhecimento. Obriga
vam�nos a decorar amarravam-n08 com as 
regras dgidas da constru?o gramatical, Limi· 
tavam e impediam ate 0 no so espirito inven
,ivo.· a 

'
nQs a criativida.de. 

Se voce conclufrem 0 cnsmo secundirio 
e, posteriarmente, 0 en!>IDo superior passarao 
a pens3I taroMm em espanhol e nao s6 em 

. portugues. E isso e Ulna caisa boa. 
Voces nao podem subestimar a lingua que 

va . otC{cce a visiio do Mundo. os conhec!
mentos cienlilicos, a explica<;ao dos fen6me
nOs. Se 6ubestimarmos 0 mcio de expressao, 
estaroos a por obsbiculos ao nOSso conheci
mento. 

o PENSAMENTOE A LtNGUA 

o vo �o pens amen to, 0 pensameruo de cada 
um de n6s fica coxo quando nlio tern a possi
bilidad de se exprimir globalmente. Por 
is�oJ quando se C8tUda, (; preciso estudcu'-sc 
bem a lingua na qual as conbecimentos no 
sao u-ansmitidos. E preciso estuda-la a serio, 
..: pred 0 estuda-la para a dominarmos inte
gralmente. 

o posso pensamento, a nossa capacidadc 
de pensar 56 ficaro enriqoecldos com 1550. 

Posso dar-vos urn . exemplo concreto do 
nossa Pals: temos alguns responsaveis que 
esttidaram no estrangeiro. alguns em lIngua 
francesa, outrO$ [lOuuas Ullguas. 

Por exemplo, 0 Camarada Marcelino dos 
Santos ainda hoje pema, nalgumas !.ituar;5cs, 
em france'. Q\.lsndo ele sc e:tprime, quando 
Ie escreve. sen timos que 0 sen pensamento 

decorre em frances. 

(Iefecti"amente», preferem dizer. «(com efeito») 
e as vezes. at� «em deilo)). 

Tambem dizemos (dmplemenumos a� 
Ilossas decisoes)) que vern da palavra ingle3a 
«implementatioO) • 

. xistem otttrOs cxemplos: Na FREUMO 
diNe ((eu engajo-me) , os portugut.'ses dizem 
(ceu empenho-me». 

N6s, ap6s 1970 e 0 acordo que fizemos 
com Reggio Emllia em Ita! ia, introduzlruos 
ria nossa linguagem na FRELL"IO a expres
sio italiana «gcme.llaggiOl) que VeIn de «ge
meo>}. E uma expressao que nlio tem corres
pontlente em Hngua pOl'tuguesa. «Geme11ag
gin» e um acordo em que as duas partes 
Bcam como U'mas gemeas. Por cxemplo, se 
urn ocm'do entr� a Unive.n;idade Eduardo 
Moncllane e a Unjversidade de Bolon h a fos. 
se eelebrado na perspectiva �e UDl «gemel. 
laggioJ), as duas Universidades £icariam irmas.. 

:E muito importante dominarmos duas on 
tres Hnguas e' rues-mo mais. Isso enriquece 0 
nosso pensamento, libelta a nossa criativi
dade e a nossa capacidade de cxpressao. 
COllhecendo vadas linguas, e pOSsIVe!. par:! 
nos, encontrat 0 vocabulo que correspond 
exactamente a ideia que n6:. temos, a ,ideia 
que pretendemos transmitil'. 

POI' isso c importante. extremamente uti! 
eSLudar a literatura _l1outras Hnguas.. 

N as Vossas escoLas deve haver competi�oes 
soble quem c que £ala. bem nos debates. � 
preciso treinarm.o-uos a (alar bem. Tl'einar a 
capacidade de cada Unl em ebater. em dis
cutir. :Ii: um exerc1cio importantc. :E precis!) 
saber debater, argumentar com raciod.nio� 
6lidos. com argumentos v11idos. COm 16gica. 

ter urn l'aciocirUo estruturado. t. pred 0 ex
pt:imir-se com clegancia. com beleza. com do· . 
quenela. !sso traduz umpensamento rico. 

