P.ARA MAT,A,R A IGN,O,RANCI,A E VENel 'RO SUIDES

Secundaria "Francisco Manyanga"

- Presidente Samora Machel, falando a alun s do
o Presidente do Partido FRELllIO e Prcsidente da Repiihlica Po pular de Uo!;ambique� Marcellal Sam.ora l\loj CS
Maehel, proferiu importantes llalavt".lS no decorrer de urn Cllcontro que orientou ao prill ipio da tarde de' ontelll com alu
nos da s 10: e II.' classes da Escola Sec undaria Francisco l\'Ianyanga.
Pela sua importancia e forma pro fnndn e lllcisiva como eolocou a complexidade dos prohJemas fJue aqucle estahe
lecimento de' ensino enfrenta� publicam os em
guida parte ua iml)Ortante' com unica�ao do dirigente maximo da R vo
lu�ao mo�icana:
Eu nao vim aqui pira fazer palestra, nem
com!cio. Vim sim para conhecer os nossos
avan�os no damlnlo da Educa�ao, 110 domlnio
da cultura, no domlnio da ci�cid. no Coml.
nic da yaloriza�ao das nonas conqui51Bl. Pay
iSlo pedimos u m peq uen o encorrlto 'com 03
at un os da 10: +J dB 11: cl�es
Sabemos que, a co mposi�ao desses �Iunol
e uma composi�ao bastante heter<lgimea.
H� uma gra nde disparidade nul coo· eel·

mentos c�tificos, conhecimentos lite:anos I!
nos coohecimentos te6ricos. Nio hA uRla plata.
forma c:omum, umfroneo ccmum, (Jmi Dttse

comum. Esta e a ma i or dificuldadl! il�e n�'
temos.
Causas essen ciais: tins fizeram A, 9. cla�1
no tempo c(}!ilnial. inierrompif�m 'lS seus ellu
dOl e foram OGupar posi�iies que permlllT10m
i COIlSillldi1�io da independ8ncii. Sigllifka (fa'
prioridade ao principal. E estao Iqui. !rnnam
feito 0 quinto ano dos liesus, estavam no sexto
no selimo. Mas qUBlldo 0 Partidc let (\ �palO
eles nao f1caram surdos a voz do IlOVO, d
maioriil. SilamtITilm 0 beneficio indi'JI{j'Jill

pels maloria. E estao aqui denfro.
O lltrO grupn, � composto po!' aqllele� Q�',
tiveram ace sso � moli d epoi s dl �edado
(o!onial·fascismo. H� um anlaocnisrno de I�'
fell'a de educa ,io. Aqueles que fiz!fam est'll'

.

objecfivos eram
dos no tempo colonia l ,
outro : estudar mais para �xpl o rar rnals eslu.
dar �ail para set mab 'loivifh'd mil' mii)
ego �til, mais Iberal. mais af��ti9(lf1 rh> POI/II.
E chegou 0 nosso sistema. de �elv I 0 POVO
est udar para servir' 0 POVO, 'h' PTQte�ores do
tempo colonial nao esfavam lX'eparaoc3 pilla
dar 0 nosso program!: Um program; 4&mocra
tico elaborado a paI1iT do sofrimemo do DOV1J
• expfll'l6ncia
£1abm:ario
Iff
dos resultados da vif6ria d nMia h.:td. ,I
resist&ncia.
fnlao, reclJnram

ram. Hao prepara-r am m�ambica"os 'Ndo ha
mo�a mbieano:s profeuores no emino IYl ma no
- onde esta 0 segredo - no ensino \etun
dario e na Universidade.
Este e 0 segu ndo gttrpo de alunos qilt
esf� na 10: clane agora. Come�ou II estudaJ
depois da i"depencl�ncia. 0 portugue3 e a
lingua, 0 ve!culo de Ir a nsmissa o dO! f'l0S50�
pensamentos, das nOSSaS ideias. veh;ulo tam
bem Que kansporta solidariedade entre 05
PllVOS mal, velculo tambem que serve de \03
trumenlo para G comb al e . N6s uhHzamos r
lingu a porluguesa para defl'ubar 0 coloniali�
mo portugu�. Elle inslrumento e muito fori·
\tas ha insuficieneias.
As Cct!1sa5 das lnsuficiencias: nao he} pr II
les.sor de biologia, mas lambem naqll�a altuf(
n�o h a via. Hunea houve , bi610ijGs, QlIImico�
Mas ha muilos que esludaram no tempo colo,
nial e eslao a qui. Se eu 01 leva j)dr. 0 labo
fatari o nio vao faler nada de biOiOlJliI, nat!
\lao fa1er nada de Qu lmica . Mas sao 101 mad o!
Ilguns. 80m, eu nao QUfro tnsultar nmguerr
�o quero f alta t ao re.speito a ninguem.
fizemos uma br�hllra h� pouco tempt.
d'es sabem, os ob�ctivQS para que 81 am 101
!rados, ouviram? O� abjedivos para que ele'
�am formadGs. Por issa nao podem aal bern
a blolGgia, dar bem II qulmica. Nao podP.1TI
iesenvolver it brolagia. a quimica, a maremii.
tica, sem 0 desenvolvimento indu5tnJI. Portu·
gal e um dOs pafses mais alrasad� da EblO

Universida de nove e del va!oi es lIai dguan
tarl
Oi�am bem isla, faler d�sle hOm':iill en�f'.
nh elro para calcular 0 peso .. . estcilf aver
i510l ble predio oAde nos aslarne.s, 1000 (J
calculo que e.sta aqur, matemat.tQs, 115ICO,
·quimicos, ol'Quitectos, econamis1as, tados aleJ

Iriplo esfor�o, qu6druplo mesmo. Urn ha deL
anas que deixou de estudar. Dutro, h6 15 anOl
que dei xou de

a

estudar, correcfol Um iidullo

ja esf� co m os mhos aqui deniro, ill guns com
nalos. Saem todos, VaG para a escola, Porqll e
na escola, a educa�ao dei xou de set IJm pri

