nacional
)

I fl1 030DI

- Presidente Samora Machel, nurn encont ro realizado na Beira
Publicamos a aegu1r um texto que C:ODStltui uma sinlese das iDterven~oas do Presidente do Partido FRElJMO. e Preeidente da RepUblica Popular d. Mo~amblque. Marechal Samora Mois6a MacheL em doia eDeontros que realizou em esc:olaa HCUIld6rlaa da
Beira. durante a sua recente YIslta aquela ddade.
Para as orlent~a.. nele c:ontldCDI chamam08 a especial aten~o doe profeaaores,
alunos. encarreqados de educa~ao • de todoa 08 leltores em qera1:
•
A ESCOLA

#

A nossa escole e uma base para 0 Povo toman
o Poder. Assim 0 definimos dU(8l)te e luta armada
de libertaqao nacional.
HOje, 8 "ossa escola continua a sA-Ie nesta guerra
prolong ada contra 0 subdesenvolvimento.
. A nossa escola e urn centro de combate contra:
a mentalidade escl"ava 80 estrangeiro, os vfclos, os
deteitos.
E: centro de combate contra a IgnorAncia a 0
obscurantismo.
E: urn centro de combate de produc;:Ao da nova
mentalldade, do Homern Novo.
E: assim que n6s entendemos 0 que 6 a· esc~I~.
Ela e 0 centro de educac;:io do Que 6 0 patrlotlsmo, 0 orgulho de um povo.
o que e a riqueza de um povo.
.
A escola e 0 centro onde se aprende a organlzar
a sociedade.
Asaim, a escola 6 centro de organizac;:Ao da vida,
da planificaCfao da vida, da realizsQio dOl grandes
objectiv~s da revoluc;:Ao.
.
•
E: 0 centro onde aprendem08 a serv.r 0 povo, a
servir sempre e melhor 0 povo.
.
Na escola aprende-se a amar 0 povo, aprende-se
a conhecer 0 gosto do povo, 0 paladar do povo, as
ideias correotas do povo.
A primeira coisa que se ap'rende na ascola 6 a
viver-se organizado.
Aprender; a viver program ado;
Aprender a saber utilizar correc~amente 0 tempo.
Isto implies aprendermos a vlver, m.entslmente
organizados sob os pontos de vista POlftICO, econ6mico, cultursl, social e educaoional.
.
E viver: organizsdo signifios '!1atar. ? tr..balismo,
a regionalismo, 0 r acismo, 0 tradleionahsmo. 0 obscurantismo.
~ ,sAo

os InstrumMtos

iAimigo

Os nossos jovens devem estar. con scientes disto.
Devem estar. conscientes do que significa entrar;
numa escola prima ria, do ~ue slgnifiea entrar numa
escola secundaria.
Porque, 0 segredo da nossa eduoac;:Ao est8 na
escola prlmerfa. E: aqui que sao lanoadas as boas
sementes que fazem naseer 0 homem forte, que
fazem nascer 0 homem de amanhi, 0 homem socialista, 0 homem eomunista.
Se a · semente nlo 6 boa na escola prlmarla. a
planta que estamos a crlar crescers defeituosa. Obteremos 8$ plantas raqufticas, crlaremos alun08 medfocres · que jamais se endireltarAo.
Teremos alunos· sem bases para frequentar a
eecola seeunderia, muito menos, 0 ensino superior.
~ por isso que conslderamos que 0 segredo da
nossa Educa<;Ao esta no en sino primario. Assim
aprendemos durante a guerra de IibertaQAo nacional.
E e por isso que futuramente devera haver no
ensino primario bacharelados, licenc iados, grandes
pedagogos. 0 seu papel e determinante para mudar
a mentalldade das crlanc;:as, levan do-as ao habito de
concentraQAo no estudo, motivando-as a assumlr a
coneentraQAo da sua atenc;:Ao no aprender das colsas
desde que entram para a escola.
Ao analisarm
"0 aluno das nossas escol • •
devemos vtHo sob varios Angulos, i&to 6, quem , 0
nosso aluno, o que traz consigo, donde vem, para
onde vai, como , que ale deve ser, quais as suas

~"a

8SOJ98RIzar, para minar a nOMa unidade.
Na escola aprendemos a conhecer. a nosse Patria
unida. Aprendemos a conhecer a sua grandeza, a sua
riqueza cultural, os seus recursos naturals, as 8uas
potenc.ialidsdes. a sua Hist6ria, a hist6ria do nosso
povo.
Aprendemos a conhecer a grandeza da patria
m09ambicana, aprendemos a ama-Ia, aprendemos a
sentilj por ela urn profundo esplrito 'patri6t1co.
E na escola que, desde jovens, aprendern.os a
defender a Patria e a morrer por. ela.
A escola e a forj a do +iomem Novo.
E 0 centro de transformaQlio do homem: 6 onde
se inatam as ideias velhas e se cria a nova mentsJidade.
Na escola e onde a ci6ncia liquida 0 obsourantismo e a ignoranora.
E l"Ia escola que se adquire a mentalklade nova,
a mentalidade que ~eousa a sociedade fragmentada
em tr.ibo, em regiao, .em rac;:a.
As nossas escolas nao sAo fabricas de produoAo
em serie. A quantidade nao nos. int~r~sa quando
essa quantidade representa medlocncldade.
Podemos ter. uma eseola com 300 alunos. Podemos pensar que se trata de uma .e.scola grande. Mas
se analisarmos essa escola 9 venf,carmos que asses
300 alunos sao medlocres, desorganizados, regionalistas, trlbalistas, conser.vad 0 res , concluiremos que
essa nio e a escola que queremos.
Po(que essa escols e a escola que simboliza 0
Homem Velho. Simboliza 0 homem anticientffico.o
homem obscurantista, 0 homem medIocre.
o .Homem Velho n Ao sa exprime em ter.mas de
idade. Um jovem de 16 anos pode seli um Homem
Velho, p'orque as suas ideias sio velhas: e sUp'ersticioso. confusionista. preguiCfoso, obscurantlsta,
alc061ico, drogado, desot:Qanizado, ele e contra a
emancipacllo da mulher, e tradicionalista. 6 corrupto:
pratica a imoralidade. a vagabundlce. Tal jovem e
velho porque conserva todos estes valores decadentes estas ideias velhas. E muitas vezes ele conserva
est~s ideias velhas em nome da tribo, da regiao.
Mas um adulto de 60 anos, porque tem Ideias
novas. ~ para n6s um fovem. E: para n6s .um Homem
Novo. Eliminou do seu espirito a superstlCf8o, 0 obscurantismo. Nao e tradicionalista, nio 6 alc06lico,
luta contra a droga. E: uma pessoa de moral sA, e p~la
emancipaoao da mulher. Tem uma forma de v~da
organizada. Inculca estes valores nos seus pr6pr.os
Whoso Tem 60 anos, 6 cer.to, mas pelas ideias novas
que assume e pratica, ele tBmb6m e· jovem, ele representa 0 Homem Novo.
A escola nso dave servir; apenas p'ara ensinar. a
lell e a escrever.
A escola nio produz alunos que papagueiam os
conhecimentos que adquirem junto dos professores_
A esoola deve fazer. do aluno alguem que sabe pensar, que v~ a ess&ncia das coisas, que tem os horizontes . claros.
o nosso princfpio e que nlo basta saber ler e
escrever. Pode-se ser; letrado, mas obscurantista, conservador, c ulturalmente atrasado, tribalista, racista,
com idelas retr6gradas.
A escol8 e a base segura donde saem os combatentes que se engajarao na guerra prolongada que
dec/aramos ao ana/fabetismo, a ignorAncia. aos vfcios
tradicionalistas, ao subdesenvolvimento.