APREND.ER P�\RA COMUNlCAR 

A vossa tarefa nao e s6 de estudar. Voces 
devem debaler as 1o-asSOS problemas para uao 
se.rCijl mccUocres. De"em , porque estao ao 
servko do Povo, aprendercomo cOlIluuicar. 

Por vezes, e preciso repetir dmis, treS, 
quatro vezes a tllcsma ideia, enriquecendo (J 
�eu significado aUlUent:mdo 0 seu cOllteodo, 
iI UbU-:Illdo-a, procurando sinonimos. ate que 
eSSa expressao seja perfeitamente compl'cetl 
dida por quem ouve. 

, 

De\'emos com bater a pregui� mental. t 
urn. combate fundamental_ 

Quando faio convOllCO, IImto que C8t01,l 
aqui a £alar com 2.331 alunos m�ambica
nos atraves de voces. 

N6s queremos alunos brilhantes. quere
mos ahmO$ estudiosos, apliC3dos. es£orsados. 
QueremO$ alunos com sentiao do trabalho. 
alunos trabalhadores. 

;M(!!mo 08 inteligentes precisam de se 
e&foJ'�ar para aprendere.rn e poderem servir 
efectivamente 0 Povo. Mesmo os mais bri
Ihantes precisam de sistematizar 0 seu estudo. 
o seu trabalho quotidiano, de 0 dirigir as 
massas populates e aos interesses da Revolu
¢o socialista. 

Voces devem. ler conscienda de que estao 
em Cuba para serem quadios da Revolu�o 

o desenvolvimellto intelectual esm ligado 
ao desenvolvimento da consciencia. A igno
dnda, 0 analfabetismo sempre Coram obsta
culo:; ao desenvoh-imento da conscienc ia dos 
Povos. 

mitir os eonhecimentos. que exprime 0 espi. 
rito de sabe-Ludo. E h:i. uma forma dialectlca 
de dar uma aula em que 0 professor, ao dar 
a aula, aprende. Aprende das pergulltas do., 
a1unos e aprende tambem a forma ticil de 
comunicar. a forma de tral}smitir os s�us 
conhc�C:lltoS. Aprende as d ificuldades de 
campreensao que os altmos manifestam. 

Estas dificuldade sao expressao das prO
pcias insufich�nda do professor. 

E preuso ser-se aplicado. principalmente 
quando se tem dificuldades. porque as cojsa� 
nao se aprendem tal como os lSons entram 
nos ouvidos. 

A ESCOLA NOVA 
E A ESCOLA VELHA 

Voces tbn sorte de estudar em Cuba. 
Sabem porque? 

UM ALUNO - Porque, Senhor Presi· 
dentet 

PRESIDENTE DA REP'OBUCA- Prio 

meiro. Voces estao em Cuba oude as escolas 
estao organizadas para forUlar 4U.;IdTU5. Qua
dros para servir 0 povo e nao para explorar 
o povo. 

N6s eramos ensinados para explOlar. A 
escola era ulIla fabnca de <:gOl.sl3S. tie inc.lI· 
vidualistas, de ·ebtistas. A escola a-iava e wl. 
li�'ava complt::xos. Ensinilvam·no, que dtVla
mos estudar para ((senllos- alguewlf. «Ser 
alguem)) signihcava distanciar-se 0 U1als pos
sivel do povo, Enslnavam-nn' que de.viam05 
estuda r para sermos «gente grande)), 

Do pouto de ista da reallz.a�ao os qua
drosprodwJdos eram medloc.;res. 

Do ponto de· vista pal.Hjco, eram nulos. 
agmm COIllO simp les ln�lrtlmenLOs. 

vo ponto de vista da analise. cram l>uper
fie :LS. 'ag1am cOUlO lI11uac1ores. 

