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nelo~s elas podem ser vencidas vela tua vontace de militantc e

As dificuldades que encontrarac podeir ser aranden:,

Ajudando os outros companheiros a ler e a e8crever, tu estas a cum
pr-i:rurnatorefa de patriota e de revolucionar-io,Comun icando aos
outros aauilo que condi~oes diversas te re~itir~ saber, estas a
preetiarurnqrande contr-ibuto a Peuolucan Ilacional.e 00 Povo de An
gola.

lin deeeee males e 0 ANALFABETISI!O. Combat.e-Lo e uma das tarefas re
vaLuo iondriae que se nos impoe.

1I0sfazemos uma Reool.ucdoPopular contra 0 colonialismo e contira
as estruturas de exploracao que el.eimnos ao nosso pais. Temos pOY'_
tanto que destruir todos os males causado,c;pelo dom{nio estran
qeiro.

Para urnpovo que,nao sabe ler nem escrever e mais dif{cil comrree~
der as causas da sua miseria, e mais dif{cil orqanizar-~e, porque
tem dif icul.dadeem comunicar, Por isso, 0 analfabe tnemo a.i uda os
colonialistas e todos os exrloradores.

£cte e urndos terr{veis males da situa~ao pr~vocoda pelo colonia
lismo e pelo imperialismo em Anpola. Os colonialistas portunueses
nwwa se intereeearam em dar ao Povo Anao l.anournm inimo de inet.ru
~ao. Pelo oontrdrio , imoedi.ram-nomecmo'.As di[1:culdades econorri -
cas criadas ao nosso povo, a falta de eccolas, a sepre~a9aO racial
impediram os filhos da nossa terra de tomarem conhecimento da lei
t.ura e ch eecr-i.t:a,

t/ae: no nosso pais, em cada cem peeeoo.e , noventa e nove ndo 0 so
bem,

TU SABES LEA E ESCAEVEA,

Camarada Alfabetizador,
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A VIT()RIA E CERTA!

o POVO ANGOLANO VENCERA 0 ANALFABETISMO'

Com coragem e persistencia, venceremos mais esta bataZha contra a
ordem colonial e imperialista :

Com 0 teu esforqo e dedicaqao, muitos anqolanoB anrenderao a leI' e
a escrever. Com 0 teu esforqo e dedicaqao, desenvolver-se-ci cada
vez mais a nossa Revol.ucdo Popul-ar,

Camarada Alfabetizador,

Este Oui.a, assim como 0 Manual "A VITOPIA t: CERTA", sao uma primei
m tentativa de encont1'ar um metoda sirrmles e eficiente de al.fabeti
zacda, adapt-ado as real.i.dadeeanaol.anae, Com 0 teu oont.r-ibuto , em
~{ticas e sugestoes, ele podero ser meZhorado e enriquecidc.

Lendo este "GUIA DO ALFABETIZADOR", tu encontirarae reeooet.a a mui
tae das tiuas dificuldades. Out-rae sUI'(lirao,ram as quais este Cuia
nao apresenta soluqao. Tu deveras re9istar essas di!icuZcades e co
munica-las ao teu responsavel dentro do ~PLA. Se, na tua actividade
prat ica, coneequi.ree resolver essas dificuldades, devee tambem in
dicar como fizeste, raY'a que a tua experiencia rossa servir aos ou
troe camaradae alfabet.i.zadoree,

desejo que os camaradae anal.f'abetoe tem de aprender , Ao mesmo terrmo
que ensinas, veras que aprenderas muito com os companheiros que al
[abe ti zae .
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7)- Nunca eequecae que 0 t.rabalhono qrupo de aZfahetizar;clOe co
Lect.ioo,

6)- Nunca eWs ordene durante a Zi~ao, nem percae a pacismcia,

4)- Deves fazer aten~ao constante as suas dificuZdades e preocu
r:a~oes.

51- Repara que al.qunecamaradae anal.j'abetioepodem tel'defeitos
da vista ou do ouirido:Ajuda-os part-iculorment:e,

3)- Deves constantemente interessar-te peZos seus probZemas,peZo
seu tvabalho e pel-a sua vida.

1)- Tu nao es urnprofessor nem os teus companheiros sao aZunos •
TU es apenas aZouem que teve possibiZidades, pOl' varias ra
zoes, de aprende» 0 que os teue companheiros ndo aprenderam,
e que, neste momento, cumpres a tarefa revoZucionaria dB 0
oomuniea» aos outros. Tu e os teus companheiros anal.fabetoe,
f01'l7W1lurn grupo ao servi~o da revoZu~ao.

2)- Deves manter rel.acoee de camaradaqem, de iguaZdade. de res
peito mutua, para com oe teus eompanhe i.roeanaZfabetos. De
ves pensar que nao Zhes estas a fazer urn favor pessoaZ. mas
que, tu e el.ee, todoe eetdo cumpr-indo urn deve»: 0 de eneinar
e 0 de aprender;

Deves tel'sempre presentes as seguintes recomenda~oes gerais

Camarada aZfabetizador,

Recomendacoes
Gerais



15)- Paz os camaradae terem cui-dado com 0 seu ~1anual. U-Zhes as
instru<;oes que vern no capa do Manual.

131- Nao comece s nenhuma Zi(}GOsem estudar os TEMASPOLiTICOS Que
vem no fim deste Guia." Sempre que encontres aZ~urna paZavra di
f{cil, ooneul.t:a 0 VOCABULARIOdeste Guia.

14)- Cada al.fabet i.zador deve ensinar so Z2 (doze) camaradae,

12)- Antes de dares coda Zi<;Go, estuda-a atentamente, servindo -te
das expZica<;oes contidas neste r,uia.

11)- Tanto quanto poee ivel., sobretudo nos nrimeiras Zi<;oes, [az+te
passar despercebido no meio do grupo, para que todos deem Zi
vremente as suas opinioes.

10)- Evita todo e qual.quer acto da parte doe camaradae que T'ossa
envergonhar ou ferir urn outro camaradfl menos dotado. SO assim
podera haver urn bom esp{rito de camaradagem dentro an grupo.

9)- New eequecae que tu aprende s tanto dos camaradas auarito el.ee
aprendem de ti.

8)- Muda de exercioio sempre que sintos que oe camaradas ec tdo
caneadoe,
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Fbr outr~ lado, 05 analtabetos sempre se senti ram inferiores na 50-
ciedade. Desde pequenos foram habituados a considerar-se menDs capa
zes e, por isso mesmo, pobres e ignorantes. Ora isso e totalmente
falso. 05 camponeses e 05 operarios nao sao inferiores aos patroes
e aos colonial istas. Foram os camponeses e 05 operarios aue cons
tru iram tudo 0 que ex iste no nosso Pa r 5, bem como em todo 0 ~1undo.

t'b grupo de a lf.abet lzacao, ha 0 altabetizador e os camaradas analfa
betos. Durante as primeiras Iic;oes,os camaradas analfabetos pode
rao \entir-se inferiorizados. Podem ter vergonha do alfabetizador ;
isso acontecera certamente se 0 altabetizador nao souber ~anter uma
atitude de total camaradagem; podem achar-se incapazes de anrender.
Estes complexos impedem ou diticultam a tarefa do alfabetizador. U
ma pessoa que esta a vontade, sabendo oue se encontra' entre camara
das, sabendo que aprendera se se estor~ar, tera 9randes facilidad8s
em aprender.

A primeira parte e bastante importante, poroue se destina a dois
tins: tira_r__o~m_p_!__El_~c:~_~_Ln_!_e.!:_i_~ri~_eque os camaradas ana lf abe
tos possam ter e mostrar-Ihes a lmoor+anc la dos traba Ihadores ne so
ciedade humana, atrave s dos temp·oi':1'i-medrdil--qUe-o-·ITiErtododea Itab-e
tizac;ao tor expl icado compreenderemos melhor estes dois fins.
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A .PRIMEIRA PARTE

o Manual "A VITORIA E CERTA" consta
de duas partes:

- A primeira parte 56 tem dese
nhos e fot00rafias.

- A segunda parte, a partir da la
IiC;ao,que constitui a alfabeti
zaC;ao propriamente dita. -

Como alfabetizar ?



LE AS INSTRUcQES QUE VEM A SEGUIR, TENDO NA TUA FRENTE 0 MANUAL DE
ALFABETIZACAO.

Observac;ao Importante

discus-Veremos a seguir como se devem tazer estas sete primeiras
sees.

E necessario dar estas no~oes aos camaradas analfabetos. Ha ainda
que dar-Ihes a noceo de que, assim como foram eles os consirutores
do nosso Pais, sao eles sobretudo que lutam pela Iiberta~ao total
de Angola e sao eles a garantia da vltorla da Revolucao Popular.

Por isso tudo, 0 Manual "A VITORIA E CERTA" come~a com cinco pagi
nas de desenhos e duas paginas de fotoqrafias sem palavras escri
tas. Estes desenhos e fotografias servem para serem discutidos por
todo 0 grupo de alfabetiza~ao. A DISCUSSAO DOS DESENHOS E FOTOGRA -
FIAS E MUlTO IMPORTANTE.

Mas se eles sao ingorantes no que diz respeito a leitura e escrita,
eles ja nao 0 sao naquelas coisas que dizem respeito ao seu traba -
Iho. Conhecem melhor do que ninguem os ciclos de vida das plantas,
ou os instrumentos com que trabalham.

to
Porque sem trabalho n'aohciprogresso. Se eles nao sabem ler e por
que os patr6es e os colonialistas os impediram de aprender; se eles
nao tem instru~ao e porque a instru~ao s6 e permitida as classes ex
ploradoras ou a uma pequena minoria de explorados. E porque sao eX:
plorados e oprimidos que os camponeses e operarios sao ignorantes.