Na escola 0 aluno deve aprender novos Mbitos
de vida - hBbitos de higiene, disciplina, comporta·
mento.
o aluno deve assumir 0 valor da sua escola e
garantir a sua boa conserva98o. 0 atuno nao pode
considerar a escola como urn lugar onde passa
apenas parte do dia. Ele deve fazer da escola parte
integrante da sua vi da.
o aluno deve amar e respeitar a escola. Deve
considers-Ia como 0 centro onde vai sprender a ser
. um homem organizado, disciplinsd.o, conscient!', que
assumiu e sabe utilizar os conheclmentos tOOrlCOS e
p'raticos que Ihe foram transmitidos.
. A tarefa principal do aluno e estudar. Estudar para
servir 0 povo. Porque 0 povo, os sacrifrcios do povo,
6 que pagam a educac;:ao do aluno. .
" .
Com 0 seu trabalho, com 0 seu esforQo dlarlo,
com os -HUS saeriflcios. pagan do impostos e COrlStruindo esootas, 0 povo investe dlnheiro ns educay1io

Sera que podemos fazer deste aluno un: n:'ediCO,
um engenheiro civil, um bi61ogo, u'!1 ~speClaltsta de
electrotecnica. um pedagodo, um JUrista, um agr6nomo ou um veterinario?
0 aluno mediocre sera apenas um agente difusor
da mediocricidade.
NAo invest iremos nele para ser 0 medico que
frata da nossa sat:lde, para ser 0 engenheiro civil
que constr6i as nossas casas, pontes e estradas, 0
agr6nomo que cultiva 0 arroz, 0 feilEio, a batats, as
frutas que n6s comemos, 0 veterinario de cujo trabalho obtemos 0 bom leite para as nossas crianQas,
a carne que necessitamos.
Mas, de acordo com as suas capacidades, ser-Ihe-a atribulda uma tarefa t:ltil na construQ80 do
sociallsmo no nos so Pars.

Consideramos importante 0 caso das pessoas
que querem amp liar os seus conhecimentos, os que,
mesmo sen do adultos, querem ampliar os seus estudo atuno, na produQAo do homem com nova men- ~os. Isto signiflca que essas pessoas t6m ja um eletaJldade.
A
b t
Por isso, 0 aluno deve saber corresponder a esses vado grau de consci6ncia, que est 0 a com s er a
saoriffcios do povo obtendo boas notas e sendo inercia, a apatia, 0 comodismo.
Apreciamos 0 esforc;:o que e feito, nesse sent!do,
exemplar, deve ser aplicado para procurar sempre
porque co~o . adsltos que v&m estudar, esses Cldaavan9ar inais e melhor.
o mau aluno representa terreno esteril. 0 mau daos ml\leraa"zam a sua vontade, a sua coragem de
aluno representa terreno que nao val produzir boas vencer e derrubar complexos.
.
plantas. 0 mau a1uno a aquale que imita 0 que faziam
Um adu~to tem muitos. complexos: recela que os
os filhos dos coloniaHstas: utiliza a droga; suja as - vizinhos, os filhos, os amlgos, .to~os aqueles que 0
paredes; pratica a vagabundice, a imundice, a fuga rodeiam, descubram as suas hmltaCf~es.
aos estudos. a preguiya, a indisciplina.
E isto esta acto de coragem, eXl ge um esforCfo
o mau aluno 6 uma erva daninha - fora da t riplo. •
escolal
.•
Pr imeiro, exige concentraoAo de estorQos no Seu
o mau ~'uno expulsa-se.· NAo 6 com marglna.s local de trabalho, no seu serviQo. Tem que estar
que construlremos a N8QAo forte qup querem?s. NAo organizado para cumprir. as suas tarefas no seu
6 com vagabundos que construiremos 0 soclalismo. trabalho tem que produzir no seu local de trabalho.
1st? signlflca ~ue nas no~as escolas h8 caber;as
Seg~ndO , tem de produzir tam bam para a escoJa,
que sao Improdut lvas, que nao produzem nada. .
porque nAo pode ocupar lugar em vAo.
I
't t d t
Ha cabeyas que se recusam a asslmllar a matilna
Tereeiro, quando vo ta para casa mUI 0 ar e em
que 0 p'rofess...r da.
. .
de estudar at6 de madrugada. E, logo de manhA
cedo, tem de estar no seu looal de trabalho.
Aqui aprende-se tambem 0 que 6 organiza~Ao, 0
que 6 8 divisAo correcta do tempo, como utillzar 0
tempo. Aprende-se a nao sermos escravos do tempo.
Os adultos que estudam tern uma responsabilidade enorme. E esse critllrio de responsablIIdade,
esse es10ryo, esse sacrificio. sAo t ambem educativos
os filhas. Sabec WI 0 no&IO-P JLilbalba q!
o nosso pal estuda. e tira boas not~s, a um exemplo
para 0 Who, que 56 tem a taref. de estudar.
Neles nesses adultos que estudam encontramos.
fi nBlment~, a reeponsabilidade dos. pais como. educadores. A responsabilidade dos pais na familia e na
sociedade.
POIi isso, saud amos 8 coragem dos aduttos. que
aceitaram continuar a aprender para matar a IgnorAncia. Aceitaram a~render. mail! p'ara desenvolvelj
~ nossa Patria.