Seguudo. Votes estao lm Cuba nas eSto/a:; 
da FRt:LIMO. Apesar das dezenas de lIIilbar 
de quil6metros que vo' epualll de Mo�a�
biquc, voces esLao enraizados rill nossa on
gem. 

Voces saoeducado5 para amarem a vossa 
Pattia, para sendrem 0 vos 0 pOVO. Voces sao 
educados para conhecerem a propria l�ist6ria 
da Resistencia, da domiDa�o CSlrangelra. da 
ex.plorar;ao colonial, da 1iberLa�ao. 

A escoia colonial ensinava a tet' vergonba 
da pr6pria origem. a escondcr a profissao 
do paL Ensinava a termos vergonha da DOSlia 

pobreza de sermos mhos de pobrcs. Ensi
nava a

' 
ter vergonba se 0 pa i era petlreiro. 

carpinteiro. alfaia te , minerro, trabalhador 
das planla�Oes, estivador, opera rio. cam
pones. 

A escola colonial cnsinava-nos a leT ver· 
gonha dos nossos pais, dos noSSO pais que 
construlam a felicidade. 0 bem-estar, 0 prOo 
gresso dos coioniaiis[as . .Em slntese, ensinava
-nos a ler vergonha da foxc,;a imensa que pro
duz a rique;o;a. 

f:ramos ensin ados a admirar os explora. 
dares e a desprezarmos os explorados. A prj
meua coisa que nos inculca'\'am eram os coru
plexos. para ptepararem 0 terreno para nos 
exploral'cm. 

A escoJa colouial d�senraizava-nos da 

noosa realidarle. 
Na hist6ria. aprendiamos eis e dinastias 

de Portugal. aprendlamos a 5ua i.nterac�ao 
ua hist6ria da Europa e Mediterraneo. � 'ada 
aprendiamos da hist6ria de A&ica e da no sa 
7.ona. 

-a geognfia. sablamo5 tudo de Portugal: 
iof. ca:nunho, de feno, divisao administu

tiva.. Ensina,ram-llas a orientil�ao pela E,stre
la Polar. Aprendiamos qUe 0 Illvemo era em 
Dezemhro. Ensinavam-noiique no camp� ba 
oliveiras e 31Dendoe.ira!l em flor e que aos 
porens devemos dar balou. 

Tu<io isto aprendiamos par a vivermos 
em Morsambique. par ap1iearmos em MOo 
fiambique. . 

l\'as escola5da FRELIMO. em Cuba, cn5a· 
nam-yos a niio terem vergonha da vossa ori. 
gem. A ossa escola ensina-vos a desenvolver 
a person aU dade. a dignidade. 0 patriotismo 
e 0 arnor ao povo. 

Na escola, todas as disciplinas lecdonadas 
es tao relacionadas com a vida. as riquezas � 
os recursos do UOSSo Pais. 0 que voces �stu-
dam. sera apl icado em "-,fo�ambique. ' 

Voces devem saber combinar 0 tr.abalho 
manual e 0 trabalho intelectual. 

N a escola. voces vao a macbam}::Ja. Amm 
come�m a aiar a vida. 

A machamba que eultivam e 0 trabalho 
que Ia realizam sao lab01'alol'io onde Be se1ee
ciollam e germinatn as $f!mentes -das vassa! 
ideias . As aulas e 0 estudo toorico sao a estu· 

(Continua na pagina seguinte) 

Os francese� nao dizem a patavra «(efee
tivarncnte», dizem j(en effet». Os que estuda
\'am em Fran91 JUuitos anos e nro dizereru 

or.es de"clll a.prender a e crever bem 
par;1 dODuulIr correctamente 0 vosso racio
cinio, para 0 poderem transmitir atrav�s de 
docurnelltos. Depoi� de escrever, de,'em Ier 
yarias vezcs para apreciar e corrigir, para 
melhorar; para embelezar a forma como 0 
documento esta apresentado. 