- Aqui pode ra haver pontos de vista diferentes. Dizer-se, por exem
plo, que a tlor e um produto do trabalho do homem, na medida em
que e rega-da por ele para crescer (0 que pode nao ser verdade,por
causa da chuva). Tambem algum camarada podera dizer que 0 homem e
feito pe 10 homem. 0 al fabet-i zadar ruio deverd, de modo nenhum, im-

- Como vemos, ha tres coisas para cada caso: carro, casa e catana,
que sao produtos do trabalho do homem; flor, elefante e imbondei
ro, que sao produtos da Natureza.

- Depois de todos os motivos do desenho terem side indicados, 0 81-
fabetizador devera perguntar: "QUAIS SAO AS COISAS FEITAS PELO HO
MEM E QUAIS sAo AS COISAS FEITAS PELA NATUREZA?".

- Alguns camaradas poderao nao compreender 0 desenho, ou nao conhe
oer alguns objectos nele representados. Havera porem alguns que
os conhecem e os outros aprenderao. Se nenhum souber, entao 0 al
fabetizador devera indicar 0 nome desses objectos, mas s6 depois
de se ter passado um tempo suticientemente lonno para que todos
de sc ub r am.

- Pode acontecer que os camaradas deem porrnenor-es, Por exemp 10, que
a casa e una casa de adobe ou coberta de Cnp im, oue a arvore tem
frutos; que e um imbondeiro, etc. 0 alfabetizador nao deve impe -
dir que esses pormenores sejam indicados, antes Delo contrario,de
ve incitar os companheiros a indica-los. Nunca se deve eequecer=o
objectivo deetae primeiras aulas : tirar os complexos aoe cCI17"ara
das, po-los a vontade e conseguirem expor melhor as suas ideias.

- Os camaradas responr'crao que vee:" urnqrupo de homen s, ta Ivez des
tacando Lrn ,-Boaz, LW'I h()rnem,UI" ve l ho, uma mulher e um rnludo; nue
veem uma case, ",,,"co lena, uma f lor, um elefante, um carro e uma
arvore ,

- Pergunta: "0 QUE VEMOS NESTE DESENHO?" Esta pergunta deve ser fe i
ta sempre da rresmamaneira e colocando a palavra "VEMOS" e nunca
frases como: "0 que veem voces neste desenho?". A pergunta fe ita
da segunda maneira marcara uma separa~ao entre 0 alfabetizador e
o analfabeto que 56 pode ser prejudicial.

colocar- 0 alfabetizador senta-se no meio dos camaradas, sem se
em destaque.

- Diz aos camaradas para abrirem 0 Manual "A VITORIA E CERTA" na p~
gina do primeiro desenho a discutir.

1~ figura de desenho:pag.1
11



oeve rzi- Podera haver camaradas que desconhecem a charrua. Isso

3il figura de desenho: pag.3
- 0 alfabetizador tara as mesmas perquntas dos casas anteriores.

- Aqui podera surgir uma discussao sobre 0 que faz a mulher,se tr~
balha para ela e para a sua fam]Iia ou para 0 colono, como vive,
o grau de explorat;ao,etc. 0 alfabetizador devera estimular essa
UI scus sfio .'

- Nao esquecer que quando se fala no Homem com marusc~la, nos que
remos referir ao genero humano. Nao se quer dizer que a pessoa
pertence ao sexo masculinc ou ao sexo feminino. Neste desenho,
por exempio, e uma mulher que cava 8 terra. 1550 nao impede que
ge fale em trabalho do Homem (homem ou mulher). Esta diferent;a
pode provocar confusao no esprrito dos camaradas

2il figura de desenho: pag.2
- 0 aIfabetizacor pergunta : "0 QUE VEMOS NESTE DESENHO?";

- Depois de tudo bem explicado, 0 alfabetiza~or-pedira para serem
indicadas as coisas feitas pelo trabalho do Homem e as da Nature
za.

- Cada aula cevera durar a volta de uma hora e meia. Pode-se discu
tir rnaisque un desenho por aula, mas 56 quando as discussOes fo
rem completamente esgotadas.

- E muito posslvel que, nesta primeira aula, os camaradas analfabe
tos nao discutam logo desde 0 inlcio. Isto porque estarao pouco
a vonfade. 0 alfabetizador nao deve desanimar. Deve insistir nas
perguntas~ deve proaurar aonversa 80bre 08 desenhos. Porque des
de que os camaradas comecem a falar, nunca mais havera problemas
oe-besl+acfio,vergonha, res ls+encIe a dt scussso, Incapacidade de
falar.

- Depois de a discussao ter sido esgotada, 0 alfabetizador resumi
ra os pontes principais, caso seja necessario.

12
pedir essa disaU8sao~ aom uma expliaa~ao imediata. Ele devera
deixar os camaradae expressarem as suas ideias e dieeutirem 0
mais profundamente poss{vel. Ele dirigira a discussao, porem, de
una maneira despercebida.



- Para estas 4 prlmeiras figuras, 0 primeiro TEMA POLITicO ajudara
muito 0 alfabetizador.

- Permitir discuss6es sobre quem benificia desse trabalho do povo,
Isto A, 0 colonial ista-capital ista; e de que maneira ele 0 faz.

- Mostrar que esse desenho representa 0 povo traba Ihador, :onstru
tor de todas as riquezas.

- Pedir para se descreverem bern·as diversas prof lssoes apresent:ldas

- Mesmas perguntas dos desenhos anteriores.

4a figura de desenho:pag.4

- 0 alfabetizador devera deixar que os camaradas descubram esse pr~
gresso. Ele expl lcare, no fim, caso seja nece ssar io, que esse pr~
gresso e devido ao trabalho criador do Homem na sua luta contra a
Natureza. 0 primeiro Tema Pol itico pode ajudar 0 alfabetizador.

- Havera muitas diferen<;as a apontar: em primeiro lugar, 0 progres
so que houve nos instrumentos de trabalho (da simples enxada nas
sou-se a charrua, 0 que melhora muito 0 trabalho; passcu-se a ut i
lizar 0 boi, 0 que aumenta a capacidade de produzir do Homeml; em
segundo lugar, 0 progresso dos conhecimentos do proprio Homem que
aprendeu a servir-se dum instrumento mais compl icado e aperfei<;oa
do e que rende mais. Este progresso nas for<;as produtivas (instru
mentos de trabalho, Homem, etc) foi devido a maior capacidade do
Homem em dominar a Natureza, transformando-a com 0 seu trabalho •
Foi com 0 trabalho que ele aprendeu como melhorar os seus instru
mentos. E pois pelo trabalho que 0 Homem se distingue dos outros
enlmals e 93 desenvolve culturalmente, isto e, ob+em mais conheci
mentos.

- Depois de completamente discutido 0 desenho, 0 alfab~tizador redi
ra que este seja comrarado com 0 segundo desenho, rerresentando u
rnamulher a cavar. Pedira para serem mostradas as d lf erencas ,

ser eXp'1icado pelos outros analfabetos. Caso nenhum conhe~a, sera
o alfabetizador a faze-Io. A charrua e um instrumento de trabalho
que serve para revolver a terra mals depressa e ma ls profundamen
te que a enxada. Nos sulcos abertos pela charrua, semeia-se ou
planta-se.
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- Orientar a discussao neste sentido: 0 povo que trabalha e cons
troi todas as riquezas e explorado pelos colonial istas e capita -

Deixar que os camaradas descubram que e uma reuniao no interior
de Angola entre responsaveis do MPLA, membros dos Comites de Ac
~ao, guerri Iheiros e povo.

6~ f igura de desenho: pag.6
- Esta figura tern duas fotografias tiradas no interior de Angola
Livre.

- 0 alfabetizador indicara a primeira fotografia (de cima) e perg~
tara : "0 QUE VEMJS NESTA FOTOGRAF IA?".

- Nao esquecer que sao os camaradas que devem descobrir todas as su
gestoes dadas pelo desenho. 56 se eles nao repararem ou nao perce
berem lITl oerto aspecto e que 0 alfabetizador deve ra chamar-Ihes Ii
aten~ao. Porem, tentara faze-Io com outras perguntas. Nao esqu~-
001' que 0 interesse deste metodo e obtriqar os camaradaeanalfabe
tos a descobrirem coisas que conhecemsem 0 saberem; mostrar-lhes
que, enbora anal.fabetoe, nao sao ignorantes das queeioes da vida
de todos os dias. 1550 dar-Ihes-a urnsentimento justo de confian
ca neles mesmos, 0 que faci Iltare muito a al f ebe+l zacdo,

- Como este desenho e compl icado e permite uma discussao bastante
larga, seria aconselhavel reservar-Ihe uma aula inteira. No entan
to dependera do interesse dos camaradas no debate.

- Incitar todas as discussoes sobre este tema: "0 POVO E EXPLORAOO~
com outros exemp los do d Ia-a-d ia seme Ihantes aos do desenho.

- Quando se conseguir isso, perguntar para onde vai 0 dinheiro do
imposto. Se n lnquem conseguir responde r, dizer que e para a cons
tru~ao de predios comO 0 que esta representado a direita,construi
do pelo povo para 0 colonialista. Mostrar 0 cipaio e expl iear 0
98U papel de traidor ao povo. Estabelecer a compara~ao entre as
cubatas da sanzala (a esquerda) e 0 grande pred lo europeu da di
reita.

- De ixar os camaradas descobri r que se trata do pagamento do. impos
to.

14
5~ figura de desenho: pag.S
- Perguntar, como sempre : "0 QUE VEMOS NESTE DESENHO?"