o

PROFESSOR

Existem dois sistemas de enslno antag6nicos. He
o sistema para en sinar a explorar, ensinar a oprimir,
ensinar a humilhar, ensinar. para dominar. Ensinar
para methor assumir os valoree da despersonalizaOAo. Ensinar para transformar as pess08s e~ elementos sUDerfi ciais, mediocres, apatlcos
so6ledade,
vida, aos fen6menos da natureza.
Estes elementos foram educados por este sistema
de ensino. A este t ipo de quadro n6s cham amos
de quadro do capital no Aparelho do Estado da
Republica Popular, de MOQamblque.
Foram ensinados assim a despreza r. 0 I'.0vo. a
afastarem-se cads vez mais do povo.
Mas sAo quadr08 10trnados, ensinados a assumi~
os valores estrangeirol estranhos a nossa realldade,
a nossa sociedade. a nossa cultura, para serem
agentes difusores desses valores e orgulharem-se
disso.
Este e um sistema de ensino. 0 quadro por ele
formado fala, sabe lee e escrever. sabe organizer a
explor:a«!o, a opressi o, a fome, 8 doenQ8, sa be organizar iii mis6ria. E transformam-se em .. ctoutores»,
.. licenciados.. da organ izaC;:io da explora~lo e da
0~re85ao.
.
.
Na Republica Popular de MOQam~lque opomo-~os
a tudo isto. 0 nosso sistema de ensmo e antag6nlco
.
.
a este.
Para n65, primeiro, 0 professor, deve ser hU~J1Ilde.
deve ser simples, eonsciente, profund a e seriO no
estudo. 0 professol'i deve ser. efic iente net reslizaCfiC)
das suas tarefas. 0 professor deve sel; competente.
E competente para qu~?
..
Competente para organizar a vid~1 para planl1lcaJ!
a vida, para realizar os grandes objectivos da revoIUQio e servir melhor; 0 pavo.
·
.
o professor ensina aprendendo . 9 ~p ren~e enslnando. 0 professor 6 0 agente qu~ IIqUida a IgnorAncia 0 analfabetismo, 0 obscurantlsmo.
'0 professQr eo nosso pai, 0 nosso irmAo,.o nosso
companheiro na luta contra 0 subd esenvolvl ~ento .
o professor transmite os primelros.conheclmentos
cienUficos, t ransmite a vida, transmlte a diferenQ8
entre 0 homem e 0 bicho.
J: 0 professor. que cria a nossa personalldade, 8
nossa dignidade, 0 orgulho de cada urn de nOs.
ruio falo de vaidade, Porque a vaidade 6 outra
coisa. 0 pavao e valdoso mas nao tem cabec;:a. E 0
professor nao
um pavao,
ume pessos.
o professor e que nos educa. Ete e que educa 0
nosso orgulho de sermos independentes! ele e qua
nos faz sentir 0 orgulho do nosso hero.smo, ell! e
que nos en8ina 0 patrlotlsmo, ele 6 que nos enSInB
o Que significa morrer: p'ela Patrla, quer. dlzer: 0 que

a

tareras, quaIs as ttansformaQOes que nele devem ser;
operadas.
A grande maioria dos nossos alunos sEio filhos
dos pobres. SAo de origem essencialmente camponesa. SAo j ovens que vAm do campo, nAo conhecem
a electricidade, nAo conhecem a canalizayio de
agua. a cams.
Nao conhecem uma casa de alvenaria, nao con hecem 0 chuvei[o, a luz de uma lampada, 0 candeeiro.
No campo aprenderam a viver com a esteirs, com
a fogueira, com a agua no balde;
No campo estavam habituados a considerar. normal cuspir-se no chAo. pentear;-se em qualquer. lugar,
a vista de toda a gente.
Agora, na escola, tam que aprender a utilizar
devidamente as novas condiCfOes materiais que
encontram.
Aprendem entEio a sentar-se a mesa, como dormir
na c ama, como arrumalj de uma forma organizada os
seus livros, como utilizar a luz electrrca, 0 chuveiro,
o autoclismo, como se sentar para poder escrever.
correctamente, como techar as torneiras, como falar
com as pessoas de uma fo rma correcta, como olhar.
para as pessoas.
Porque sao os alunos que, mais t arde, como p'rofessores. irAo ensinar: os seus alunos;
Porque sao eles que, como pais, irAo transmitir
aos selJS filhos novos Mbitos de vida, novos habitos
higl6nicos.
PO/'que sao eles que, como trabalhadores, saberAo aplicar: nos seus locais de trabalho os novos
valores de organizac;:Ao da vida.
Par isso, e importante que, na escola, 0 aluno
aprenda a lavar 0 chao, a encerar 0 chAo, a limpar
as . par.edes, a utilizar correctamente as casas de
banho. Apr:enda a fechar a tomeira. 0 interruptor. da
luz, aprenda a fazer a cama, a arrumar. devidamente
os seus IIvros, os seus sap'atos. a sua rouRa, a nio
sujar as p'sredes.