,INa escolll voc� viio a ma.cJiamba. Assim corlle�am tl trial' a vi.d(J». Na toto (de arquivo), um grupt> de cstudantes mo�ambicanos na Ilha 
da ]swlmlttde em Cltba� depois de mats 111M jarnoria de trabalho na rtUlCilamba aMxa Ii escolll 

NonCIAS, domingo, 31 de agosfiJ de 1980 
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A A A AL 
(Continuadu da peg. anterior) 

.£a onde a.s ideias se nutrem e florcscem- Na 
pralica da vida as vos�as ideias datao frutos 
e produzirao novas ementcs. No telTeno fer-
n da Revotu�Q voces voItar� a <ollier a 

irupirasao de novas.ideias que vos reEor�2,-ao 
CoLU� vcnladeir(}S palI'iotas e combatentes a6 
servi�o do pova. 

Lerarn 0 documento «Prociuzir e Apren
derl) editado em Agosto de 1971? Abordava 
esta questao. 

M.. TAR A PREGUlt;;:A 
acerro. Voces estao em Cuba para apren

derem a malar a pregui�a. Porque COlllbinatn 
trabalho manual e intelccLUal. bA purifica. 
rao das VOS�3S ideias. As 'vossas ideias wio 
poderu ficar cofenujadas. A enxada que fete 
('onstantCll1ente a tena esta 6el.Opre a brilhar. 
SO ent-erruja a eh�ada que oao produz. 

N6s queremos vir a ter agronomos s6 para 
dtrinos. capazes de calcu1arem quanros qui • 

los de laranja pode produzir Ulna laranj�ira. 
Quantos quiIosde\'e t.er urn cacho de bana. 
nas? Neste momento. as nossas bananeitas sO 
produzem 15 kg. 

.Em cnda httCtare. quantas toneladru; de 
milho qucremos produrir? Por ca,usa da.igno
rancia nos produzimos 500 kg por hectare. 
quando 5e pode produzir enlre 8 a 10 toue
ladrui. 

cmos q\le planificar quantas toneladas 
de arroz, trigo, algodao, a\ucar podemos pro
duzir em cada ht:ctare. 

a tndia, cada cajueiro produ� 50 kg de 
castanba. Os nOSS05 produzem 5 a 6 kg. 

Temos que saber quantos hectares de mao 
pira, de feijao. de batata·dace, de batat: no, 
de vegc:tais, queremos produzir. Temou que 
saber quantas tonelada. por hectare pod�mos 
produ"lir para que nos seja posslvd fa,el· a 
plan.if.ica�;j o. 

u 
Preci�amos de aber quantas barrageDs, 

Cjn3Dtas f:ibricas de tomate em calda necessi. 
tamos de eonstruiT. 

PrecisamO$ de cultivar milhares de hecta· 
res de algodao para vestir 0 povo. para expor-
tar algodao. pari exportar teados. 

. 

Tudo isto
' 

esta intlmamente �terligado. 
o segredo est:i oa escola. 

Nos nao temos quadros para formarem 
quadrO$ m�ambicanos. 

Existe contradi�ao entre 0 desejo. a von· 
lade e as disponibilidades. N6s queremos for
mar quadros mas a5 nossas possibilidades 
escasseiam. 

Nao se prodUl um quadro tal e qual :Ie 
produz .aIIace oU eehola. 0 qnadro nao se 
forma como se amassa 0 pio. 0 quadro ex.ige 
tempo. . 

Quinto. Voc�s egllo em Cuba para domi· 
narem a. ciencia porque a ciencia vai liqui. 
dar os valores conservadOrei, tradidonalistas. 
imobilistas. 

I 

\'OCts nao (em tempo para se tornarem 
parashas e exploradorc� porque Cl;liio sempre 
em transformac;ao. 