- Deixar que os camaradas descubram que se trato de um destacamento
do r~PLI\.

7a figura de desenho: pag.7
- Perguntar : "0 QUEVEt~OSNESTAFOTOGRAFIA?".

- Para esta d l scussao, 0 TEMAPOLITICO nO 10 poder a al udar 0 alfabe
ti zador.

- Orientar a discussao neste sentido : as mulheres angolanas traba
Iham e sao exnloradas como0 resto do Povo. Elas devem tambempar
ticipar na organizacao e na futa. Ja ha camaradas que sao 9uerri~
Iheiras, professoras, enfermeiras. mobil izadoras-organizadoras,
membros 00 Comites de Accfio, etc. ",5 mulheres flue es~ao na foto
grafia ainda narecem pouco a vontade e sem saber bam como partici
par. ;'},asooma prat l ca da rovo l ucjio , elas +ambcmserSo mi I itantes
activas. 0 papel da mulher na revo l ucSo e tao importante como 0
do homem.Ela tem 0mesmoDever e dire ito de participar que 0 ho
rrem.

- Deixar que os camaradas descubram que se trata de urngrupo de JT1u
Iheres assistindo a uma 'reun lSo pol ftica.

- Depois de completamente esqotada a discussao da Drimeira fotogra
fia, 0 alfabetizador devera indicar a segunda fotografi? e perg~
tar: "0 QUEVEMOSNESTAf'OTOGRAFIA?".

- Caso nl nquem 0 f eca, chamar a aten<;ao para 0 mi I itante que es+a
de p8 a escrever e para 0 camarada que eS1"asentado na mesa, tam
berna escrever. Orientar a discussao para a util idade de se saber
ler e escrever, 0 que meIhora as poss i biii dades de as pessoas se
orqan l zarem e lutarem. 1550 fara aumentar c desejo de aprender.

- No caso de os companheiros nao acertarem com0 tffna representado,
o alfabetizador dever~ quia-los, nao por suqestoes mas sim p~r
rreio de perguntas que os aproximem da re spos+e,

I istas. Por l sso e Ie deve lutar para veneer 0 colonial ismo. Mas
para. lutar precisa organizar-se. A orqan l zacjio faz-se a base de
urnpartido pol I+t co, const ltuido por mi I itantes. A Orqen l zacdo do
Povo Ango>ianoe 0 MPLA. 0 povo organ iza-se nos Comites de Ac<;ao
para reso t ver os seus problemas. Discutir sobre 0 papel dos Comi
tes 00 Ac;ao.
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Para obter estes resultados, e necessario aue 0 alfabetizador de
provas 00 grande habiii dade : or ientando os debates para as conc Iu
sOes mais importantes, sem parecer faze-Io. 0 melhor nrcce sso, rer.e
+ lmos, e por perguntas sucessivas que obriguem os camar.adas a apro-=
fundar os temas.

Esta primeira parte, se for bem orientadq pe lo alfabetizador, tenl
mostrado aos camaradas ana I fabetos que eles, af ina l , sao capaz es de
interpretar as figuras e que conhe cem mul to mais do que aqui 10 que
eles pensavam. Oa mesmamaneira que discutiram as figuras,tambem po
derjio aprender a ler e a escrever, p o l s nao sao inferiores a quem'o
sabe.

Esta primeira parte mostra tambem que 0 trabalhador e, afinal, 0 e
lemento que cria as riquezas e 0 progresso. Que,por iSSO,8Ic [lode
ra aprender a ler e a escrever, no is que todos 05 d l as f az co isas e
acc;:5esbem mais diflceis. Que com a alfabetiza~ao ele estara melhor
prBparado para oompreender a opressao colonial ista e capital ista e
para modificar a situac;:ao em seu favor.

Coma setima figura termina a primeira parte do cur so, Repetimos,u
MEl vez mais, que esta parte e exclusivamente dedicada a mostrar que
o Homemvence a Natureza, modificando-a pelo seu trobalho e pondo-a
ao seu servic;:o. Da mesmamaneira, [lela luta, 0 Homempodera modifi
car a Sociedade e criar una ordern social mais j usf a.

- Se os carnaradas apontarem detalhes : que todos os guerri Iheiros ,
que aparecem na foto, es tSo bem armados e f ar dados, mostrar Clue
isso nem sempre sucede. As dificuldades sao grandes, mas c Povo
I uta can as aromasque tem. A V ITORIA E CERTA!

- Orientar a discussao neste sentido : 0 Povo trabalha e e explora
do; para lutar, organiza-se; a sua or-qanizacfio e 0 ~1PLA; 0 MPLA
luta contra 0 colonial ismo portugues; 0 MPLAja conseguiu I iber -
tar algumas regi6es de Angola.

16
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- Depois de 0 desenho ter sido discutido profundamente, 0 alfabeti
zador chamara a aten~ao para a veda~ao que indica 0 mapa de Ango
la. Expl icara ou fara expl icar que 0 nosso pais tern no terreno 0
formato indicado pelo tra~o. Dira tambem com que palses faz fron
te iras.

- 0 alfabetizador deve deixar os camaradas descobrir 0 que represe~
ta 0 desenho e dirigir a discussao neste sentido An00la e a Pa
tria de todos os an90lanos; e urngrande pais que tern popula~6es
diferentes, mas todos estao unidos pelo facto de serem angolanos
e sofrerem da mesma maneira a explora~ao colonial ista.

- 0 desenho mostra Angola e os angolanos na sua vida diaria. Angola
e n3presentada como se fosse um quimbo, com as fronteiras repre
sentadas por uma veda~ao. Veern-se as linhas de caminho de ferro e
mesmo os combaios, varias cubatas, urnhomem a pescar, uma mulher
19 cavar, etc. Este desenho serve para mostrar a forma do pa IS e
que este e constituido por popu lacoe s diferentes.

- Abrir a d lscussao com a pergunta : "0 QUE VEMOS NESTE DESENHO?".

17
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PRIMEIRA £I9AO (1)

NOTA : Cada sessao deverd dural"perto de wna
bara e mew.
Nunca passa!'d Zi~ao seguinte sem tel"a
oerteza que os camaradas aprenderam bem
a Zi~ao anterior.

Na pagina 8 come~a a alfabetiza~ao prDpriamen
te dita. Porern, antes de cada Ii~ao, ha sempre
una figura de acordo com a frase indicada no
Ponto I de cada Ii~ao, ou com os textos politi
005 como 0 da pagina 13. Cada li~ao come~a com
a d lscussao da figura cor respondetrte e depois
passa-se a Ieitura.

B ·SEGUNDA PARTE



L
- Le aos camaradas 05 mimero s das paq inas dest a I iC;iio.

3

- Convida-os a copiar. Presta-Ihes ajuda individual.

NOTA : Convem que cada al.uno iienha a suo Letira propria, co
rm Lhe dd mais jeito, baseada na conveneional., _.

Ponto 5 - Oiz : "VAMOSCOPIAP.". Aqui anarecem, em letra cursiva (es
critas a mao), as vogais estudildas.

Faz observar que a letra curs iva e diferente da letra im
pressa.

- Copia ne oedr a ou no caderno dos a I unos as letras ou fra
ses citadas neste ponto. Fa-'Io lentclmente e descrevendo 0

+raco que fazes em voz alta, para que Ihes seja depois
faci I imitar.

Ponto 4 - Oiz: "VAMOSt~ARCt\RAS LETRASQUECONHECEMOSE~1". Le til a
frase e depois fa-los marcar as letrils conhecidas.

NOTA : Be os al.unoe aorenderam bem as tres vogais ens ina
cbs, nao se l.imitardo a aeeinalar uma de coda, como
eet.d no Ponto 1, mas aee inal.ariio todas as ooqai.e
cue aparecem, incluindo 0 A (maiusculo ),

Ponto 3 - Oiz: "VAMOSLER". E Ie duas vezes todas as palavras, len
tamente e pronunciando bem. L'~ em seguida com os carnera -
das.

NOTA : As pa~avras devem ser ~idas sequndo a ordem em co
lunas, Pr-ime i.ro , a col~una da eequerda, depois a do
rreio, etc.

Ponto 2 - Le 0 A E 0 a e. Le derois com os camaradas e fa-los
ler soz inhos por-fim. Expl i ca que umas letras sao maiuscu
las e outras min uscu I as.

2
Ponto I - Repete : "ANGOLAE A NOSSATERRA". Le em seou ida 0 11 E.

Faz os camaradas repet l r corrt l qo. Fa-los dizer sbzi-nhos,
depois.

- Oepois de cheqe r a_este ponto, l rid l car 0 desenho, contornar 0 ma
pa e di zer: "I STOE ANGOLA". "ANGOLAE A ~IOSSATERRA". Como ve rc
mos a seguir, esta frase da l nIc l o a al f abet i zacSo . Por isso, a
discussao deve ser encaminhada para a dita frase.

18



- Mastra em seguida que todas as pessoas estao sentadas no chao, em
cfrculo, 0 que rapresen+a a uniao do Povo.' Assim se chegara a j
deia da frase : "0 POVOESTAUNIOO"que 0 alfabetizador pronuncia
ra. Desta maneira S8 passa a parte seguinte da I j~ao: a leitura.-

- Ceixar os camaradas discutir todos os detalhes. Dirigir a discus
sao neste sentido: os angolanos podem ter costumes diferentes de
regiao para regiao, mas todos sao explorados pelo colonialismo;as
di fe rence s regionais ou tribais nao podem separar os angolanos; is
so enfraquece 0 POI/O; os angolanos devem lutar contra 0 tribal is-':
mo, 0 regional ismo, 0 racismo, que sao inimigos do Povo e al iados
do colonial ismo; 0 Povo deve estar todo unido.

o desenho representa angolanos dos varios grupos que compoem 0

pais, sentados emclrculo no chao, ouvindo umguerrilheiro que fa
la. Ve--se que as pessoas es+So vestidas de maneira dI fe ren+ejumas
do Norte, outras do Sui, umas do Leste, outras do Oeste, uns cita
dinos, outros camponeses. 0 guerri Iheiro que fala tem umagranad-';
numami§o e um I ivro na outra (isso indica duas tarefas fundamen -
tais: I utar por +odos os meios contra 0 colonial ismo nor+uques e
aprender).