Estas cabe9as sao como 0 terreno arenoso:
quando nele se deita agua. est a infiltra-se nada sa
aproveita. Ali nao ha humidade porque nao pod e
conserva-Ia. £ como quando deit~mos agua na areia
so Ita: a agua desaparece quase instantaneamente.
£ por isso que nestas cabeya, nao se pode plantar; nada.
o exemplo do aluno que n6s querem<?s , aquele
que estuda, que compreende a importAncla e 0 v,.lor
do estudo.
o atl!no que tem boas notas e 0 que cham amos
terreno tertiI. Terreno que produz boas plantas e bons
frutos . Terreno que produz tomates, produz boas couves, produz 0 milho, produz a mandioca, produz as
leranjas, laranjas suculentas. produz abacate, produz
abacaxis.
Nao investimos no mau aluno. no aluno que nao
dlt valor. ao estudo.
NAo aplicamos dinheiro no terreno esteril, no mau
aluno. Investimos sim no terreno produtivo - que 6 0
born aluno.
Nao criaremos infra-estr:uturas em terrenos maus,
em afunos mediocres.
NAo vamos investir na cabeCfa de um marginal,
na cabecta de um drogado. na cabeqa de urn pregui·
9080, cujos cerebros sAo iguais it areia onde a agua
se infiltra e nilo conserva humidade, areia que nao
tern 0 hUmus.
Vamos investir on de a massa cinzenta trabalha
bem. Quer dizer onde exists oxigimio. 0 oxigenio,
nessa cabeoe, acende-se com repidez, e como 0
f6sfo~o seco.
Inv8Stimos nos alunos que tem notas boas, notas
para cima de 14 valores . Trata-se de cabeQas onde
o terreno 6 feritil. Af, investiremos.
o aluno que tira 9, 8, 5, 2 valores, val ensinar
a quem? Sera oap'8Z de transmitlr, conheclmentos
correctos?

e
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E CO AE UM CENTRO· ONDE AP ENDE
oa socledade, sao duas faces de uma mesma moeda.

(Continuado da pagina anterior)
signifj,�a sermos livres. a valor da nossa liberdade.
Ele e q ue nos ensina a a m ar 0 povo.
o Nofesso r e 0 pelromax que nos c ondu z para
fora da escu rid aq Ele e 0 c entr o do combate para a
produy8o do Homem Novo.
o p rofessor ensina-nos 0 qu e e a higiene indi vi
dual, 0 que e a higiene colectiva, 0 que e a h igi ene
mental.
to p reci so estarmos limpos e saudaveis. � pr eciso
que a n o ss a sociedade esteja organizada. � preclso
allmentar diar i amente a cabeoa, para termos as ideias
correcta�, por for m a a correspondermos as exigen
cias da revolu9ao.
o profes sor ensina 0 que e a transformaQ ao 0
p ro fes�or ensina e partieipa com os alun os na lim
peza e rr: anu ten eao da es col a. Ele explica e mostra
o valor dos novos hab itos.
o exemplo do p r ofessor e decisivo. Para fatar do
aprumo do sold ado, tenho de ser aprumado. tenho
de ser dlseiptinado, consciente, capaz. Analogamente
o p ro fes s or e um i ns trutor , e um comissario politico.
Para ensinar 0 aprumo. a disciplina aos seus alunos,
o proprio professor tem de ser aprumado, discipli
nado. � assim que ele e um agente ac ti vo na trans
formavao dos alunos. Cria-Ihes a sensibllidade do
geral e do pa rticular , do detalhe. Crie 0 habito de
.

.

sermos profundos, e nao superficials, na analise das
transformavoes da vida e do mundo.
o pr ofe s so r deve ser um examplo em tudo, de

f orm a f" rea l mente repfesentar e exe r cer 0 pod er
popular na n oss a eseola. 0 professor deve assumir
profundamente que ele representa 0 poder p o l it ico,
o poder ideol6gico, 0 poder cultural no seio dos
alunos.

LIGACAO ALUNO - ESCOLA - FAMfUA
No nosso sistema de ensino tem de haver uma
permanente ligaeao aluno-escola-pais.
Sem esta estreita Ii g ac;:ao , nao e posslvel exercer
se urna aceso pedagogica e ficaz no aluno.
-

A p articipa c ao dos pais na vida da escota e 0
a com pan hament o diario dos seus filhos, em casa,

Mas temos pri m ei ro de saber de onde vem os
nossos alunos, qual e a sua or i g em , 0 seu ambiente
familiar, os Mbitos que trouxeram de c as a, da
povoaQao.
Nao poucas vezes constatamos que os alunos
vivem dois a mb l en tes diferentes, diametralmente
opostos. Um ambiente da escola e um ambiente de
casa.
Os ensinamentos. os novos habitos, os novos
valores que Ihes sao transmitidos na escola ehtram
em contradiQ80 com 0 am bien te e a edu cac;:ao na
familia.
Trata-se de luta entre o · velho e 0 novo, a luta
entre ·'5 n oyos valores e os valores neg ativos d a
s ocie da d e t radic i onal
Pe�ar a parede com as m ao s sujas numa palhota
e um acto aeeite como
normal. Porque na palhota
.
e asslm.
Cuspir no chao e nor m a l , porque na poYoa«ao,
.
na palhota e assim.
Fazer trancas em publico, na rua, no patiO da
e seol a onde passam muitas pessoas, e normal na
POV08vaO.
Mas quando na esco la se corr ig em esses habitos,
o atuno nao entende_ E se as pais nao estao prepa
rados porque transportam consigo esses habitos, e
se na ese ol a surgem as correcQoes, os a u n os nao
podem entender e ssa s ex ig encias
QUdhdo em casa encontramos a v ida relaxada,
desorganizada, 0 aluno nao tern incentiv� p a ra S9
vatorizar, pa ra estudar, para consolidar os novos
va l or es adquiridos na esoola.
A. maioria dos pais nao p arti oi pa na vida da
eseola, nao aeompanha os valores da eseola, as pro
b lemas dos seus filhos.
Q tl an do 0 filho vai para escola, os pais olham
para ele? V�em se esta l impo e asseado? Veem se 0
filho preparou as IiQOes? Quando 0 f i l ho volta da
escola os pais veri1icam 0 tr abal h o que 0 fi t ho trou x e
.
para casa?
A maioria dos pais ou en c arrega dos de educay ao
nao participa nas re u ni 5 es co m os professor es Nao
.