1:. 0 que nOs queremos. 
o crime e 0 resulrado da preguil? 0 pro

d uto da pregui�a. 0 produto de um sistema 
escolar dcsligado da vida e da pnl.tica. Nlio f: 
por aca� Uc! os ladrOes. os assalLantes. os 
marginajs desprezam 0 trabalho manual. 

Temos que planificar quantos porcos 
queremos aiar . . Por isso tcmos que fuer a 
engorda, temos· que abet- quantos quilo! 
deve ter urn porco. 

!.'ara prod�zir a manteiga. margarioa e 
queijo lemos que saber 'quanta! lilI'os deve 
dar cada '\!"aca. 56 deste modo podemos pIa. 
nificar quantas vacas sao necessarias para' 
garant' 0 fomecimento desta fabrica de lac
tidnios. 

Nas escolas onde voces se encontram ja 
estli marta 0 tribalismo. 0 regionali!mo, 0 
radsmo. 

Em Cuba. eoconuam-sc: alunos de todas as 
provincias-o 0 primeiro gropo eTa composto 
por ] .200 alunos. 120 de cada provincia do 
nosso Pais. 

«VOCeS esliio em Cltba para se f{}rmarem COrno qua TOS e para virern lorm41' lJuadros. 
Voces devem tornar-se quadros prog,'amiUlos. quad1'os ptatJificadores, quadros cie1Hi. 
ficas e tecnicos, qt�ad"Qspalilicos e revolttcionri:rios». No. toto (d8 arquiva) estudantes 

mOfambicanos em Cuba dUTllnte uma aula de carpintaria 

'1 emos que matat a mentalidade deixad2 
pclos wloniOll.istas lIO nossa. Pais. Temos que 
mat.tr a ignorancia para malar a fame. 

Temo� !'Jue dom inar a ,{encia. FOR MAR QUADROS DA NACAO 

a Partido FRELIMO e 0 Govemo da 
Republica Popular de M�mbique deter
winaram que nenhuma provincia devia �er 
avorecida. 

durante vanos anos. Um car� de manga 
gera a 'mangucira que produl': dezonas de 
mangas par ano. dur:mte muitas fl.olOS. Um 
$6 gtiio est<! na origem das ma�arocas quo 
aouallllcntc um 1'6 de milho.produz. 

A agncultura modema e trabalho de urn 
cientista. 0 analCabeto e emplriCo e roti
neiro. Nao �abecomo se trata hoje. eficiea· 
lemente. uma branjeira. Nao sbe fazer ern· 
7.ament08 de sementes para uma produ�o 
devaU:l. . 

Quarto. Voces estiio em Cuba. a1'a se (or· 
matCm como quadros e para vircm format 
qua.dros. Voces devcm lornar-se quadros pro. 
gramados, quadros plaDificadore. quadros 
cientificos e tecnicos. quadros pollticos e reo 

Foram dadas in$tru�i5es para que os alu. 
nos viessem de todos 0 dhtrit� c localida· 
des. para que nas escolas m�Jl1bicanas. em 
CUha. nas9l tanthem a na¢o m�ambicana. 

Par estas ruDes. voces tem sorte de estu· 
dar em Cuba.· 

N6s fomos as sementes da luta quando 
oomcQamos a guerra de liberfa�o. Transmiti· 
mos os noss conhecimentos. pusemo::l ao ser
vi� do povo 0 que tinhamos aprendido. no 
exterior. Hoje somos 13 milhoes de m�am
bicanos livres. volucioll.iTios.· 

. 

TRANSMlTIR AS EXPERUNCtAS 

Quando voc!s regre sarem a Republica 
Popular de Mo�ambique serio pTof�res no 
exercito. na polfcia. na seguranyt. na agri
cultura, na indus' ·n. Irao ensinar e formar 
operatlos e camponeses. 

Voces serao trablllhadores dedicados � 
catl5a da Rc:volu�ao. da Patria.· do Socia
lismo. 

N em todes poderao ir a Cuba cO'm 0 
voces. 