- Fazer a pergunta hab it uaf.

1

SECUNDA LIr;AO (2)

Observacao fmportante
Nas duas primeiras I ic;oes, os progressos parecem lentos, porque os
camaradas sO aprenderao as vogeis. A partir da terceira I i~ao, ve
ras que os camaradas comec;amja a ler sozinhos.

- Filz isto para todas as I i~oes.

- Le os mimoro s de todos os pontes da I i~ao. Por exemp10:" I. Vamos
ler" •

- Le : "PRIMEIRA LI~AO" e mostra 0 numero I.

19



As llcoes 3, 4, 5 e 6 princlpiam com a frase "0 POVO UNIOO LUTA", 0

1

TERCEIRA LI9AO (3)

Depols da discuSS80, diz que vais ler 0 texto e pede aos camara -
das para prestarem aten<;ao,visto que deverSo repeti-Io depo lsv Le
duas vezes, alta e lentamente. Faz depols os camaradas lerem con
tigo. Finaimente, que 0 leiam eles sozinhos.

NOTA : Os camaradas nao conhecem sendo as vogais. EZes ficarao a
renas rom uma ideia visual.dae pal-aurae que irao aprenden
~ a oonhecen, a medida qUE Lhee [orem eneinadae as conso
antes.

Texta 1 - Pagina 13
- Faz os camaradas discutir 0 desenho da pagina 12 e que representa'

o coloniallsmo.

Ponto 5 - Oiz: "5. VAMOS CDPIAR". E faz 0 mesmo que na t lcao ante
rior.

Ponto 4 - Oiz: "4. VAMOS MARCAR AS LETRAS QUE CONHECEMOS EM: 0 POVO
ESTA UNIOO". Faz os companheiros assinalar as Ls-tras co
nhecidas. Repara que nesta frase aparecem as cinco vogais
Os camaradas deverao reconhece-Ias todas e nao apenas 0 u
e 0 i. Oepois disso, diz que sao estas todas as vogais
que 9xistem em portugues.

Ponto 3 - Oiz: "3. VAMOS LER". E Ie duas vezes todas as palavras •
lentamente e pronunciando bem. Le em sequida com os cama
radas. Repara que eles s6 conhecem as vogais. Por isso
nao e preciso que fixem as palavras.

Ponto 2 - Oiz: "2. VAMOS LER : U I .!i i. Faz os camaradas ler so
zinhos.

Ponto I - Oiz: "t . VAMOS LER : 0 POVO ESTA UNIOO". Em seguida u i.
Faz os camaradas ler contigo. Fa-los depois ler s0zinhos.

2
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Ponto 2 - Oiz: "2. VAMOSLE~,lI. Le duas.vozes todas as pa l avr-as, Le
-as em seguida co+ os companheiros. Fa-los ler soz l nhos,

- Chamaa a+encfio [1,1 a 0 ditongo de pa l avr a pau. niz que d_~
tonga sao duas vooa i s aue se pr onunc iam dumn s6 vez, com
IJl1 SO sopro , A medida que novas ditongos aparecerem nas
l icoes seguintes. chama a a+encfio dos companheiros.

NOTA: A partir desta liqao, nos pontos 2 e 3 s6 aparece
mo pal-aurae cuijae Letirae jd os eonoanheix-oe conhe
ocm, eneinadae' ou nas Ziqoes antier-iovec ou no Pon
to 1 da li~ao respectiva. Assim, rode ser que, se
Zeres vma s6 vez 0 Ponto 2 de cada licao, os camo
radae associem as divereae s{labas ja' conheci.dae 1:
sol.adament:e e eeiam capazes de Lev aoz inho e logo
an eequi.da,

Este ponto so terrT'i na quando os companhei ros forem capa -
zes de ler sozinhos as palavras dadas.

- Se houver dificuldades muito srandes sobre umaou outri'l
palavra, passa-se ~ frente.

Fbnto I - Repara que para 0 ensino das consoantes se apresenta uma
frase, vpreserrt a-se depois umapalavra dessa frase(povo),
dividid~ em sllabas. A sllaba que contem a consoante a en
sinar esta em caracteres mais gross~s. Oepois fazem-se cS
combl r.acoes posslveis dessa consoante com todas as vogais
(po pa pe pi pu ) .

- Oiz: "I VA~S LER". E Ie duas vezes todo 0 Ponto I. Lc-o
em sequida rom os companheiros. Fa-los ler sozinhos.

2

- No fim da discussao, 0 alfabetizador devera resumir 0 que se dis
se e mostrar 0 papel importante da pol l t l zacao das massas para 0
progresso da Revolu<;ao.

- Deixar os camaradas discutir e cheqar a essa conclusao.

po lit i zac;ao- 0 desenho da terce i r a I i<;ao representa umacena de
das massas.

que marca um assunto a discutir e a aprofundar. As figuras corres -
pondentes destas quatro li<;oes +ambemilustram esta frase. Assim,em
cada f igura e representada umamanei ra poss rve I de se I utar: I uta i
deologica, economica e politica (armada ou nao).
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Da a nOC;aodo que e uma sllaba.

Chamaa atenc;ao para os dltongos que aparecem no Ponto 2 : vai ,
veio, viu. Mostra a diferen<;a existente entre 0 caso desses~i
tongos-e-as palavras via ou voa, em aue ha duas vogais juntas,
mas que nao se leern duma 56 vez.

Porem, antes de iniciar uma I ic;ao, 0 alfabetizador deve fazer os a
lunos lerem sozinhos 0 Ponto leo Ponto 3 da I i<;ao anterior, e cha
mar a a+encfio para os cases particulares que nessa I i<;ao se encon::
trarem (na l l cao anterior, por exemplo, 0 ditongo aul.

2
Todas as lic;oes sao feitas da mesmamaneira. A partir daqui, 56 cha
maremosII atenc;ao para casas novos que surjam. 0 alfabetizador deve
guiar-se pelo esquemada terceira I ic;ao.

- Faz os camaradas discutirem 0 desenho e depois conclui a discus -
sao, inscrevendo a greve na futa geral contra 0 colonialismo e 0
cap ita I i smo.

1
o ceserao representa uma recusa de traba Iho por parte dos traba Iha
dores (grevel. Os trabalhadores ameac;am0 colonial ista que parece ,
pela posic;ao de defesa, ter medo. A greve e uma forma de luta (Iuta
economical, para a ob+encfio, por parte dos trabalhadores, de melho- ~
res salarios, beneflcios ou apenas como protesto contra os abusos
dos pat roes.

QUARTALIr;AO (4)

Ponto 4 - Diz:·"4. VAMOSCOPIAR". Faz 0 mesmoque nas li<;oes ante
riores.

22
Ponto 3 - Diz: "3. VAMOSLERsOZINHO". Deixa os camaradas lerem.Faz

notar que 0 E. soz l nho (artigol se Ie ~ , que 0 !!_ soz l nho
se Ie i.e que 0 a (artigol se Ie a. Tranqui I iza os compa
nheiros sobre esta dificuldade. Nac insistas muito para
que pronunciem correctamente. Coma oratica, eles aprend~
rao bem.

NOTA : Se 08 companheiroe nao coneequi.rem Ler eoz inhoe, a
[uda-oe, Ed-Loe depoie repet-ir;



o mesmo processo que para 0 texto da pagina 13. A figura da paglna
anterior ao texto estci de acordo com ele e representa a independen
cia, a expulsao do colonizador.

Texto 2 - Pagina 23

Ponto 5 - Volta a ler duas vezes 0 texto da paqina 13 e faz depois
os camaradas lerem soz lnhos, Convida-os a reconhecer va
rias sllabas ja estudadas.

2
Ponto 2 - Chama a e+encao para a mane ira de se Ier a 5 r Iaba term i -

nando por l., como em !!-til, alto, ou totqJ, onde 0 l: vem
depois de vogal.

~ Depois de os camaradas discutirem este desenho, faz um apanhado dos
assuntos apresentados nas f iguras das Ii<;oes'3, 4, 5 e 6, que repre
sentam varias formas de luta. Podes citar outras formas de luta que
nao estejam representadas, por exemplo, as sabotagens, a luta arma
da (que aparecer'So noutras figuras).

1
A gravura mostra um mobil izador-orqanizador do MPLA a falar para os
representantes do Povo, fazendo agita<;ao e mob i Ll zacjio polfticas.

SEXTA LIr;AO (6)

1o desenho representa uma manifesta~ao de trabalhadores, junto do
Posto Administrativo. Antes da d Iscus sao , I.ea palavra FDSTO que
aparece em cima da porta. D§ inicio ~ discussao com a pergunta habi
tual.

QUINTA LI(:AO (5)

- Mostra a diferen~a de som duma mesma vogal, conforme 0 acento que
tem (exemplo : avO, av6).
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1
A gravura representa umoutro aspecto da maneira de 0 Povo diri -
gir Angola: os camponeses e oper ar tos agrlcolas, oossul ndo a ter
ra que trabalham; a agricultura mecanizada com tractores,para dar

- ~ _,. r)_r_-r~ __ hl'"\r:;;ri::,

NONA LIr;AO (9)

- Chamar a e+encao para os nomes prop r ios de pessoas, I ugares,pa i
ses ou continentes, que principiam sempre por letra mal uscufa."