;

!
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VaG a escol a para saber do comportamento e do

o

Portanto, 0 d i nhe i ro que 0 Estado gast a na edu
cavao dos filhos nao sai directamente dos bolsos
dos pais.
Mas no tempo colonial, quando os pais tinham de
pagar dc, seu bolso a educa o ao dos seus filhos, havia
a preocupae80 de que 0 f i l ho justificasse, com a seu
bom aproveitamento, 0 dinheiro gaslo.
Era entao frequente ouvirmos os pais dizer que
iam tirar os seus filhos da escola quando estes repro
vavam, pois que ja na o tin ham poss i bilid a d es de
s uporta r os encargo s com a sua educac;:ao.
No nosso Pais S o cial i sta , 0 ensino e g r a tu i to Mas
islo nao si gn i f i ea que os pais deixem de ter respon
sabilidades no bom aprove it amenl o escolar dos
filhos. Quando urn aluno reprova porque te ve mas
notas, as p rim eiros responsaveis sao os pais. Porque
eles nao foram a eseola saber como se com port ava
o seu filho, quais os problemas que existiram durante
o ano lectivo. Nem sequer c ontrolavam em casa as
cader nos dos filhos. Os pais sao responsaveis porque
devam acompanhar a vida da escola e do al uno.
Por isso, 0 Estado deve tambern pena l izar os pa iS
que revelam irresponsabilidade, que se mostram
insensfveis em rela<,::ao ao aproveitamento escotar dos
filhos. Os pais dos alunos que reprovarem duas vazes
c ons e Gutivas, easo pretendam que os fiII10S conti
nuem 9. es tudar , devem pagar os seus estudos.
Sao estas as nos sas preocupaQoes em re l a Q a o as
escolas do nosso Pais. Todos nos dev e m os faz.er
delas ponto de reflexao, de analise, ponto de partida
para a r. os sa maior inserC;ao nos p ro blem as que se
poem a edueaQ80 dos nossos f i lhos. Queremos que
eles cr e sQam saos. fortes, verdadeiros pilares da
ravoluQao s oci alista. Queremos que eles sejam os
co mb atent es que eliminam a i g n onl ncia , 0 obscuran
t i smo , a fo m e a nu d ez , a miseria.
o futur o do nosso Pais, 0 desenvolvimento do
socialismo que estamos a cons tr uir , a felicidade do
nosso povo, depende acima de tudo dos quadros
que estamos a fo rm ar.
Por i Sso, facarnos das nossas esco las centro de
formayao, de e duca«ao de todos n65, a l unos p ro fes
so res , pa i s.


aproveitamento do aluno. Asslm, os pais nao sao
c apazes de compreender a im por tancia do equilibrio
que deve existir entre 0 a m b l en t e de casa e 0 am
bi e nte da es col a.
Os pais dos alunos nao vaG as re u n i o e s na esco la .
o p as tor, pelo mEmos, enda atras do seu rebanho.
Vai atras do gada, das ovelhas, atres do ca b ri t o. 0
past or esta sempre la.
Agora, os alunos nao tem ningu em. E se os pa iS
dos alur:os nao vem a eseola, os seu s filhos VaG ser
alLinos medioeres. Serao medrocres por culpa d os
pa I s .
A culpa sera dos pais porque nao saberao 0 que
fazem as seus fi lhos na escola, como e stao a d esen
volver-se, se tem boas notas. se M pro b l emas, que
tipo de problemas existem, como e que os alunos
vivem na eseola. Qual 0 tipo de rela<,::oes que se
desenvolvem na eseola. Em sintese, as pais nao
s ab erao 0 que e urna escola.
Para 0 aluno ser disciplinado na escola e neces
SartO que essa disciplina eXlsta em casa. Para 0
aluno �er limpo e asseado, e compreenda a impor
tanci a do asseio e da lim peza , e necessario que em
casa f'laja habitos de higlene e de limpeza .
Quais as causas desta situavao?
Em prime iro ILIgar. a grande maioria dos pais sao
analfabetos. Os paiS nao t em senslbilldade para a
importfmeia da educaQao dos seus filhos. Os pais
nao participam na actividade da eseola pOrque, sendo
analfabetos, ju lgam que nso pod er a o contribuir na
resoluCao dos problemas da escola e do aluno.
Em segundo lugar, porque 0 ensino na Republica
Popular de Moyambique e g ratu i t o , os pais nao ava
liam 0 d inhe i ro que e gasto co m a educayBo dos
filhos.
Sabem que pagam impasto de re co nst ruy ao nacio
nal. 0 i mpas to adicional, para que 0 Estado possa
construir mais escolas e hospitais. possa formar mais
professores, medicos, engenheiros, possa construir.
mais creches e jardlns infantis.
Os pais recebem mensalmente os seus sa la ri os
com os i mpo st os ja descontados.