'/ilegio. Ai e:sfil iI essencia.
o pai, 0 m ho, 0 neto, vao junfo� a escOlit
»rQue a elcola deixou de ser urn jJlviieglo,
>assou a ser urn dirello. E eues, primeno a
tdapta,ao no maio de crian�as. tstao a vel
1550, nao e1 As veles fal a r eda�ao muito mal.
ja esqueceu a gramal ica e a O'ian�a gOlla
de rir. Nao e capaz de compreencler que esle
e 0 Homem Novo, e 0 homem que 'l'!nce 0
complexo, a ch a mada vergonha: raief db Vel
gonha honra de nao if a escola; para eSContWlr
3 ignorantia, continuar a gu arda r a ignlUlInclii
para que n ao saibam que nao Ii i"3truldo
Portallto fica �m casa, diz que e homa. A lba
honra e a vergonha, fazer dil vergdnha honrit,

fazer da vergonha urn valor. POT ISSO aCimua·
1l0S esles tl}mpanheiros, pa is, maas que V�1Tt
·qui. pessoas adultas. t 0 primeiro esfOl�o.
Segundo esfor�o, e que eles Iraba.lhdffi
:em de garilllir a vida, 0 sala rio . lem de pre.
parar em terceiro luga r al li�ije5, tern ile prc
parar, orga nizar 0 tra balho . Vejam isto. Mal
surpreendenternenfe sao e les que arlanJam
notas. E aqueles, cuja tarefa pri nc ipa l e estu
dar, liram dois, fres, quafro, ci nco, selS sate
e oilo 'valole5. Ouando apanha nove ob . . ., e

eslilleram aqui. Projecfistas para proje":i11 e51�
ediffcio - essas cabe�as vao ilgu.lOtclrl 5e
t/vessemos conslruido esta ediffd o que supor·
ta d ois , mil alunas diariamenfe, nUiI! fane,ul
pantanoso , 0 que serial Ainda estlrlil iiQUI!
Numa ca be� a pantanosa, r.ab6�a que e IQllal
it um terreno pantanoso, nao vamOl invts!1I
Nao e precise fazer infra-estruiura �h. �O(g�
sa bem 0 que sao infra�trutras, lIaa e I/tfdade Ai nao va mos faiei il1fra·esltuIUia�. MJ)
pEfguntamos: ao nlvel da r.a pa clcJ.ade Cleslf
ho mom, 0 que e que se dave t.a l..l I a esle
mediocre? Nao ViWllOS expulsar. Vamos ar(anj�1
tareia compaflvel com a sua capaciOade.
•

Por ta n to , sao es t as tres categorias que
astao aqu i e vern de varias pro v lOcia s, de

'

va ri a s escolas: missionarias, colegios. anti·
gos liceus e os ac tuais alunos da inde·
!)e nd e flci a .
P odem imaginllf it dificuldade do pro
fessor, porque nao vem da mesma eseola,
Os conhecimentos nao sao iguais. Oual e
0 ponlo de p arti da para poder dar aulas?
� bom compr e e nder tambem os problemas
do pro fessor. Qual e 0 ponto de partid para

10: tamb em ja s abemos
a veca�iio. Se e urn a lu no que
na Ma tel11 6 i ica arrllnja 11, 11, quer ser
engenheiro, quer ser me di c o, po demos dei·
xar ir? Quer ser qUlmico, Quer ser econo·
mista. mas e um aluno de 10, 11 e 12 no
maximo, podemos deixar ir? Acha m que
sim?
Mas ha o utr a s coisas aqui que podemos
deixar ir. nao aeham? Um aluno Que amnja
10, 11, 0 maximo 12, quer ser profess or
de p ortugu es, quer seguir Ifnguas, pode·
mos de ix a r ir? A ma xima nota que ele tern
e dOle. E um a l uno de 12 mas Quer faler
letras, podemos deixar ir? Diqam com toda
a f r anqu e z a , prof essores, podemos deixar ir?
Portanto na

qUill e

a

tao a ve r esias coisas, nao e
verda de? Urn alu no Que tern sempre 15 em
Por tu gu es, 14 {\U 17 em' Portugues, tern
11, 12 em M a lema t ica mas nao quer se g uir
letr1ls. Qu er seguir ciencias, e born? Vamos
deixar? Urn alullo que tern 18 val o res a
Maternatic, 17, 15, e m in ima nola para
ele. 15 mas quer seguir le tras, �odemos
deixa:l Mas para 5&1 born matemallco e
p recis e dominar 11 IIOgua, para ter u ma alta
nota em G e o g r afia e precis o dOf'l1inar 0
Portugues, para ter boa nota a Hisloria,
escreve em que, em que l ing ua? E todo 0
seu rac ioc in io matemMic o raciocin� em
que? Em Portugues. Esses, nurn futuro
proximo. serao e onside rados genios. Teremas lima escol� ate 1990 so par a esta
gente de 18, 16, 15 e 14 no m ini mo em
Matematica, Por tugu es, em vari as discipHn 5- um alu no de 14 p ar a eima. Com estes
alunos 0 Es lado vai il1vestir. Ai vai investir
p llrque 0 an 2000 queremos que a lguns
mo�ambicanos vao ara a lua ta mbe m.