Nesta I i~f,o 56 se ensina 0 som brando (fraco) de 1'.

2

1
o d~5enno repre sen+a umaoutra maneira como "0 POVODIRI'GIRA ANGO
LA4; 0 -o+o, as ele l coes , Se os camaradas nao consequ l rem desco -
or l r 0 significado do desenho, devere ser 0 alfabetizador a desen
volver 0 tema. :0 nesta I i~ao, a titulo excepcional, isso pode a-=
contecer, porque os camaradas nao devem saber 0 significado da fi
gura. Em todas as outras discussOes de + louras , devem ser os camel
radas a descobrir 0 significado delas e 0 alfabetizador devera so
mente orientar as discuss6es.

OITAVA LI9AO (8)

2
Ponto 5 - A partir desta I ic:;ao, 0 alfabet tzador dever-a ditar sem-

pre a frase que e I ida no Ponto 3 e copiada no Ponto 4.
Deve ditar com voz clara e lentamente, dando tempo para
que os camaradas escrevam. E preci so corrig i r os erros
havidos, expl icando-os.

1 .o desenho es+a de acordo com a frase do Ponto I: "0 POVODIRIGIRA
ANGOLA".Uma das maneiras de 0 fazer e serem os oper'ar ios a diri
girem a produ~ao (para exemplo, da-se 0 caso de uma fabrica) e a
progredirem nos seus conhecimentos tecnicos e pol iticos.

sETIMA LI9AO (7)
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2
Ponto 2 - A palavra E!:_eu oferece duas dificuldades. Umaja oever a

ser conhecida dos camaradas: 0 ditongo; a outra e a I iaa
cao do E com 0 !!, caso de duas consoantes juntas. Co~-ci

1
o colon ial ismo vai perder a guerra, devido a cccao do Povo Angola
no que luta por todos os rmios e com todas as armas de cue dispoe,
E a coragem do Povo, orqanizando-se e lutando, que consecu l re , afi
nal, a v l+or l a da f'¬ volu<;ao. ...

micI/vJ/{' PRfl1ElRA LIr;AO (11)

Ponto 2 - Mostra como0 acento modifica 0 som de £_1!...(!:g. separando
as si labas Cu- i.

- Os nomes 00 rios, cidades e aldeias principiam sempre
par roal uscu la.

2
Nesta I i<;ao so se ens inam os sons co, ca , cu, da t ot ra c. Os ou
tros sons serao ensinados depois .. _

1
A guerra nao e a unica ac<;ao do Povo contra 0 colonial ismo. A luta
comporta +arnbemaccoe s como a de cscrever nas pare des as paI ilvras
de ordem e +rese s que mobil izem 0 Povo. Esta e uma das formas de
luta nas cidades. Esta accSo e uma boa a.luda ~ 0ucrril de I iberta -
cao.

DECIMA LIr;AO (10)

Texto :3 - Pagina31
o texto e ilustrado pela qravura, que significa a de rro ta iminente
do coIon ia I i smo•

2
Nesta I i <;:3056 se en5 i namos son5 00, aa, au. Os out ros sons poss r
veis da letra.fl 56 se r eo ensinados'"'maista~de.
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1
Una acceo de guerri Iha 56 pode ser vitoriosa se r r ve r 0 apoio das
popula~6es. De muitas maneiras se manifesta a ac(ao popular de a
poio aos guerri Iheiros. Uma delas e abastece-Ios de vlveres e de mu
ni<;:oes,servir de oorreio, etc. Com 0 apoio de todo 0 Povo, 0 colo~
nial ismo pe r-dera a guerra.

DECIMA TERCEIRA LI9AO (13)

expl ica porque se escreve em maiusculas, Que sao
as iniciais de "Movimento Popular de t lber+eceo de
Angola". Escreve 0 nome per extenso e depo ls mos
tra como se reunem as letras iniciais para formar
a sigla conhecida.

R:lnto 3 - WLA

2
Fon+o 2 - MECAN ICO : 1·10straa acceo do acento c ircunf Iexo, fechal)do

as voga is.

MUlTO: palavra irregular. Diz apenas como deve ser Iida,
acrescentando que e uma excepc~o.

Formacao do Exerc ito Revolucionario.

1o Povo, preparando-se para abater 0 colonial ismo, treina-se mi Iitar
mente, dentro da organiza~§o mi! itar do MPLA.

DECIMA SEGUNDA Ll9AO (12)

essas frases depois.- Fa-los copiar

ReviseD
- Faz os companheiros lerem sQzinhos as frases apresentadas,que ser

vem de rev lsao as Ilcoe s anteriores. Assim poder-as aval iar os pr~
gressos e dificuldades 60s camaradas.

a palavra e mu lto conhec ida oralmente, 0 problema sera em
parte faci Iitado.
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1
.0, ser Ie de desenhos que iIustram as Ii<;:Oes16, 17, 18, Ig e 20,

DECIMA SEXTA LIr;AO (16)

Texta 4 - Pagina 47
Uti Iiza 0 mesmo processo que para os textos anteriores. A fiqura
anterior mostra um guerri Iheiro que avanca, apesar das bombas
que destroem as aldeias e matam as popula~6es.

2
Expl icar que para 0 l' ter 0 som forte, auando colocado entre vo
gais, tem de ser dob'Fado, Senao seria Iido como nos exemp los da
OITAVA LlC;AO. Fazer comparecso com esta Ii(:ao.Hostrar que 0 E
tem sempre som forte quando em pr inc lp io de sllaba,

NOTA IMPORTANTE Pode ser que alguns deeenhoe estejam totalmen
te erradoe ou que tenham algumas imperfeir;oes.
Este, POI' exemplo, pode estar militarmente er
rado. 0 alfabetizador ndo se deue atmapalhar .
EZe pedi.rd aos camarodae para dizerem nO<'01l.9
eetid errado e como devex-ia ser feito a enboi«.a
ch.

1
Emboscada feita pelos guerri Iheiros. Outro aspecto da guerra.

DECIMA QUINTA £Ir;AO (15)

~

2
E pi icar que 0 u.. vale j_ quando junto a!!._e a i . Que para ter 0

lor u... como Guine, e nece ssar lo colocar urn~ antes da voga I.Com
qs varios exemplos dados, os camaradas fixarao bem.

1
d\ut~a das opera<;:oesque muitos danos causa aos colonialistas e a
~<;:ao de sabotagem. Expl ica-a.

DECIMA QUARTALI9AO (14)
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RJnto 2 - Mostra que ha dl f erence s na maneira de pronunciar 0 som
as nas palavras : arrasta e asno" par exemplo, assim como
em gosto e em oeaa . Emarrast~ e posto , o.E_ toma 0 va lor (,
brando de ch , enquanto que em asno e em osqa e lese apro-
xima de j.-isso e devido a infTUencia da consoante sequ in
te: se ela e qllt~;-al (fJ), nasal (_2), ou palatal (2.),0 san
deE aproxima-se dej_; se a consoarrt= s8C)uinte f, denti'll

2
Esta e a primerra vel que se ensina a letra s e nao e no seu som f1U
roo Mais tarde se ens inarfio os outros sons cfesta letra. Na ore serrte
I i<;15o,0 alfabetizador oevera I imitar-se a mostrar 0 som aue stoma
quando antecedido de uma vogal. POdera, entretanto, dizer que- mais
tarde se verao outros sons.

1
A figura representa uma seS5150de a l fabe+l zaceo feita por um Ijuerr.l
Iheiro junto do Povo.

DECIMA SETIMA LI9AO (1'1)

•serve- Chamar a aten<;ao para 0 facto de que 0 m nao se Ie quando
para nasalar a vogal anterior.

2
Esta I i<;ao ensina duas coisas a primeira e a letra J:.. A se91';"
da e 0 som nasalado antes de E e E, em que se uti I iza a letra h
Expl icar 0 empreqo de ~ nestes casos.

- Mostrar temberna d l terenca de.som quando antes do m aparece a Ile
tra.£. em fim de palavra e se Ie ein . Exemplo: tem, tambem, etc.

Este pr'im<:!iro desenho da serie mostra os guerri Iheiros do MPLA pa
+r: ,,0 C~ rios, para ev.itar ataques dos colonial istas por+unue -
sos sobre 35 popul acoes das regioos libertadas. I

I

28
mostra a ac<;ao que os guerri Iheiros podem ter junto das popul acoes ,
Essa ac<;aoe muito importante, pois mais aproximara 0 Povo dos mi IJ
tantes e uma maior confian<;a sera estabelecida entre eles. SO sendo
apoiado pelo Povo, 0 exercito de liberta<;ao podera vencer uma luta
contra 0 colonial ismo e 0 imperial ismo. 'A potencia mi I itar e de ar
mamento do inimigo, 0 exercito de liberta<;ao opoe a sua coragem h 0

apoi0 das massas popuIares.



Ponto 3 - Mostra a semelhanc;a entre a somam da oalavra deitam e a
ditongo iV.

- Mostra que para a som nasa I de 0 se emprega rn au n, como
em bombas e nao a til. 0 til so nasa Ia a 0 no case de d i
tonga (00 l.

- Mostra que para a sam nasal de e se empreC)a!!! au!::, como
na pa Iavra oomem.

- Indica as plurais com as respectivos singulares. Exemplo
eaa, caes ; aviaa, avi8es ; pao, paes.

Ponto 2 - Procura fazer as camaradas pronunciar bern, ins i st l ndo com
eles.