.
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Of ens iva na Cidade de Maputo
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CREDITOS
PRI:MEINT'O

:NA ABERT,URA DE

·
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-

o que pode co m p ro mete r

0 cum·

pri mento das metas estabelecidas
este ano para a CARMOC sao as
alrasos verificados na absrtura de
creditospara a rmportacao de mate
rias-prrmas indisp e n s ave is a prod u
Qao. E sta situavao foi exposta ao
fim da tarde ontem a b ri g ada minis
terial que aetua a n ive l da Cidade


do Maputo.
Ao entrar na Sua segunda se
mana de t rabal hOs aquela brigada
que onte m foi chefiada pelo mem
bro da Comissao Permanente da
Assembleia Permanente da Assem·
bleia Popular e responsa vel da Co
missa o Naclonal de Implementacao
dos Conselhos de Produ9ao, Augus
to Macamo, deslocou-se as empre
sas UFA, FACOBOL, MAPRll e CAR
MOC. Recorde-s e que os trabalhos
da brigada se tern desenvolvido no
ambit o d a verificavao do grau de
implementaoao das orientaeoes tra
'fadas por oc asiao do desencadea
mento da Of ensiva e da constata
Qao dos p rO bl emas surgidos quanto
ao c u mpri mento do Plano Es tata l
Cen t ral para 1981, especialmente
nos secl or es e st ra te gi eos
.

,

.

(COllfinuado do primcira paRina)
um



,

materias-primas no exter i or .
Na fabrica FACOBOL, que para
alem do mais, produz artigos de
borracha para empresas de grandes
di mens oes como o s CFM, LAM e
LUSALITE. foi referido pela sua ad
A
ministra«ao um facto est ran h o
.

produCao de art i g os de borracha
exige a utilizac;:ao de varios produ
tos quimicos, bem como, obviamen
teo borraeha. Esta ha em grandes

quantidades. Quant o aos produtos
qu f mi cos, conforme fO i afirmado, al
guam 'da Unidade de DirecQa.o de
Cale ad o. achando que era imensa
a quantidade de produtos que eram

pedidos. cortou alguns. Como nao
c ortou p roporc ion alm e nt e em cada
um deles 'e nao ouviu conveniente
mente as expllca«oes para as- suas
ne cess ida des a produQao nAo pode
andar como devia. A fa b rica encon
Ira-se parada, esperando-se que bre
ve me nt e retome a sua l�boraQa o.
,

Na Fab r i ca de Malha s Pr incesa
MAPRIL, 0 cumprimento do plano
esta comprometido devido a falta de
ma te rias primas, sobressalenles e a
certas maquinas recentemente com
.

-

p ra das que ainda Moo est ao a produ
z ir 0 que se e sp erava por certas ano
mallas. COl1tudo. hi! noventa mil me
tr os de teeido (malha s estampadas
e t ing i da s exclusivamente para ex
portaeao) que ainda nao foram co
l oc ada s no exterior. Decorrem con
versac;oes com gove rnos vizinhos,
entre outros, para a s U a colocaQa o
.

.

.

,

.

Na

visita

ali efectuada. consta

tou-se a existencia de uma certa di
luiQao de poder. De capital T)a sua
maioria

pertencendo

ao grupo da
os seus produtos sao ex
clusivamente para exportaclio, uma
R IOP E L E

.

v�z que vive quase exelusivamente
de

Em digressao por paises europeus

matEH'ia-prima i mportada

por que

,

razAo

e c onsidera da uma empre sa

estrategica de exporta9ao.
PROD U CAO

.

,

-

visitada

da tarde de ontem.

80 lim

urn a manei

Constatou-se que de

ra.

ge ral as ori enta 90e s ali tral(adas

aquando

do

Ofens Iva

PolHica e

deseneadea m ento

eu mpridas.

foram

�EC/81

relayao

. Ern

ao

sobre tudo relacionadas com a aber

tura de creditos para importacao do
papel. A frequente falta de agua e
igualmente uma

atinge aquela

preoeupacao

f abrica

Um dos aspectos

que

cujo capi tal

.

e tambem moe am b icano

.

ap resent ad os

a. bri gada ministerial diz respeito ao

aspecto financeiro da empre sa . Com'
efe ito ,

con forme foi referido,

e

a

CARMOC es t a a vender 0 ca.rtao a

um praQo i nf er io r a o de i mporta <;:a o
(que

e em divisas).

Respondendo

a uma pergunta d a nOSsa Reporta
gem, 0 gerente daquele complexo
fabril referiu qUe em cada caixa que
e produzida para a exportacao

ali

de eit r,i nos, a CARMOC p erde entre

quatfocentas mil

-

cai

Ie tim, oonstata·se que se verifieara

uma consideravel perds.

(COllllllundo

t/u pY/l/leira

pdCII/a)

da Ofensivil que se reflecliram Imedillta·
mente num au me n l () c()nsideravel da pr o ·
du�ao, tal coma ja referimos.
foram todos estes pr()blemas q ue se
verificavam no P r oje c to FO·2 que contri·
buiram, para 0 n�o cumprimento dos pi�.
nos anteriores, a!iados a problemas I ecni·
cos e organizacionais bem como das secas
que se registaram no nosso Pais. Desle
modo, dos 2490 hectares que se devemm
ler realizadD desde a cria�iio do Projectc,
apenas 1 004.9 hectares e Que f or am re;j·
l iza dos
Para a pr e sent e CamplInha, Que vai ate
Junho p r ox imo pensa·se cumprir a met�
que e de planta�ao de 1150 hec tares
iSSQ tambem em viilude de se ler intro·
duzido es te ano a rega. a!iado ao esfor�o
que esta a ser desenvoivido pelos
traba·
.
Ihadores.

como de investigilr processos simples e
rentaveis de produ�ao de carvao.
Esta-se igualmente a organizar as P(),
pu l a�oes que vi vi am nas zonas abrangidas
pelo projecto em aldeias comunais, crlan·
do·lhes aD mesmo tempo as bases econo
miCaS neces sa r ias para 0 seu desenvolvi·
menlo s6cio·economico. Todas estas ac tivi
dades sao financiadas coniuntamente Delo
nosso Pais e pelos paises' n6rdicos e COI'I
·
lam com apoil) tecnico da FAO.
Ate ao desencadeamento da Ofen$iva
Polltica e Organizational varios eram os
prl)blemas que se viviam naquela unldade
de producao. Nao se conhecia sequer 0 nu
m er e de trabalhadores, r ei na va 11 anarquia
a planifjca�iio incorrecta feita em Gabine·
tes, havia trabalhadores aue fallavam cons·
t a nteme n t e ou t ros que a bandon avam purl!
simplesmente, bern como varios outros p.
blemas originados .Delo mau funcionamen· ASPECTOS CRITICADOS
to das estruturas.
Um dos aspectos criticados pela dele·
Detectadas todas
�� � �s ota tomM
'_1oI. 9.ItJ 'I.II... . II.IO... ..w.JJ O nlvel diz re eita !lG fun·


·

.