Voces

e

E por issQ, companheiro$, mandamos vir

newa

i

transtormacao.

lt�t.u

•.,

nma transforma�f) potque eram inedi»i�
& fuglfilm.Fugiram Quando chegou 0 momen�o
exacto de Llfilim a cienci a ern �n.,Htio da
humanidade, a fecnica ao servl,o dos DOVC�
Fugiram, 'fugiram, fugiram � liberdsoe,
fugiram � democmia, fu g lram � Indep.:nnen·
cia. Fugiram � igualda de entre os h.;mell.'
fugiram ao amanhecer. Ao amanhe..�l 0' \01
e vermelho. Nasce vermelhf), 0 que Siglllfllo.
com for�il. 0 sol nasce �ernpre verm�lhO. COIft
for,a. POe-se tambem com for�a Reparelll
as duas fa.ses do sol: q uand o nasee e quando

se

torte

pOe, mail

sol. Forte ao meio·dia, fOTle QUiIldO nosct'

ainda. Nio

\e cansa, Q

e

quando sa pOe.
'Fugiram a este sol. Gos1am 00 ;QI (j\l
nasee caDsado. Nao tem vida esse SOl e 0
nosso $01, entao, e '1ermelho. Temos qu, acel
tal, e assim. Fugiram a 1112 do s�l. iluereill
a lUI da (UB. E qua ndo brUha. e lUI cheri:
Fogem famMm. Querem' somente III Ife�i:ll
Uma noite eoscura sem estr�lil.t
A. parlbdal aEduca,ao conhece uma no�·
etill». Tivemos de pa rtir do ponto ztr� COOl
cientes. (onsciente.� de que estamOl a partl
do zero. entao l1ute esJe gru po que lell
aeesso agora if escola. OeixGU de lerprlvil�
gio, ii 81col a , mas sim 11m dirello. obnpa�do
porque tem uma tar�fa concreta - i 'l1ISlao
ualtiNlte, gI�iosii. sagrada, que A de m alal
i ignor3ntia, 0 lInalfabellsmo. IJ miseoa e tl
pobreza.
A Edllca�ao tem tarela concreta t pell
prog resso, e pela felicldade� � pelo bem-esfal
'
PO( iss!), nao podemos brincar 118 e5t(l\a.
N61 tfnhtlllos urn sis�a �6l1do nd� eltO
las secundarias da FREUMO, um sistema soli
do. Mas a revol�ao nao jJ'OdUI QlfclllfOS como
uma padaria, nao � l1e!'dade? Amasw Ptlr n(l
fo mo e sair de I� 0 pao.
Wamos aaui cerca de 500. A1oun� terrI
cabe�a marginilii. aq ui denh'o, corr-,Gto(
somos i guais, aqui. Uns sao contra-reV'oIUCI(1
n arios, aqui, dentro. Ha ilqui dentro algun�
cOnlrao nosso sistem a, 0 "OlSO m1ema pall.
tico, G n<wo sistema econ6mico. fstal'l iQU'
dentro l'elccionariOl. Bem. mas 11 {flvOfucan
6 benevolenta, 6, gen erosa. Nao �6 hbertil cl
terra e os homens com.o li!lena a or6prla revo·
lu�ao: gnerosidade da revolu�ao.
(ome�a1' dondelOs que dominavam i lin.
gua portuguesa fugiram, fodos os ql!t domi
navam as regras da gram�fi(a portuguese fugl

tVa

imagem,

11m lJSpectD

da

reumlio

que

(}8: Grecia e Porfu�al. Quando a iJmBo )OYIt).
Ica, qu ando os Esta dos Unidos, fa 'laG a lua
111 Portuga l ainda se morre de ca ri e �f1f&na
Esla 1& 0 alraso E n6s foml).\: t(}loolzad�
�Ios ittrilsados. 0 Que so m os? Digam laC fOI
mados por subdesenvolvidos. Oigarn !a CDIT'
toda a sinceridale. 0 Que e que vo \.e� eSI)eralO:
Um mediocre ser professor, Um mediocr�
difurlde a Quel Oifunde '1lediocridadel "onhe",
aJlguns prolesso res Que ti nham hilblt(k unOlaSl
Offundiam iuo nas escolas, pro/assol Pil,a
i moTa l idad e. . . proies.s1J!l para difunctlr a droga
Que eslamos a combaler hoje (tPas� � passa>!
"Pam a passa». «Hi ppi esll quP. "'stdmol 0
camba ler hoje.
Porlanto, eues alunos tern mUlfas diU·
culdades 'porque as escolas fic8fi'lm dt:lorga'
nizaditS. Mas, tamb6m. se nao nacICt/lal"ass£
mos as escol as , 0 qtte seria de n6s1 vndt ula
mos formal 0 Homem Novo! Quandt! e Ijue 0
puvo iria pa ra it escol a? Quando e que 0 pove
aprenderia Que a escol a e 0 c entro �((I lomal
o poder? Quando e que apreniWriamos. a

exercer 0 podar, a pensarma� com d5 IJOSSil.\
or6prias cabe�as?
Alguns .saudo.sislas, aqUi. dizem «ah
na·
queles tempos... anda ra m a estragar aqui boal
coisas»... quais b(}a� coisas? !)@.me IA entacfll
o tercei ro gru pl> de alunos e 0 tllll alu,
nGS·trabalhadores_ Os trabalhalores lem urn

0

Presidente Samora �lachel orienrou

festa em em. Ontem est!vemas na EsC0l4
Comercial e dissemOl: compallhelfo). �dmos d
partir de agora classifltar correctdlllenle as
tapacidades de c ada urn. Alg uns que lem
:apaddade para cinco �alores, ii SUd upacj·
lade e essa m es mo. Qufros seis, set�, pibOU,
�ao pam. Depois ha outrns cUJa capaciaatie
e amnjac oito, nGve valores, e que 01:0n lece!
Vem oufm categorias: del, a not� maxIma
loze. OhL TO\lo 0 m undo h�-de \<lbeJ que
fulano arranjou 121 Dis pen so u, sail 20 villo·
-e5 quando tern doze ...
De

que ol11em eslivemos a dizer

13 e 12 e

que

11

InDdo

e

su fi

C iente, correr.to? Agol d

10 e m ediocre. Nove e oito e �lau, �1e,

seis. cinco e pessi mo. Entendeml CatOIle pili d
cima, esse e 0 homem que nos pietp,ndemol. '