Quando come�os a guerra de liberta
l?1o tramos 2M. Agora olio sei �uem e que 
Ilio t das FPLMf 

A FR LIl10. quando <e formon; man· 
dou·no'l treinar n;l � 'g�lill e depo' no:; �'. 
se� oci allsta , 

Quando lcgres amM do c.' er:or. abrimo. 
urn <:ampo de tre.inos a fim cit tr.u�mtitir as 
nossos conhedmento� aos outf<lS. . 

Voces, quando regres:sarem. dcverao sabcr 
como matar a fome. a nuclez. a falta de babi
la�ao. 

Voces terao que plimificar como alojar <> 
povo. 0 pavo devc ter a sua casa, deve 
andar bem vestido, deve ter sapatos de hoa 
qualidade. deve ter boa comida. 

Por conseguinte, voces devem apr�nder. 

Voces sao as ossas sementes. sao 0 nos· 
so cootingente ara a nossa batalha contra 0 
ubdeseovolvimento. 

Nos, quando vollamos do exterior. tiv6mos 
fortes discussOes sobre como compatibilizar· 
mas 0$ nossos conh�entos. 

Voces encontram·se jlIDtos. Voltarao a 
Plitria com urn conhecimento comum. com 
urn conhecimento mQ9arllbicano, adquirido em 
escolas moyambieanas. 

Hoi muito para construir em Mo�mbiq.ue. 
Temos que CODstrrur a carboqu[mica e a �. 
troqufmica para aproveit.am1os 0 gas que 
possuimos. Temes qu coZ]struir a siderurgia 
e a CQquearia com a eOl:.rgia. 0 ferro e 0 carviio 
que passu-fmos. Temo que construir fabricas 
tCxtcis. fabricas de produtos alimentarcs, fa. 
bricas de :actorCll c camioes. f�btica� 
o aproveitamcnto integral da madeiras. da 
can c·a�ucar. do algodao. do caju. 

N'eces itamos de quadros altamente quali
ficados; de cconomistas. de quimicos. de fisi· 
cos, de sociologo , de electrot\.,�nicos. de enge
ttheiros, de matema!icos do medicos, de his
Loriadores. do agr6nomos, de ofessorcs. de 
jQroaJista5. 

A riqueza do nosso Pais esta adormecida. 
a que deixou 0 colonialismo? 

«(.tl escola .colonial de.senraizav�n<!s d� nosSli reaiidade . .. Nas escolas do FRELIMO. em 
Cuba, erI.!mam..-ci05 a nao teem vergo1#ha da vo.!sa {}rigcm ... todas as disciplilUlS leccia· 
natUu e.<tao rclacionadqs com a Vida, as riq W!UlS e as reCUrsa.5 do nosso Pais. 0 que 
VOc6.! e.�tudam sera aplicado em Mocambiq ut'll. Na toto (de drquzvo) aspecto de uma 

Na podem bon ear. 
Cada urn deve tra.nsformar-se numa c

mente que vni dar a 'nOVa arvore que pro
dUzir.i muito. frutos. Uma semente de toma
te produz muitos quilos de tamate por ana. 

A grande beran� e a chdUza�o deWida 
pelo colonialism() e a ignorancia. Quadros 
formada na ignorftncia e por ignorantes. Igno
cantos que nos faziam m rgulhar na sombra 
do obscurantismo. da supersticiio. 19norantes 
que a.8sassinavam as nossas inteligencias. a 
nossas capacidades. 0 DOSSO espirito criador. aula tmi.tica de qu{m.c/J dos nossos estudantes ern Cuba 

Seguro contra acid ntes de trabalho () 

T 
Quantas pessoas porilla., entre operirios nas fahricas, nas obras, camponeses nas maehambas estatais coleetivas e 

privadas, hem como outros trabalhadores nos mais diversos sec ores da actividade socio-economi do Pais nao perdem as 

maos, os hrd�s, os pes, as pemas e sacrificam a propria vida no sen local de trabalho ou apanham a morte demandand os 

empregos ou a camiuho de casa? Por outro 1ado, quantos gestores de empresas ou ramos de actividade estarao, ho' ", a dedi
car a aten�ao devida aseguran� dos seus . trahalhadores e dos pab'lJnonios a sua responsahilidade? 