.

·

,

Depols da Holanda, a arte moC(amblcana estara patente na Ingle
terra numa outra exposic;:ao em Londres, sob auspicios de uma
organizac;:ao de solidariedade designada MAGIC.
Neste locat, a arte moc;amblcana estars exposta a convlte da
quela organizaC?ao como forma de promover 0 conhecimento da
art e moc;:amblcana naquele pais, onde, segund o Informac;:oes de
elementos ligados a questao, deverao eslar representadas outras l1a
c;:6es e organlzaf?6es de solidariedade_
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especulou

amile Cen tral

socialisb

na

bulgaria.

loian

Mihailov

falava numa co nfe re n ci a de impren5a.
concedida esta munha. a ce nle na de jar
.

�

,

crcscimel1to do
8.1 per cenlO, 0

um dos mai

rendimenlo

altos

cinco ano

naciofll!1

ue

que <5 con iderado como

d

muntlo. Em l rin la.

de exjs le:nci a ,

a Repllblic!l
Popular da BlIlg.iria passou do esl.lgto
de pais atrasado economicamenle, p:ua
o
de pais agr.irio-illuu lrial avan�auo.

e

Ilalililas eslrangeiro', que s... encomram
em S6fia, para a cObertUl'3 do Congre. so.

A PCMOCRAOA NO

COMEMORA(,.\O DO PLENARTO

um jOnlali.ta i t al iano pergunla
,·Qual a garanlia � cgura para
que, de nov/,), nao se rein ·tale 0 cui to
da rersonalidade e 0 dogl11alislllo,. que

DE

ABRrL

DE 1956

A confel'encia de:;linava-s

a

1If>, in

a

a ptlssagem proxima dl) vigebimo
quinto i1niverstirio do P l e na ri o de Abril

C omilc Central do Par
tido COmUlliSla B \ d ga ro
Existe uma
p reocupac;a.o clara em razer coincidir a
reali7a9iio de Congresso� d
PCB com
a data
anivemirio do Pl emirio de Abril

1956

do

.

-

56, coosiderado hislorico na con tru
r;ao do socialillmo na Bulga r ia . Porque
este relevo ao Pl enri r i o de AbriP
«0 P lemi ri o de Abril pos tenno ao
cuHo da personaLidadc. ao dogmatismo.
ao subjectivismo. EJe re tabeleceu a Ii
de

Len i niSla na
d is se Mihailov.
Recorde-se que. pouco tempo antes. {}

nha

proletaria

direc�ao

do

e

(,)

deconer da confere:.ncia de im

ria:-

lar
de

No

PAR [rnO

preIl:.a,

e lilo

Partido»

Vi gesimo CongreSli\) do Partidu COmu
nista da U niih) SOI-ietica JaJ1�ava a cam
paJ1ha contra 0 cullO da personalidade.
Todor ]i koy, Primeiro Secretario do
CC do PCB. foi a arquilecto da linha
de Abril. (A mfJ llencia das 1'or9as re v i 
!;onistas, que rr"lendiam de. viar
Pa rtido da sua lifl.ha mar�isla-leninista,
Linha por consequencia. di�se Mihailov ,
uma grande crise de iniciativa. de fait a
de i ntere ss e e cria.lividade entre os qua
dras e as mas. as.
Os grandes avan�os alc an t;ad os depois
de 1956, sao referidos sempro c mo re
ultados da al'licacao da linha de Abril.
Os altos fndiccs de produt;:iio e de pro·
.

Frutos da Ofensiva comecam a nascer

,

EXPOSICAO NA INGLATERRA

e

ontudo, Stoian

IOmou
que a participa�ao massivH. e 0
cl e vado nLIOlcro de propm;las. eonsliluern
lim iuu i ce da vi tal idad e da de moc raci a

da

Organizacional

foram levan tad a s questoes,

um milh80 e

A fa brica de Cartonagens de MoQa m b iq u e e mpresa QUe produz ca i

,

cit r i nos do nosso Pais, um dos ar

tigos estrategicos, fOi a ultima a ser

xas que s e rao produzidas para aque-

CITRINOS

.

para expo rtaQ ao de'

de carta o

d i sco rd a nci a

claro

sete a oito meticals. Ao fazerem-se
as contas com base no numero de

DE CARTOES

PARA EXPORTACAO QE

A Republica Popular de Moc;ambique encontra-se desde a prj
melra quinzena do corrente mes a particlpar numa expo8i�ao Intema
cional dos paises do Comite da Africa Austral (organlza(:ao de soli
dariedade para com os povos deata zona, com sede em Amesterdao,
na Holanda). atraves de objectos de escultura e pintura de artls·
tas nacionSi s
Os artlgos cOm que 0 noss o Pais toma parte naquele importante
evenl o retratam os diversos aspectos de vida pOlitica. social e cultu
ral do noss o Povoe foram seleccio/'lados de entre as melhores obras
dos artistas nacionais, no campo da pintura e escultura.
A exposiI;:ao, na qual tomam parle outros paises afrlcanos mem
bros daquele Comite ester. abe ria na Holanda e sera vista durante
sets semanas. A eSlrUlura que p alrocino u 0 Comile AfriCa Aus
tral
e uma organiza�ao de sol/dariedade fundada ha mais de 20
anos e cuja func;:ao epromover .0 conhecimento, naquele pais. das
tradlc;:6es e cultura africanas.
Segundo informac;:6es obtlclas de um cooperante holand6s pro
veni ente daquele pais, a arte mo�amblcan8 esta a ser alvo de elo
gios, send o multo apreciada por lodos quantol a visltam. Segundo
a mesma fohle, a pintura e escultura moc;:ambicanas foram ja dlgnas
de menc;:6e s honrosa8 por parte do comUa organizador.