Voces fi c ar a m surpraendidos qll<1nOO ail
sem(1s Que nao vamos investir na (.cbl.l�d dum
ma rginal . Falamos ontem nem escere. Ness"
a l unos de no Ve. OltO. 10 e 1 1. SA nbs lOves,
t irmos e deixannos est� homem II par a a
Universidade, significa. oi�am bern slynrflu
pariJ n6s escolher urn te rre no pdftltt'lOSG f
quarer construlr I� urn predio de tem ando
res. We terl eno vai aglf'enfarl Hum leI renu
pan tan osa, 0 que �que VIIi aconl.-cel tbm tJ
predio Vai c ai r porque 0 len enD nao
aguentil. Agora, uma cilb�a que leva pdfd
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COrn

alrmos lias 10." elI.' .:lasses da Escola 'iecllndrlna

(Francisco

MalTyctnga»

pr ofes sor dar aula em qualquer das dis professore s de m uilas nacionalidades, e em
particuliir dos paises socialistas. Os pa is es
ciplinas?
Mas q ua n do eu pedi 0 enconfro era para socialistas, com a ex cep�a o do Uniao Sovie·
direr ... Estiio IIqui a lunos da 1 O,� e 11.� t ica , todos eles nascem a partir da Segunda
class es . Sabem
Que querem e como que' Guerra Mundial mas 0 desenvol."imento hoje
rem . Se qu e r em ser a l g um a (eisa na vi da des se s paises e um fenomeno, meu s ami·
que se preparem. Se querem te r sempre gos, po rque pri meiro invesliram na Educa·
vi terias, pr eparem · se. A vitMia organiza·se. �ao. 0 segredo esta na Educa�ao. fsta nos
As brilhanles notas ambem. 0 pr-ofesso r homens, na cabe �a de cada um de vo es.
fornece·nos as bases. os principios, mas t preciso resolver 0 prob emil da fduca��o
o e sfo r� o e nosso, 0 esfor�o intelectual, !lrimeiro.
Proclamamos a decada dll vitoria, mas
a von t ade, a persistencia, a p e rSeye fan �a
e a vo n tad e de aprender sempre. Porque como sera pa ssl vel sem professores para
urn al unQ que esta na 10 . iii represent!) matar a ignorancia? Este e 0 ponlo. Esta
um grand e investimento. Urn aluno que est a mediocridade que anda aq ui, e po rque naD
na pr o fes so re s e v oces na� Querem ser
na le tlasse r ep r e senta um g ra nd e inves·
professores. Quer dizer, a vossa preocupa·
ti mento dos pais e do Estado.
M as se este alu90 for mediocre, desor· �ao e 0 dinheiro. Nao e transmifir os conhe·
ganizado, pregui�oso menJiilmente. nao vai cimentos, desenvoiver (j sociedode, melh·
PIau
passllr da 10.", nao tern q u a ljfi c a� o es . Um rar a vida do povo, dar a ciencia ao povo,
aluno que repro'le ou ahandolle a 10. nao a ciencia nao ser Driviit!gio. Dos 500 qu e
tem qlJalifica�iies. Mesmo que passe de es taoaqui, e aqueles que sao bo ns mate·
forma brilh ante e ab ando n e e nao vai a maticos, ffs icos e quimicos, bons em Portu·
11.·, nao tern qualifica�ao. A c ertidao ile gues, Historia, se todos aQueles que sa�
vai receber e da nona ciasse, correcto? bri l han tes dissessem: «nos querem s er
Nao fem 10: c la sse . S6 Quando complefa profes ores», acabarfamos com 0 analfabe
a 11.& da sse, entao tem ISSO a que no l ismo no noss o Pars 0 mats rapidamente
tempo colonial c hamavam 0 terceiro ci cio ; possive!. Ouviram? Mas voces foram alie
Tinha � primeiro cicio, tinha 0 s egun do n ad os pelo ensino colonial. E preciso ser
cicio, tinha 0 te rcei r o cido, que -era 0 doutor, medico. Para que? «Money». � pre·
ciso ser econ omis t a, e preciso ser arqui·
setimo ano.
o

tecto para andar a desenhllr e ven de r pro·
jedos, para ter «Money ». fnge nhe iro nao,
p o r q u e nao tem biscatos. S ab em (J que e
biscato, nao sa b em ? Os IIdulros sabem, os
mecanicos que estao aqui, os bate·chilpas
queestao aQui, s a bem isslJ. Querern ser
ma i s () que? Mas fu nda m en t a lmente medi·
cos, economistas, farmaceuticos ( Que e
para ter f ar ma ci a e andar II vender medj·
camen lo s; arquitectos Que e para vender
os projectos) e mais 0 que? Sao estes.
Estam os a talar da 10.' e da 11." elas'
ses. A nossa esperan�a agora e bI em
voces. Ima ginem lodo 0 Pais com II 10.' e
11." classes, quanlos sijo? �los vamos para
Cubll e 10.4 e 1 e tern 800 alunos. Cuba,
que triunfou em 1959, de que maneira?
Srilhantes estudantes, estao ai, SOD 000
Na Tanzania vamos e ncontrar hoje de 80 II
100 mil. Ja e muito. Vai fazer 20 anosesle
ano, 20 anos de Independencia. e um dos
raros pa i ses de Mrica que derampriori·
dade

a Educa�ao.