Duns questOes que se colocam com 
particular acuidade nos dias que ive-
mos no DOSS Pais, pril1cipalmente no 
limiar cia Decada da itOria sobre 0 
Sub<iesenvoJvimento. A eias. talvez gI 
halizando. poderiamos juntar uma ter
cuira que serla sobre 0 que se penBa 
razer no capitulo da Previdcncia Social 
coordenada. Todavia, amo ' focalizar 
este aporltl1mento de reportagem e outros 
que se seguirao. as primeiras duas per
guntas. ua perspcctiva do Seguro contra 
Acidentes de Trabalho. 

DA LEI COLONiAL 
A REALIDADE DE HOJE 

.dois di lomas a�sentavam na disccimi· 
nagao baseada na ror da peJe do traba
lhador a !;Cgurar. t deste modo Gue a 
cohertura garantida pelo 1706. denomi
nada para trabalhadores sindicalizados. 

T esto de Pedro Tivane 

Fotos de Jorge Guerreiro 

tinham acesso predominantemente indio 
vlduos . de raQa branca. Pretos. s6 DOS 
ultimos tempos da uomina¢o colonial 
e que foram ganbando nssento ma em 
rlIime� .nada corresponden� . sua per· 
centagem no total de pessoas activa, 
A eles estava reserva '" 0 C6d1go de 
Trabalho Rural que alias teve Outros 
nomes. tais como COdigo do TrabaIho 
IndigcDa e Lei do IndlgiDato.. 

trabalhadores sem prcfissio dclinida. au 
seja scrventes, continuos e auxiliare. 
QlIer direr: a. lei diria que Diploma 
1706 er para indicalizad s e 0 COdigo . 
de Trabalho Rural era para individuo. 
sem profi5sao definida. mas na pratk.'l. 
o brancos para c.> primeiro � pre to" 
para 0 segundo. 

1 lUll e:lcontro que a n-.s�a Nlll! 'a de 
Reportagcm tcv, com rc:,pon,;l\'cl;) d<i 
EMOS£. esta qUe5t.'io foi atlali ., da. Lw� 
Neves. urn '0 direClorc. da empreS:l 
5cguradora. clitIa a prop6sito: 

- 0 Co(ligo de Trabalho RIU'al jo/ 
flara cOlllemplar (J plute da populariio 
que niio tin/z(1 nada. lsro fof jd lUI tUtinl(1 
lase do, proprio colonialismo. Alit! 1962 
coincide jd com Q periodv em que 0 
primeiros movimentos naciolkllistas cO' 
mefovam a criar propagalldo diplomdrica 
a nfvel imernacional e a desencadear (J 
lllta armada de liberto�iio. 

altemr. - A toda a genre que tem lima 
projissiio de/iflido Q[Jlica-se () Diploma 
1706. Todos as oulros qUe Ilao rem Fro
fisslio dejinida eSrQo i1l1egrudos 110 CO
di.'�o de TrabalJIO Rural. i. () caso dos 
continuos. �crventes, trabalhadores dt: 
cargos e descargtlS a ql/em aind{z eSlamos 
n aplicar 11 CiJdi"t) tie TrafJallw Rrual 
- a..:l·C 'Ccntana Lui::. eve:;. 

Antes por�D1 d.: , .m91\r para outro 
'apitu/e:.. illteTe�lia recuar um pom,.-v Cl 
ver como burge '-) proprio segur contra 

a identes de trabalho. Aqui veremos 
ljUC ele resulta da re ponsabilidad civtl 
que a enHdade patronal tern sobre il� 
pes oas que para ela. trabalbam. ·igni· 
tiea quo 0 trabalbadot set n exercfciQ 
da ua activida.de. tiver um acidente. tem 
direito a uma eontemplacrao que COrrcs
pondera a gravidade do sinistro. 