xas

de

Partido COl11UniSla Bulgaro.

do

situa�ao apresentada ontem em algumas empresas

Nas fabncas UFA e FACOBOL.
sobretudo na primelra, constatou-se
que as or i entac;: o e s tracadas aquan
do do desencadeamento da O fensi
va, nao toram ainda integral mente
c Ll mprid a s. A su ji dade e 0 da sleixo
na ma nutencao das pare q es pinta
das , se ainda se pode a p re c i a r isso
aoonlece fundamental mente na em
presa UFA. Ambas, p rod u t oras de
b ota s, sapatill1as e outro calc;:ado de
borracha, e nao 56. de par a m-s e tam
bem com a questaO de atrasos na
abertura de credito p ara adquirir as

sinal

sobre 0 seu Significado.
Mihailov. S e c rela rio do

a melboria gigaoto Ca do
nivel de
ida.
ao mencionado\ com
jll�li(i 'ado orgulho. pelos bl'dgaras.
A Bulgaria possui hoje um riltllo de

dutividade,

cionamento das est r utur as pois tal coml)
se re fe riu no relat6rio a estrutra do Par·
tido nil e m p re sa e tamada como umll sec·
�iio de um dos varios departamentcs do
Projecto. A este prcposilo, Ma rc eli no dos
Santos afirmou que «0 Pa rtido na!) e um
departamento da empresa, nem tao.pouco
urn ins t r umen to sobre 0 qua l 0 Director
d ir ig e» .
o relatorio lido no encontr o com a dele·
ga�ao de alto nfvel deixou tr�nspareter
IguQlmente que havia uma c e da descoor·
dena�ao entre a Calula do Partido e as
ODM, designadamente os (onselhos de Pro·
du�ao, tendo a proposito, 0 Secret�rio
par a a Politica Ecor.omica recomendado ao
administrador do distrito de Marracuene
para l!nalisar a s i t u a�ao e aclarar as me·
todos de trabalho.
Depois da reuniao c�m as estruturas
do Projeclol a dele�a�ao teve urn encon·
tro com os trabal h ado res e tom a popula
�ao daquela zona, dura nt e 0 qual 0 Major·
· Gene ral Marcelino dos Santos explicou (os
motivGs da sua visita aquela empresa.
,

1956:-11

loram e1iminados em

Sloian

1\1 ihailov

responder\a

a

CSla

ilt titlli�iio, d��de
56. de melodos J ect i vos. e de
mocnilicos, ao nfvel de lodas a$ estru
tuniS do Partido. Es peci a l ist a de variOs
scctores, que nao sao membro� do Par
lido. sao frequentemente c h amado s a
parlicipar em imporranle re un ioes do
Partido. FOl e s t i m ul ada a crftica pl'lbiica.
perguuta.,
Abril Lie

referiodo

a

.

utilizando. oS meibs de c municac;:ao
de milssa . 0 Bureau Politico 0, omi
te Cel1ltal do PCB. detel'minou que rOS'e
ioceolivada a critica popular, alraves de
cartp' publicadas na i mpren a. Os dirigen
tes de estru(uras estaLais e de eU1pres a�.
que tenltam sido alvo de ' rWeas, sao
obrigados a responder publicamentc. no
prazo de urn mes. A resposta ils carlas
mio deoende. assim. da boa vontade dos
tlirigent es criticados. t uma obriga�o
legal, cu j o DaO cumprimenlo pode con
dU7jr a serias pOllalidados.
As e m pre sa s pas uem hoje uma maior
autouornia para re Olver os seus p(oblc
mas de pr()dU�dO e de distribuicao e
este e um factor que conlnbui, segundo
Minhilov, p;lra aprofundamenlo da derno.
era ia socialisla.
A atribuic;:ao de pre.mios na Eml
h a
�.ao Sociali la obedeco. agora, a no os

criterios.

Niio basta cumprir a mela eSla
bclecida. 6 preciso que a produ.;:[o sa

realize em lucrots. seja distribuiOa e Cllffi
!o(lI.lmcme a rUOI;ao social p ara que
foi eoncebida. De. ta forma. a empre�a.
naQ se responsabiliza apenas em produ�
r.i r mercad rias rna · preocupa-se em se
guir 0 d estin
(los seus produlo. ale
que e Le sirvam os ULenles 01.( de ·lina.

pra

.

ribs. deotro

e

.

fora do

pais.

POL6NIA ENFREJ \';J.- A
UM GRA�DE PERIGO
A Pol 6nia CODl>litui aQui urn torna
r.;O]1:;tlthte. E�pera-se que os' acOtlteCimec·

tos de iil11ani1a sejam deci ivo , com ()
desel1volvimento da grove geral naq uc l o
p!!.is. . '0 decul'so da confercncia do

i m pren a de hOje (;:S(e p roblema fo.i, na,
turalmcntc, abordado. Stoian Mihal ov

da Polonla (Cse
preOcupan1e e a orise
era intel1cionairllente aprorundada por
elementos contra-revol uciOllarios)).
!Ii\, polonja ellfren[(1 urn gl'ande pe
rigo)), disse. (,Sabemos que elc,11enlo\
\:omra revol uciOl1arios
da organiza<;li 0
�indical SolidariedaJe. orga11l7.am uma
I uta aberla contra 0 pOder eSlabelecido,
Elcs fomenlam actividades que visam
o derrube cia ordem �oc ial ns Pol6nia.
dillS�

que

a

s i tuaQao

agrava de forma

-

Ternos conhecimento que, para a greve
geTal de amanha, foram dada� instTu
�oe aos greVi�tas rara, Se for nece5s<i
rio, cortarcm 1 1ga<;ocl; lelcf6nicas e co
munic�5es

rodovi.i.riasl'.