Universidade Eduardo Mondlane: Quando
p roc l amarn os a Independencia haviil �o
4500 alunos. De todo 0 �l��ambique. Na
Romenlaencontramos quatro B cinc o miIhoes de a/unos. Universitarios, 800 mil;
seciJndarios,dois' rnilhoes e tal. PflrQue?
fotmaramprofessores. 0 segredo est a no
professor� Podernos construir muitas esco·
las mas depois, sem profesmes, quem
fiCa la? t 0 car neiro ? Podemos constrtiir
e'seolas; as es'tolasnao sao as paredes,
sao 0 prOfeSSI)T e 0 aluno. Es�a e a escola .
Escolapode ser em qualquersitio: fora,
debaixo de uma arvor e, e escola.
Ok, e bom,. e rnuito bom com e�a r desde
'
ja (estou afalar para os a du l t os l a liquidar um po uc o ° e go /sm o . Liquidar um�uco
o egoismo, set u ti! ali on de e. c apa z. Se e
bril h an te ,em Hi s loria v�i fazer' H i st oria.
precisamos que alguem escreva a no sa
Histor ia. Precisamoss ehegou a epoca de
os efricanos tambem f aze re m a sua Hi s
tori , eles proprios e em p a r tic ul ar 0
mo�ambicllnos fa zmm a sua Hist6tia, nao
.escrlt ' e l'
pelos ou1lGs.. Voces
fazere m 11 nossa Historia, voces fazere m e
nossa G eo Qraf ia , produzirem os nossos
compendios de Agronomia, com 0 objectivo
de melhorar, d iversi fiear a di eta do no sso
pov o.
,
Mas e a, pa rtir da 10." elL' classeS',
0- s eqr edo esla 16, na orgllniza&ao.
Visitei as instala�oes da EscolaSecun
daria , Francisco Manyanga. Ma conservatao.
� dos complexos m ai s ra os que vi aqui
em Mo ca m b ique . A infra-estruture Que est a
aqtli denlro, campo$ de basquete, campos
de tenis, c am p o s de tudo , estao aqui. Mas
estaoa deteriorar-se, e voces esfao a qui
dentro. Andllm lI{ nos c1ubes de fora. Aqui,
podem p ra- t icar 0 desporto que quiserem '�
comp e tir com qualquer clubc, gra�a s as COlT'
dit(ies que est a o aqui. Mas uras' cabe�lIs
nada, es te s olhos nao veem nada. 0 que
eu vi,' voces nao veem. A infrll-estruluta
qile esta aqui, ha car p in teiros, ha meca·
nicos, ha tudo aqui denlro. £ uma questa�
de, vernios como orga nizar a' nossa escola
pa a homar francisco Manya n ga, que' ie
heroi, brilhante Homem" a cuem nos rtspeitarnos. '
Nac foi par a easo que denlos 0 nome
de' Francisco Manyanga It esta escola. Era
um homem altamente organizado e (I1ns·
ta ntemente em transforma�ao, ele propria,
Porfanto, a n ossa escolanao p6de conhecer
aestagna�ao. Haoe a 8scolll :;que esta
estagnada, sao as mentalidades, sao as
in iciarivu que nao existem. Enlendem?
Falta'degosto.
,
Pllrque e .que e assim? � uma quesm
cultural,: carretto?
Nenhuma escola aqui em Motambique
tern infra·estruturas com o ' estas_ Assim.
durante as ferias de Maio todos vao arran
jarestll es cola. limpar esta escola. casas
-de·banho, tudo, pijra ester arranjado.Pin·
tem ao vossa gosto , depois eu heFde-,vir
em fins de Maio. Eu venho v is i tar a escola
quando vol t a r em de f erias, eu venho aqui.
Esfao a q ui professores de educa&ao
fisica. Aqui podem aparecer at le ta s, podem
apa recer' basquetebolistas, todospodem
aparecer. ,
A esco!1I nao esta boa. A� mentaUd�des
resultam da questao Cui tural. Nao quere·
mos que votes sejam mllrginais. Queremos
quesejam estudan tes, que valorizem' 0
vosso esforto, 0 es forte dos vosses pais, 0
esfor�o que 0 Is ado faz e 0 sa crif fcio do
pavo e dos professores. lIes tem de preps·
'

(Continua na pAgina' SegUifitP.)
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'5,(,0 M,A,:NY A. ;JG
Vi sita mos a VOSS! eseola pur3 faler a
prospeqao d as nossas riqlJezas e valomarmos
as n ossas conquistas»), Eslas foram palawa� do
dirigenle maximo da revolu�ao mo�amblcand
quando falava j)ara alunos da :: r.UlS S�cun·
dari a Francisco Manyanga, visilada �r dUds
vezes no dia de onfem. (om etello, lICl flm aa
manha e durant e grande parle dd ralde 0
P resident e Samora Mache! (ontactou tom a
realidade patente n aquel a escola, tril�nc!o
i mpnrtantes ori enfa �oes na perspecTiva de ela
se transformar nurn verdadeito cel1lJo de fOf·
rndfao do Homem Novo e corresponoel aos
i mens os sacrifidos consentidos pelo nOSSi)
.
Povo.

fica s para servir a expJora�ao do mmo "ove.
Desde tet 5ido a escola de form a�a l'J tl�s 1IIliol

.

A Esc o la Secundaria Fra ncisco Manyanga
liceu Ant6nio Enes, no tempo da domind
�a() colonial
tinha ca racterlshca� especi-

estao na 11:, que pela primeira vel dli lun·

-

-

de assimiJarlos

na p�r specliva d� �,pelua
rem a domina�ao do bomem pelo homcm no
nosso pail, al rave s do neocoloniaIi5m�,
clle
reduio de m argin als de diverm especlfs,
aquela escola ainda naG merete 0 nUlne qUJ
tern, 0 de urn h&16i que e exemplo de engaJa
menlo tol al na resolu�ao da� quesloe� nee�·
s�ria.s a liberta�ao do povo: Francisco Mi}·
nvaRga.
-