Que jncutiam em n6s 0 fatalismo de seres 
infccior()S. de subdesenvolvidOli. para que Cos· 
senlos os agentcs da perpetU4l�o do subde-

.-scllvolvimento. Quo fonn:tvam 0 SOliS quadros 
para estes forma rem quadro ignorantc. Qua
dros que alimentariam. desenvolvcriam. admi
nistrariam a ignorancia. Quadros quo seriam 
os gestores cia ignoTliucla. 

Mas nos queremos que a inteleetualidade 
de cada um, de todos. sc transforme numa 
for�a imensa cultum!. cientifica c material. 

£ ism que devom (aur. 
Voces devem set 0 baluarte da unidadCl 

national. Voces sao os nossos embaU3dores. 
Atr:1ves de voce Se conhece a nossa disci

plina, 0 nosso trabalho, a nossa personalidade 
nacional. a nos�' deteTminayao rcvoluciona
ia. I) Povo mocnmhicano. 

Por isso voces vieram ue todos os distritos 
de fOcias as Proviocias. La nas VOssas cscolas 
MO a tribes nem hoi ra�s. Ha m�alObicano�. 

Hli a fo[� de combate 0 exemplo de 
ednca9iio para 0 mcistas. 

EXEMPLO DE INTER.."ACIO� ALlSMO 
A Republica de Cuba urn exemp 0 para 

tod08 68. E um pars de pollCO. recursOs na 
lumis, sujeito ao bloqueio imperialista. em 

tr aa ub \.' n .  
Mas c urn pais fleo de val ore. culturais. de 
·IOIiosa. tradi�ao de luta. 

Devido au sou engajamento revoIllcionario. 
It �na identifi£:a\ao profunda com a lute dos 

ovos oprimid05, n sua coerencia wtemaClO
nalista. 0 povo de Cuba concedeu as bolsas 
e c.riou as coodiyDes para voces U. irem est)l
dar. As bolsa . quc nos foram concedid� 
pelo Povo <:ubano c;;onstituem uma cOntribui· 
C<lo inestimavcl pam a consol1da�o e desen
\'olvimento da Revoluyao Socialista no nosso 

Pals.. 

Devem aprender 0 \'alor da solidariedade. 
Devem as umir 0 excmplo do intcmaciona
lismo militante. Porquc voces sao () sfmbolo 
da liolidariedade. sao 0 sfmbolo da diInensao 
UDlversal cia Revolu�ao. 

A . lOSE (Empresa M�bicana 
de Seguros) trabalba 110 capitulo de ACi
dentes de TraballlO a. base de. dois diplo· 
mas que remontam ao periodo �lonial. 
Sao eJes 0 Diploma Legi:<fativo 1706 que 
data de 1957 e 0 C6digo de Trabalho 
Ruml introduzjdo em 1962. 

Como qualquer outra lei coloDia!. os 

Diga-se de passagem que. para enga· 
mu- a reaJidade. dizia-se que 0 C6digo 
de Trabalbo Rural era destinado aos 

No caSo concreto do Mo<;ambique. a 
itua�o foi identica. SO a proclama�o 

da Independencia National is que a veio 

Esta re:.ponsabilidad . c. em teano; 
!listoneo!!, recente. Data clo finm ao 
eculo passado e princlpios destt. Antes 

dlsso nao existia. Alias. na epoca do es· 

(CGldiIlUl n. pigina 1) 
Com a queda deste elevador. caido do s,tlrr.o andar do predio rnals alfo em CC).nstnr
qiQ na c:spltal, mela dlhl. de lrabelhadoras perderam a vida. A emprc� tlnha emr'ado 

o segvto mese. antes 

HOTICIAS, domingo, 31 de agostQ de 1980 