2
Es+a I i~ao e destinada a expl lear os ditongos nasais ( caso ele ii(i,
~_, oel au 0 caso de une vagal nasalarla pelo ti I <_{3l.

1
A figura rostra mais uma eccao dos guerrilheir-os do ~'PLAJunto rias
popu l acoes anqo lanes : uma enf errnel re t r at e urn t er l do.

,
DECIMA OI7'AVA LIr;AO (18)

Pon 0 3 - Mostra a influencia do acento circunflexo no palavra tern.
Faz a cornparacao de som com 0 5 i n(jll Iar tern .

No final da lic;ao, explica como se faz 0 ['I ur a I das palo
vras, acrescentando s ao 5 i nnu Iar. N?o te proocupe s com
as excepc;oes como lapis .

- Entretanto. nesta I iC;:jo, I imitc-te <' nost r ar '"Ill" hi9 rlife
renca , Sempre que notes um sorn de e pre ced i do 0e VO')1) I,
d i ferente do mai 5 nabi tua I ell , ch-amaG i)t~n\,iio rlos comp,)
nheiros. I~ais tarde d i rris entao que esta diferenra e de,j'i
da a natureza da letra sequI nr e, Convernrlizp.-Io arenas [1-(l

altura em (jue os camarodas tenham j~ varias expmplos acu
mulados no seu espirito.

anrnxi'11i'1-sn rip ;i .( li_ ou _d. ) ou lab i a l (r,?). 0 S0r1
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1
Una das conqul s+as popul are s com a Revolu<;:aosera a escola para to-
dos, em to do 0 Pais.

VICESfl1A HtIMEIRA LIr;AO (21)

Os desenhos que aparecerao a ilustrar as I i<;:oes21,22, 23, 24, 25
e 26, nos+rar-So a l qtmas das conquistas do Povo Angolano, quando for
vitoriosa a Revolu<;:aoPopular. Eles most ram 0 resultado da luta po
pular para bern do Povo do nosso Pais.

Texta 5 - Pagina 59
o desenho anterior (pagina 58) representa a alegria popular por ser
conquistada a Independencia e a Liberdade.

Fbnto 3 - Mostra 0 usc do pon+o final para separar as frases.

2
Fbnto 7. - Mostra a serrel hanca de somentre a letra z e a letra !!. '

quando est a esta entre duas v00ais.

- Diz que 0 sam z e mais uma possibil idade de som da letra
~, mas que ainda se vedio outros casos posslveis.

1
Acc;aode recons+ruceo das aldeias destruldas pelos colonial istas. 0
guerrilheiro e umtrabalhador. junto do Povo.

VICESIMA LIt;AO (20)

2
Fbnto 3 - A partir desta I i~ao, as frases que apareciam no Ponto 3

sao substituldas par pequenos textos que se compl icar~o a
medida que se avan~a.

1
A figura representa 0 avan~o dos guerri Iheiros, que toda a forca mi
litar do inimigo e incapaz de impedir.

-DE'l",C..IM......:A-N..0-N-A-LI-9""!;,!"'.0-(]9j
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- 0 emprego de n para nasalar as voqais e feito sompre que a conso
m+e seguinte nao 812. ou E, ou entao que nao seja em fim de pal_?
vra. Nestes casas emprega-se 0~.

Estas duas ut t lmas notas devem ser expl l cadas so depois de ter si
do I ida 0 Ponto 2 e antes de se passar ao Ponto 3.

Para se ter 0 som j com as vogais a, 0, v. 56 se pode empregar a
Ietra j . Quando Se trata das VQ9a15 _~au ~ , as let ras j_ ou fl
tem 0 mesmoefeito. Oiz que nao ha regra para se saber distingulr
qual a consoante que deve ser empregue. 56 a pratica podera fazer
conhecer tota Imente 0 caso de emprego de umaou outra. Recorda os
camaradas de que a VQgal ~ ,colocada entre [J_ e e , impede 0 som
je ou ji.

- Mostra a semelhan<;a do som1e do somH quando esta ultima letra
8 seguida de ~ ou i.

2
Esta li<;ao ensina duas COiSdS: 0 som e emprego do i e i) nase l acso
feita com a letra n.I~

1
A Revolu<;ao representa a mudanca de tudo 0 que 8 opressao,hoje, soh
o colonial lsmo, em coisas que trarao 0 hem-estar e a felicirlade ao
Povo Angolano. 0 Posto do mlonial ista sera banido com a Revo l ucao;

• no seu t uoar se rSo feitos hospitais.

VIGESIMA SECUNDA LIr;AO (22)

Fon 0 3 - t<bstra a VI rgu Ia, que os camaradas conhecem j a v.l sua Imen-
\- te dos textos anteriores e expl ica aoora para que serve,

98parando partes das frases, sem as termlnar (caso do pon
~~ to final). A pra+l ca das t lcoe s seguintes levare os cama-=
" radas a compreender melhor 0 usa da vlrqula.

- Mostra que, ospo l s de pon+o final, a palavra que princi -
pia a nova f rase comeca sempre por mai uscu Ia • ass im como
os nomes o ropr Ics ,

,_ Ponto 2 - Aqui sao ensinadas varias partlcularidades da letra h.
Quando 98guida de vogal, esta letra nao modifica em nada
o som da voqa I. Porem, modi fica 0 scm L ou n que a prece
demo
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2o alfabetizador devera ler duas vezes 0 Ponto I. Derois fara os ca
maradas le-l.o. A partir de I, deve ra convidar os camaradas a' lerem
soz lnhos todo 0 Fbnto 2. Eles poderjio f eze-To, visto que cada sorn
de x e expl icado anteriormente.

1
o desenho, representando um camaleao, devera provocar uma pequena
discussao 90bre a particularidade deste animal: 0 de mudar de cor.

Esta ultima Ii<;:aocom figuras e diferente das outras na sua forma.
Oeve se-Io tambem na maneira como sera dada.

VIGESIMA SETIMA LI9AQ (27)

2
Esta li<;:aoensina a rrod lf icacao que 0 h traz ao a e, por outro la-
do, ensina 0 90m de as, ee, iz. oz, Wi. Aqui 0 Ii tem mais ou me
nos 0 valor brando de ch , como 0 s precedido de-voC]al.

,
Outra das aqu r s r coe s da Revo lucso sera 0 desenvolviniento da cultu
ra nacional e 0 acesso A in~tru<;:aode todos os an90lanos, 0 que ho
Je so e beneffcio de uma pequena minoria.

VIGESIMA SEXTA £IrAQ (26)

2 \
Esta llcjiomostra a m rao de var ies consoantes. Repeta com os carne
radas os varios 9Ons, ate que eles pronunciem bem.

"

Oepois da independencia, 0 e~ercito colonial ista, destinado a opri
,'mir0 Povo, sera substituldo por um Exercito Porular, que traba'iha
,ra +ambem para a con s+ruceo do Pais.

VIGESIMA QUINTA LIC;AO (25)
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Mostra a identldade de scm entre g e a letra!!.. , quando esta e se -
guida de a, 0 ou u. Expl ica que 0 u nao se Ie depois do 51 , quan
do for seguido· de rou e , mas que se Ie quando for sequ l do de a.
Exemplo quando, qualq"Ue!',ouente , quintal •
•Ponto 3 - Most ra 0 enprego do ponto de exe Iamac;ao.

1
Outra conquista da R3volU(:;ao sera a possibilidade de todos os traba
Ihadores angolanos faze rem parte de Sindicatos que defen0am,os seus
interesses.

VICESfl.1A QUARTA LIr;AO (24)
-mwnn

Ponto 3 - Oepois de fazeres os camaradas lerem este ponto, mostra 0
sinal de dois pontos e expl ica 0 seu emprego.

- f'.bstra que a letra c tem 0 scm s quando sequ l da de ~ ou:!:.
e 0 scm51 nos outros casos. -

- Mostra como o.f tem 0 mesmoemprego dosE (s dobrado) en
tre voqa l s e 0 mesmo emprego que s quando prccccido ~
consoante. Indica que 0 S!. nao e empregue no pr lnc Io lo de
palavra.

Ponto 2 - Oepois de teres lido este ponto duas vezes com os camara
das, mostra cue, quando colocadb entre duas vogais, 0 S
tem de se r dobrado para ter 0 seu som puro. Se nao, ler-:
-se-ia Z , oomoja foi dito.

2
Nest.a I iC;ao ensina-se 0 scm puro da letra s e os sons das letras !!..
e£ • que sao todos i<Juais.

1o desenho representa mai 5 una das conoui stas do povo ango Iano, gua!!.
do 0 nosso Pais for independente: a oonstrucao de fabricas, oue per
m l r lr So 0 trabalho para todos e a e levacfio do nlvel de vida do PoVa.

VICESIlJA TERCEIRA LIr;AO (23)
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Estas ulilmas 'I i(oes sao todas feitas da mesm3 maneira que a li-

3 - Acabada a leitura e a explica(~o dos casos, faz 0 ditado do
texto e corr ige-o, exp I icando os erros.

2 - Depois da leitura, chama a atcnc;ao dos eamaradas pora os casos
especlals que aparecerem e que ja foram anterior~nte expi ica
dos. Fbr exemplo : em havia 0 h inicial s8?uido de voaal nao
mude 0 so» da voga I; 0 n que nasa Ia 0 A de Angola , antWQJnen
te, etc; o ditongo nasal ao de reqioo,-etc.

TRICESIMA PRIMEIRA LIr;AO (3])

I - Filz os cenar adas lo r a I ir;ao, p roce dcndo da scnu l ntc manci r a
cada camarada lera sozinho u~a frasa da I ic;ao. nerois outro la
ra a tr asc sc()uinte-e-a's-s-im suce ss i veroerrto (lte o,,]s torem lido
pelo menos duas frases.