-

A ascola conta com urn lolal de 2 � 11 alunos no curso di u no e

92 professore.s

esSe

total, 244 ffequentam a 10. tlasse e 187

tiona. Para esfit5 duas classes, que dSluml!;n

particular im port3 ncia por 5e Iralar de alUn05

Dispomosdo necessario
ra formar 0 Homem No\,o

'I 0

E
«

I'

co ntado �sfabelecjdo com os estl1danles Uma
outr� sjlua�a o que nao 56 patenle,lI a o,rigem
d
o descrito como tambem uma alienak30 cui·
as·
clenles,
Possuindo infra·estruturas exe
foi a facto de alguns alunos se dp,eStn·
fural,
melhores do nosso Pals no d eco r rl' t aa VUlia
lar&m
vestidos com c� m isele s ,eslr a.lhas, Para
foi constalado que est o abando!la(!as, parti.
cularmenle os seus varios campos d!. ;Og05. alem de serem folalmenle alhelas iJ nossa redl idade e manifestarem des res pei lo palo centro
Neste co nt exlo, 0 Presid en te Samera Machel
q
ue frequenlam, re eclem a ausenl:la do espl·
Ira�ou orienta�oes preclsas que visdm 0 enga, tO de aluno consclenle da sua larela a ser·
l
I
o
jamenlo de t()d05 os seu� estlJdanlel para que .
d urante ill ferias de Maio iranstormem' aque.ia VI�O do Povo,
Um aspeclo que mereeeu pa rtic Ul a r alen·
I,isl e imagem.
�a
�Os al u nos da 10." clas.se nao sa bem 1,m.
fOI. a comple:<:ldade de pr.oblemas do eompor·
quespar as v idros da SUa s a la de au l a ? �
lamen o dos �Iunos, especlalm:,nle it ma apre·
lionou 0 nosso di igente maximo Quafldo nn
senla�� o. Asslm, � apresenta�ao d�s eslud ? n
interior de uma sala verificou que os ref�
tes fOI t� � a dommanla. Neste sen ll do, 0 dm
ridos v i dI os eslavam chejos de pO. Esta sifua.
.
genIe ma�'mo a nossa revolu�ao af lTmo � face
�ao, que reflectil 0 afaslamenlo 00 eSlUdanle
a umo sl' ua�ao ��e mostrava a Impllca�ao
da, vida na e.s col a , foi frequente ao 10rgQ do
des problemas famlilares e oulros no com per.
tamenlo dos alunos nassalas de aula, que
os professores devem ter a iniciati'Jd, iltstes
tasos, de nao esperar as reunioas normals com
os encarregados de eduea�ao. � rtece�sa ri o
que entrem em contacto imediato com t\S pais
e que estes acompanhem os seus mhos na5
que estao a terminar 0 (urso
com 21 profess ores .

G�raL eonla

Foi um dia longo. Oesde manha ate a noite, 0 P resid e nte
Samora Maehel vlsitou as escolas secundarias da Maxaquene e
Francisco Manyanga. Qualquer destas eseolas tern muitas salas
de aulas e muitas delas sent iram ·a presenc;:a do nosso dingente
maximo, Em todas praticamente nao houve urn jovem que nao
tivesse sido interrogado pelo Chefe de Estado. As perguntas saiam
nipidas: .. de onde es tu? Quem e 0 teu pai? a que faz. a tua, mae?
Quais as tuas notas? Com quem vives?».
As respastas nem sempre toram taeeis. Muitas nao chegaram
mesmo a ocultar problemas familiares graves. Quase todos estes
casos correspond lam igualmen t e a urn m a u aproveitamento escolar.
Ao falar com urn aluno, 0 Presidente S amora Machel explieou:
«Eu tive que te fazer estas pe rg untas para que tll compreendas
qual 0 teu pass-ado
Durante 0 dia de ontem v l mos mu it a eoisa, As instala�oes das
escolas que sa encont ram em ma u estado: reclntos desportivos
votados ao abandono. Sujidade, desleixo. Na Eseola Secundaria
da Maxaquene, l1a �ma secyao do muro principal, que ha, dois
anos ameac;:a desabar sabre as orianyas desprotegldas.
Serao estes os aspectos principais das insufioi€mcias das nos sas
escolas? a Presidente do Partido FRELIMa e Presidente de
Republica Popular de M o c;: amb i que considerou ontem de manha,
ao falar com os alunos das decima e decima p r imei ra cla�ses da
Francisco Manyanga, q ue nao sao. Ele considerou que a eseola
nao sao as estruturas fisicas, por mel heres que elas selam. A
ascola e a pesso a, a mentalidade, a intellgfmeia do homem.
Nas visitas de ontem foi isso que foi demonstrado. Foi demons
trado que numa mesma eseola he alunos bans e ha alunos maus.
E que a sua formayao nao depende apenas dos professores que
tern. Vimos turmas onde a media de aproveltamento escol a r e
fraca. Interrogados urn por umj os alunos acabaram por reve ler
graves problemas famiHares. Conforme disse 0 Presidente Samora
Machel, .. a ascola n ao esta dasligada da edu e a « so de familia".
Em contrapartida, vimos turmas onde 0 aproveitamento e
6ptimo. Tudo casos em que os pais se interessam e acompan h am
o desenvolvimento dos fi l hos. Urna turma da quinta classe da Escola
Seeundaria da Maxaqllene, por ex emp l o, e composta por 47 alunos
todos com uma excelente formaC(Eio ascolar primaria.
Nesta turma hS 10 aJunos que tiraram 20 valores na quarta
elasse, 15 alunos com 19 valores e 8 com 1 8 valores. A nota mais
baixa desta quarta cla sse e de onze valores.
Estes alunos vieram, na sua maioria, das escolas primarlas
«16 de Junho .. e .. 3 de Fevereiro>t, de Maputo, demonstrando que
temos a capacidade de ensinar, de construir a menta l idade e

.
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au,las., disse.

Ao in1eirar-se des vari os aspectos que
e!fao na basjl da qualiditde dos alunos, em
fermos de aproveilamento do direllJ a f,e·
q ue ntarem aquele estabeleclmento de e.1.�in o 0
Chefe. de Estado mo�ambicano COl1statou a
existencia de alunos que de�prezam Ol saaiti ·
cjo-� que sao consenfidos. Ver ifi cou, por oullo
lado, i existencia de al unos que nao S6 t:Sm&·
ram no melhoramenlo das suas nota,\, £ 0 mo
d� alunos que fazem cal eu l 0 5 para manter
medias positivis e depois descansam. Isto loi
m05trado, num dos muilos casas que 0 PiIlS.
dente chamou a l u nos ao quadro para escreve l
as notas que tiveram no ano anleflor.
Foi tambem felerido 0 caso dos dlUnos e
alunas que, em vel de cumpri(em a �ua prln·
cipal tarefa
que e e�tudar � se dedl cam
parlicula-rmenle ao namoro, em prejUlzo da
sua forma�ao i ntegra:l <lNao ha·de If muito
l onge men ina. �eras 0 farrapo do leu mandG,
filh o morto para iI saciedadet) affrmtl:J, conere.
tamente, em rela�ao a ali l n as qua pensam
mois no c �samento que no estudo
.

-

.

,

desenvolver 0 conhecimento do Homem Novo.
a Presidente Samora Machel diria, nesta turma: "Parabens
aos vossos pais, qu e souberam acompanhar a vossa educac;:ao.
Felieitamos esta turma. Proeuraremos apoiar-vos e aeom panh ar os

vossos resultados .. .
As visitas de ontem p rovara m que a p ro bl em a da educacao
no nosso Pais, passe principalmente pela eabeya das pessoas.
o combate as ide ias venlhas e essential. A escola esta em cada
um e a qualidade dessa eseola sera tanto melhor quando eada urn
assumir que vivemos nurn pa ls libertado, n uma Patria onde 0 homem,
qualquer que seJa a sua idade, e completamente livre.

,

JORGE COSTA

.

Prc,�;dell(e Samora .'rlachel dialog(mdo com
MlVWqlllm

alullos da

EscoTa Seclmddria da

XAQUENE

E ISTE M TER E 0 FERTIL
,APOIO PERM,A,NENTE
UE RECIS,A
*
a vi ita 3 Escola Secundciria
Maxaqueoe, 0 ditigente maximo
RevoJu9ao mo�mbicana, Presideute

mora Moises Macbel.

cia
da
Sa
exis;"

on tatou a
numero de alunos

tencia de um elevad
a frcquentar prcseotemente a quinta
classe e que leve na escola primaria urn
bom aproveitamem . Uma grande parte

deles e!tteve a estudar nn Escola Prima
ria ((16 de juwtol) na ca pita l do Pars

e t.ez a qU'ria ciasse com a media de
vime yalo reS . Depois de conversar com
es es mesmos
a J unos
0 Prc idente
Samora Macbel apolltou-os como exem
plo de terreno fertil que e necessario
desinfecta r �nstantemeDle para que nao
seja contaminado pelos maus exemplos.
o impartante DaO reside Das infra
-estmtllras e coJare�, tal como refcriu
o Pr
idente Samora Machel nestaS \/isi
la
rna siro na qualkla.de dos elementos
que cslii.o !loje
beneficiar da Educa9ao. Foi por esse motivo que a preocu
pac;:ao fundamental foi observar 0 lipo
de riq uCLa Clttsletl te nas nOs ab escola',
i to e,
aproveitarueDlo que o· al(mos
estiiu a Li rar da r.o I>ibilidade Que lem
.



rna arnisere impr6pria para jrequenfar a escala, que apresenlava e.1te afWIO
da Escola SeclIl1dtiria vFrallclsco A,fanyanga)), foi apon/flda pelo Presidellte
Samora comQ lim simoma de aliellQfiio CIIltl/ral

•

de 1're ,uenL'u uma eseola.
Nas salas de aula p�corridtt.
tIn qUlllt<l ljuer da

de

L:stado fnlou

dasse

.

cum d i � cellles

les e com o� que
pela primeira

exta

I'rcqUCJ1laJl)

quer
0 C11ere
repeteu

a c1assc

vez.

Ne.�te· d.ialogo� com os alunos urn
aspectQ que e mrnou sa1ieme loi 0
facto de mna grande pane dOl> repelen·
IcS nno to rem em ca, um ambiente
familiar llgradJ\el. 'm dos a]uno/\ rcp�·
lome mLerrogudo peJo [rcsidente am�
rtl

Machel vive

nelile momento apenas

lJIll a mae
orque 0 pai. antig agri
.:ullor. aoand()t)Oll 0 Pai<, logo apo:- a

procla:Ula�iio da
a criant;a ficado

Illuepenclcncill. tendo
II cargo da mae. que
tamb.:5m niio ..; (' preocupa com a iLUa
�) estut!aJ1tiJ do Who, Poi (Jor isso
llue, e de acordo "oro at> dcclara�Oes
pr�lada8 polo rcferido aluDo. hoje para
•
di m de cSlar a repetir 0 :lUO, amda
iniciou lurde as aulas do pre eote anD
lec[ivo em ,irtude de nao �e ter preocu
pl'\do com a
ua matrfcula na devid!l
altura.
If i!llogel1'l

refleczt a desleuo c abandono a que cs/lio vo(ados
iogos da Escota Secunddria da Maxa..J.llelle

OS

rec:imos de

Ficoo ali bem patente. a medida que
,e

de

La t!ompreendendo nao :s6 () interesse

cada aluDo pelos e'tudos maB tam-

Educa�ao em

(asa

deve complementar a educa�Cio na escola

b.!m 0 am b iente fanliliar em que se
encontram mergulhados, que a cduca�v
na escola na esta desligada da ed u�a ·
1;30 familiar. pais tal como (oi ali rete
ride quem sc comparta bem em sua casa
tambem sabe como agir na eacola, e
iSBo e 0 resultado do u:abalbo dos pai3
no c u mprimento dos seus deveres COdl0

P,a�.
«Se

serao mar4
ginais e urn marginal planifica. par a per·
lurbar a ordem, planifica para prov.1Cll1;
dlsturbios, la n�ando boatos. Sao es�o;s
marginais que andam para at a dizer
quo agora nao ale a pena e tudar p..rroao cf>tudarem, \'oc�s

i nacionalizar-vos. e�'
&tado
e de que lodos no nacionah2amo-no logo que proclamamos a loJ.:::
pendencialJ - estas foram iguaimenle
ue