Por exemplo, nesta I ic;ao 28, contando 0 titulo como uma frilSc,
havera 7 trases no texto 5e hOtJver 0 c~ma,adas flO 0rupO de ~I
f abet i zacao (sem corrr er corn 0 a l tabet izadcr ) , 0 1° cenare ce Ie
,,~ 9bzinho 0 titulo, 02° iore a pr irnel r a frase, etc ... r,t"e
que +odos tenham lido oe l o menos duas frases. Se cs ccno re r'es ,
ac i e rorn, t i ve r em d l t i cu l dade s , a ic i+ur e con+ l nuar a. Faz sern
pre C¬ maneira a que os eamaradas leiam frases o l t e rcnt es,

f\b caso C¬ haver 7 camer adas , se so f i zesse e r oda , caca um
vo t t ar l e sempr e a reoe+ ir a mesma frase. Assim, quando () 7° ca
marada ler a ultima trase do texto, 0 altabctizador leri ele
proprio 0 t[t_ulo, 0 que tara que 0 1° eamarada le r a dC)'secunda
vez a la tri'ise e fl_~O 0 tltulo'corTle anteriormente.

Quer dizer, quando 0 nume,o de eamaradas tor diferente do nu-
mero de trases, 0 altabatizador nao se incluira no ~ruflo 1e
leitura. Quando 0 numero de camaradas for iaual ao flUmero de
frases, 0 alfabetizador entrara tambem na leitura.

Estas tex+os ser v l rSo par a + azc r tJ'Tlarov isfio dos conncc lr-ent os ad
qu i r idos pe l os cemar adas e pa r e os epc r t c Ic oar flil l c it ur e ,

To do s os sons e te+r as ja f or arn cnsinados. Po, isso as I iCQCS sc-
guintes <}j,G diferentes jei nao hil t iqur os e s6 h2 textos.

VICESIMIt OlTA VA t.icso (28)
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Nao eeouecae oue a al j'abe i 1';;.:0\,00 e 0 pr imeiro (e
tal.ue z 0 rnais dij'icnJ Tlasuo nora ce aprende r a
ler , mas que nao C 0 uni.co ,
ncabado a al Fabet: 1'Za('aO, c conee lha os camaraci..as,
com i.nni.et.enc ic , a corit inuarem a l.er , para nao
pe rde rem a rrcitica Se el.e c _ficarem eem l.er , es
auece rco corr.l.e tcment:e t.udo 0 que rmrenderam e'
fO{J;)()-;-;S7c;;'ctera 'S12.o7:YliT·rr:-·1';IIClD rode ser
vIr-T;aJ~a~-.~erc:u;w.- um hocado de joPr'aZ, um li-
vro qual oue r e , eobre tudc , (7£: pul.l i ca=oee do'
'·PLA,
Continua Q iJPDUU' 0 trcbal.ho das camaradae, ne s=:
mo dero ie de ee t.arer: al tobe t izodoe, e a+uda-oe ;
ac s im e l ee VaG ar-erje i coar=e e 110 Leit.ura e no es
crita mai c denr eeea do aue eoz inho s ,
A t.ua re cronrcbi l i dac'e so t e rrrina quando 0 rrrupo
que al=cbet.i eaot:e estri comr-Le tamcnt:e p ret.arodo }
ZCY'(!o e ('r('revenr!o com [oc i lidade ,

NOTA INPORTANTE '

Nao esquecas que numa camranha de alfabetiza~ao se exige um nran
00 es f or co doc, camaraclas, que ('"ren(1er~o a t or em men('c, temro
que normalmente na escola. E [lor isso natur a l OUR hClja certas di
ficuldades aue 50 cesaparecer ao to+e t mon+e cem var l as r€fleticoes
~ muita pacienCia.

- 5e umau vcirios camaradas mostrarem dificuldades 0randes num au
outro ponto destas u I t imas I ires, vo I ta er r as, a I ieao onde se
cnsinava a caso que apresenta d i t icul cedes e volta a explicar,co
ITO se fosse da nr lrcel re vez (quer d izer , scouirido i'1 or der- dos
Fbntos da lieilo, salvo a discuss'ao da finura aue ji'i nilo tern inte
re s se ) ,

-ao r-er t t cu t arrnen+e a orientar a d l scussao•
e do Guia de Alfabetizador ajudar- te-10Os Tt',IAS POLiTICOS 9

Acabado 0 ultimo texto e derois do ditado, orovoca uma discussao
sobre 0 conte~do das I i~6es 28, 29, 30 e 31,0 seu assunto ~ essen
cialmente 0 per iqo do tribal iSMOe da oesuniao do Povo, a necesslda
de 00 uoieo dentro do MPLA, unico partido nopul ar enoo l ano, -



Textos

Politicos



Se somos camponeses, e com 0 trabaZho de todos os dias e mais os
conhecimentos dae nossos mais oelhoe que aprendemos como cap-inar,
semear e tratar das plantas. E acabamos sempre por descobrir coi
sas que os nossos pais nao conheciam.

Esse progresso 11.08 conhecimento» veio do t.rabalho do Homem, Todo
~resso vem do trabo.Zho doB homens. Vamos ver como isso acon
tece,

Ora, vemos que nao e assim. Nos conhecemo e muita coisa que esses
mais veZhos nao conheciam. Por exempZo, nos conhecemos 0 av~ao, 0
carro, 0 radio, <X!mofazer a luta para a independencia. Os mais
vel-hoe doe nossos pais ndo conheciam isso. Nos eabemoe muito me
Zhor de que maneira os coZoniaZistas nos oprimem enos expZoram ,
do que sabiam esses mais velhos. Guer isto dizer que ho~ve urnpro
gresso no. cuZtura, urnaurnento dos nossos conhecimentos. De onde
veio esse progresso ?

Os nOssos pais aprenderam com os seus nais e com os seus mais ve
Zhos. Mas nao foi so assim que elee souberam coisas. Se so arren
dessem com.os seus mais veZhos, entao so saberiam tanto como eles
Nos iambem s6 eaber-iomoe tanto como os pais dos nossos pais. Por
tanto, nao teria havido progresso nos conhecimentos.

A todo 0 momenta nos vemos que nos anerfeicoamos, que avrendemos,
constantemente, coisas novas. Quando eramos Deauenos,sabUnros mui
tv pouco. Os nossos pais, os irmaos, os amigos, os mais velhos,en
sinaram-nos a fazer coisas novas. Mais tarde, aprendemos porque ~
que as arvores crescem, porque e que os animo.is nascem e morrem.
Aprendemos tiambema tirabalhar e como somos cxpl.oradoe Delos colo
niaZiatas. Aprendemos isso tudo com a ~juda dos nossos pais, ami
aOS ou mais veZhos. Quer dizer Que os homene oomunicam conhec imen
tos una QOS outros. Do.mesma m~eira, ensinaremos esses conheci ~
mentos aos 11.OssosfiZhos ou aos amiqos que nao os tem. Assim, tu
db 0 que os homens arrendem nao e esquecido. t ensinado aos ou
tros. Portanto, fica a ser urnconhecimento da sociedade.

1· 0 TRABALHO DO HOMEM E A BASE DO PROGRESSO
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Se somos cperarios, ensinam-nos a trabalhar com urnamaquina. Pri
meiro fazemos mal as coisas e demoramos muito tempo, ~odemos mes
mo estragar a mi1uina. Porcm, a medida OLW continuamos 0. traba
Lhar-, cada vez conhecemoe melhor eeea mamcina e, urndia, podemos
nesmo repara-la. COm 0 trabalho, q'rendemos a conhecer muito bem
a mdquina.



Em Angola, todas as riquezas foram feitas pews tirabalhadoree dae
minae d? campo ou da eidade, sao el.eeque merecem a felicidade.

Nos wmos assim que e 0 trabalho do homem que fc;_zaumeniiara sua ex
periencia do.vida e das coisas, a sua cultura. E com 0 trabalho que
o bomem pode cperfei~ar oe instrumentos de trabalho (eatana,pa, e~
xada, charrua, maquinas, etc) quer dizer, fazer desenvolver a tecni
ca. t por isso que dizemos que 0 trabalho do Homem e a base de todO
o progresso da Humanidade.

Se a base do proqreeeo da Humanidade e 0 tmabalho, e ee os tirabalho.
dores sao aqueles que criam todas riquezas, devemos dizer entao que
os trobalhadoree tem 0 pape l: mais importante no.vida da Humanidade.
No.lut:acontra a Natureza, vara a modifiear em seu prooei.to;0 Ho
mem t.rabalhadoroz-iouas condicoee de felicidode da Bumanidade,

Nos nao sabiamos ler. Ensinaram-nos. Depois fomos semvre lendo coi
sas novas. Frimeiro, com muito-dificuldade. Pouco a pouco, quanto
mais l.iamoe,mais depreeea e mel.hor 0 faziamos. Ate que, a um centio
momento, aome~amos a ler bem e a perceber qtwse tudo. Houve um pro
gresso na leitura. Esse progresso foi devido a pratica de todos os
di.ae;0.0 trabal.hoconstante.
f; isto 0 progresso nos conheeimerit.oe , na cult.uro., El.e13deiri do ao
nosso trabalho de todos os dias.
Isto que acontece com cada um de nos, aconiece com a Human idade em
qeral.,isto 13,0 conjunto de todos os homens Of) Mundo. Ha cem anf)S,
o aoido, 0 radio. 0 carro, ainda ndo eram conhecidos, niioirinhamsi
do inventados. Mas os conhecimentos obtidos pel.aHumanidade e aque::'
les que ja vinham das geraqoes anteriores permitiram essas inven
\Joes.Hd cem anos, os operdrioe e os camponeeee eram exploradoe em
todos os paieee, Mas os homens foram aprendendo como eram esplora -
dos e descobriram de aue maneira nao 0 seriam : avareceu 0 socialis
mo. varioc Povos jizeram uma Revoluqao e construiram 0 socialismo.E
esses rovos ho,jesao l.ivree; os operarioe e os camponeses deesee
paises ja ndo sao expl.oradoe,S:'Iodonee das r-iauezae naeionaie,

A Humanidade progridE, aperfeilJoa-see ganha sempre mais benef{cios
Esse progresso so e possivel com 0 trabalho. As invenqoes que se fi
zeram (charrua, avioes, carros, mdquinas, etc) so apareceram porque
os cperciriostrabaZhavam e descobriam novas maneiras de trabalhar
melhor. 0 socialismo apareceu porque 0 trabalho dos homens criou um
grande avanqo na tecnica e na produqao dos bens materiais. Esse 0.
vanr-onao seria mrie poeeivel:ee os benej icioe fossem so para os ex
ploradores (capitalistas). Era necessario que esses beneficios fOS::'
sem para os trabalhadores. Por isso, apareceu 0 socialismo.
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A partir do sncialismo, os meios de rrodurao deixam de pertencer a
burguesia. Eles pertencem a sociedade toda. Por is so nao rode ha
~r explora~ao dbs trabalhadores, no socialismo.