0

quecem-

us pa/a\TaS do Presidente Samora

\'Ia-

het ao loogo da con\'er�a lidas AI/Ill
o aluno,.
Sublinhou ainda vanas vez.es que os

alunos que

demonStrarem incapacidacie

para suportar
conhecimentos

urn
-

edificio de
seja, disceJllws

grande

au

ujas cabefas se assemelham a um ter
reno pantalloso, nao poderao seguir um
curso superior, mas ser-Ihes-a atcibtdd:t
uma tarefa compaU el com as seus
ouhecimen tos, pais nao facia senl id' J

·

da se�ta

I�se

eSta,

manoar urn aluno com media de Onl�

a satide do Povo.

desse Logo nos primeiro.s anOl> ClIo en..,11111
secundario, urua vez que os �Iuno nao
c!oItavam a altura de compreender. Roo· .
nl1eceu e1 poi. que 0 erro fundaUl"Il�

CO CEPQAO DOS PROGRA,\1AS

gramas.

para a TJ niversidad e fazer 0 curso de
medicil1a, por exemplo. porque ete !la-.,
da g rant.ias de vir a tratar deyidamente

E EN INO DA EDDCACAO
POLiT1CA

Foi possivel compreender 0 oteva,Jo
numerc de negaLivas eliistenle n o �e10
dog alunos nn di 'cipJiJ1a de Educa�d
PoHlica atraves da v orifica.;ao dos pro
gram as que estilo neste mOmento a ..or

.>

rar ii�oes, t a rna r tudo 0 mais claro possi·
vel. Mas 0 prores.sor e para nos dar as
bases, os p rincfpios. 0 resto e com cada
um de nos e tem os QlJe a pr ender 0 metoda
ao aplieam.
de trab a l ho colectivo que
Ternos que abd/ldonar 0 metoda individual.
NeD podem bri lhar assim. Nao vao compa'
tibiliw os VOS$OS conhecimentos. 0 p r o fes
sor vai continuar a fer muitas dificul.dades,
porq u e YOCeS vern de varias origens sociais.
vem de varias escolas com vadas sistemas,
(om varios metodos. Portanto. Quem se
deve corrigir sao os proprios alurios atra·
ves do estudo colectivo. Os mais avancados
ajudam os menDs avan�ados, os menos
av an�ados aiudam os atrasados. Foi assim
que nos a p rend em os nil nossaluta. Ajuda·
mo·nos mutullmente. Nao podemos ser per·
tellos em ludo. Foi assim Que liQuidamos

};uma tu:rma

d",>
pr.}

Poii
tica e
te ma de estudo era ba�tallte
complex. 0 PresideDte amo ra Ma bel
bservou na oClCliao que aqlleie up\)
de materia nao era convenience Que �

A NOS ,A SPE."ANCA
ESTA. EM VOCES
(Contlnuado da pagina anteriOr)

dados, bern como da aprecia\3o
metodos de ensioo cOlpregues pel�
fess res_

o egoismo, porque

0 estudar so zinho e
sempre para se ter nota sozinho. 0 que e.
que vais fam no Pais sotinho? Quando 0

resto permanece ignofllnte, h6 um so
ge nio. u rn so, 0 que e que vai farer?

O b r igad o, me us amigos. Em fins de Maio
eu
1!qui. A di iec a o e os professores
VaG r ecebe r d.Qui uma equipa pa ra ('sludar
muito bem como recuperar 0 mais ra)ida
mente pass ivel e fazer funcionar isto tu do
e toda a gen I e praticar de spo rt Q para evitar
doe n �as para poupa r os medicamenlos.
Uns do rmem cQm «Valium)} sem neces sl·
dade, so porque nao pratic am desporio.
Desporto e 0 melhor medicamento. t 0
melhor med ico e 0 me!hor para a nossa

venho

&

,

.

saude.

Obrigado,
A

me us

amigos, multo obrigado.

lute Continua!»

a decorrer uma. aula de Educa�ao

tal

rOMde

na

rna

concep�o

dos

I,lro

Ainua

uma outra tut'ma. ao api'-·
caderoo de Educa�a POliliC.l,
o Presiednle Samora Machel depdTOl'
com {'rases muito bonita so b re a md'e
ria da q u ela disciplina mas
. ue raJa
alunm, da uinta 'L3l>�e deveri' �or dIg

ciar um

pois nao

abstraclo.

comprecndcr
�cus cadllrnoll.
o tema ra a

de

0

tin ham

apacld.ull!

que c-sa-cvcram

LUla Armada e; 0

re imenta das zonas libel·tadas

no

apa.

n&..nos'o

Pais durante a LUla de Libor liwao j\ia
cional. 0 Illctodo de ensino do pTole�

lIor era inc01Tccto, poh levava os alun(",
a decorar pura e simnle.�l1"Ienro 0 apvn

'em Que ave 'em COll'!preen
que !leste ca'o concreto
�e rclaciona\ It com 0 de"envoJ' Uncnto
cia luta annada om Mo�ambique.
a ocaSiiio. 0 Presidente Samora
lamenlofl

dldo

a

materia.

Machel e X pUCO de uma forma clat,l
aqpela maliria. aleave de urn esqu�ma
que pessoalmcnte elaborou riO quartrv.
sobre touo 0 p rccesso que 100 initiol!
com a IU!a polftica lc\ada a cabo pck'
mO�3,m icanos para cons:eguir a [ude
pendencia
! uma V;Slta ao recinto da e�I,!:)Ii:'
•

\'crificou-se qUe havia um \3StO camp�\

quo nao esta a 'l.er aproveilado ; a
necessjdade de se recu pe ra rem 3S lnfra'
··e struturas desporti\'as e 0 ediftcio e l
Iar que eSt;!, velho. Outro dos problema
com que ali se deparou !efere� 'e a lcllta
de urn corpo de direc�o, 0 que e agr3vado polo facto de {'l I'r6prio direct!'l:'
niio poder e. tar na C. cola om tempo
inteiro em "mude de estar a de�en\'o'
'cr o u tras tafefa·.
-

.