Nos raises caritaZistas, 0 Governo defende os interesses dos bur -
aueeee contra os trrabalhadoreo, 0 Governo faz leis contra os tmaba
lhadoree .. tem pol-ici.a, exerci.to e tribunal, que s6 servem para 0:"
px-imi» 0 Fbvo. Tudo isso sao meios de que os capitaZistas se ser
~m para exp lo rar e opr-imi» as classes tirabalhadorae,

,Nos parses aapitalistas, as favricas, as terras, as minas, os ban
cos, as casas, pertencem aos burgueses. Os proletarios sao obriga
cbs a tmabalhar nessas propr iedadee doe cairitial-i etae, E sao obr-iqa
doe, porque as fcwricas ou as lavras ndo Lhee pertienoem, A Unica
coiea que lhee pertence e a forr;a de trrabalho, i.eto e, a capaeida
de que eles tern de trabalhar. Para poderem viver, eles sao obri~a
doe a wnder a suo [oroa de tirabalho ao capitalista que e dono da
fabrica ou da terra. Quer di.zer : tirabalham no lavrica ou na [azen
da do oapitalista e sao pagos com urn salaria. Esse salario e sern
pre muita mais peaueno que a r-iaueza que e lee nrodueirai« com a seu
trabalho. Se, par exemplo .. urnoperdi-io nurn dia ,faz urnmartel.o Que
rule 20 escudos, e le so recebe 10 escudos '(Jor eeee t.rabal.ha, as ou
tras 10 escudos VaG parQ 0 bolso do capitalista. 0 cavitaZista nao
trobal.hou para oanhar eesee 10 escudos. EZe recebe-oe ?"orQ"Uea ,F'6-
br-ica e deLe: porque os inetrumentos e ,ferramentas que a orerax-io
UBOU para fazer 0 martelo sao do capitaZista. E assim oue os trabD
Zhadores sao exrlorados peZos burrueses, que nossuern os meios de
produ~ao (ferramentas, i~strumentos, fabricas, minas, terras,etc).

A ol.aeee capi.tal iet:a tamMm se chama burquee ia, 0 prole tax-iado e
fonnado peloe tirabalhadoree aeealax-iadoe, Os burqueeee exp loram os
praletxirioe e os cxunponeses. VCl11VS ver como :

2 '0 CAPITALISMO

Em muitos parses cb Mundo ainda hd capitalismo. El:e tamMm existe
em Angola. 0 capitalismo e urna forma de exploragao e de opressao.
Nos parses capitali8tas hci varias classes sociais (grupos de ho
mms que tEm 0 mesrnopapel: na producdo e em relaciio a propr-iedade,
o que os [az tierem os rnesrn08intexeeeee), Umadae classes e a oapi.
talista, que domina as outras. As classes socia is dominadas pelos
aapitalistas sao 0 proletariado e 0 campesinato.
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Nos ra{ses capi.tal ietiae, os tirabalhadaree vivem na mieer-ia, enquari
to os capitalistas vivem no Luxo e na riqueea. Os tmabalhadoree (0



Os proZetarios e os camponeses pobres dos pa{ses capitaZistos lutam
contra a classe dos burgueses, porque sao expZorados e vivem na mi
seria. Lutam para destruir 0 Estado capitalista, defenso~ dos inte
resses da burguesia, e para criar 0 socialismo. He portanto uma lu
ta de classes : a luta da cZasse proZetario, oZiada GOS camponeses,
contra a classe capitaZista.

perarios e camponeses pobres) sao considerados inferiores pelos bur
queses. Os burgueses estao convencidos oe Que so eZes sao inteZige~
tes e capazes.
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a nosso pats e dbminado directamente pelo Estado portugues.como os
colonialistas sao donos das fahricas, das minas, das casas de co
mercio, dos bancos, etc, eles apoderam-se das riquezas criadas pe
las classes trabalhadoras a~olanas .. 0 Povo anqolano compro os te
cidoe, 0 vinho e os cbjectos feitos em Portugal.

As ooloniae servem tambem como mercado para os produtos do pais co
Loni zador, ouer dieer , as mereador iae fabricadas no pats co loniza-=
dor sao vendidas por alto preqo aos povos d~minados. ComiSBO, as
colonialistas ganham grandes lucros. Vej~~s como se passa a explQ
raqao rolonialista das mssas riquezas : Portuqal: conpra muito ba-:
rato 0 alqoddo que Angola produz . Esse al.qodiio vai pora Poriuqal: e
entira nas fahricas, cnde se fa?em os tecidos. as tecidos feitos
com 0 alaoddo de Angow sao depois vendidos no nosso pais a urnpr§
go muito alto.

Todos os meios ck producdo (instrurnentos, [em-amentoe, i.errae , fci
br icae , etc) per tencem d burguesio do pais ool onieador , au ent-do,
muito raramente , pexrtencem {J11 parte d burquee ia do pais col oni za -
do : alguns pr opr-ie tuir ioe africaros coneequem manter as suas pro
pr iedadee, Isto so acont.ece quando os rolonialistas ndo tem fo1"(!O
suficiente para se cpoderarem de todos os meios de produqao ou
quando alguns meios ce produqao nao lhes interessam. Em Angola e
xistiu urna classe burguesa africano, que era dona de certos meios
de producdo: Hoje quase nao existe.

as povos colonia ie sao dominados de todas as formas pel.oe colonia
listas. Sao governados pelo Estado colonialista, que o£fende os in
teresses da clae ee burque sa da Metrbpole. Sao obr iqadoe a fomecer
as materios-vrimas muito baratas. as povos coloniais sao forqados
a tx-abalhar para 00 coloniolistas com eal.ar-ioe muito baixos. POl"
outro Lado, a miio-de-obra (ta-abalhadoree) e forr;ada. No nosso pais
existe 0 contra to (que e 0 trabalho forqado).

a colonial.iemo e 'una dae tmne irae de dominio de urn rats fOr outro:
A burquee ia dos pa.ieee europeus, que enr iqueoeu devido d exp lora -
r;ao dos trabal.hadoree dos eeus pa ieee, comeqou a dominor as povos
de A'frica, Asia e America. Os port.uqueeee foram os primeiros colo
ni zadaree europeus e deede 0 eeculo XVI exp Loram 0 nosso Povo.

3· 0 COLONIALISMO
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a Povo anqol.ano nao tem dive i.t.oe, Se e Le exige qual.quer coi ea ;« po
l io ia e 0 exerci to colonialistas vem imediotcrmente defender as 1:n-



COmo vemos, a expZoraqao coZonialista e semeZhante a capitaZista.
Mas a diferenr;ae a seguinte : nos paieee capitaZistas, uma elaeee
(a cZasse ropitaZista) explora as classes trabaZhadoras (operarios
e oamponeses) do seu pais; nas coZ6nias, uma cZasse (a cZasse capi
taZista do pais ooloni.zador) domina tiodae as classes de ouiiropais:
o pais coZonizado.

tereeeee da burqueeia eeta-anqeira e vernreprun1.-r0 Povo. 0 Povo an
golano e for~ado a trabalhar nas terras, nas f6bricas, nas minas ou
nas a:1.sas doe colonialistas; 0 Povo anqo'lanoe deeprezada e mantido
no analfabetismo e na ignorQncia, morre pOl'faZta de assistencia me
dica, e vCtima cb raaiemo, etc. Isto e 0 oolonial.iemo, -
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Mas oe diferentes pa ieee imper-ial ie tae, as vezes, ent.ram em conj'l.i.
to, porque todos auerem apanhar as mesmas r-ioue zae, Sao como os
caes que lutam pOI' causa do mesmo osso. POI' isso houve as guerras
mundiais entre os ~erialistas. POI' is so vemos que, embora aju~
do os colonialistas portugueses, os americarlOs e outros ~judam ao
mesmo tempo lblden Roberto, agente imperialista em Angola.

as imperialistas de todo 0 Mundo eetiio interessados em exp l.orar os
povos dEpendentes. POI' isso vemos que os americanos, oc alemQes,os
belgas, os mgleses, os franceses, os portugueses, etc, estao uni
doe no pacto da OTAN. POI' isso verros que os amer-ioanoe , os ingle -
ses e os outros ajudcun os portugueses a dominar_o Povo an-golano.

Vejcunos un exemplo, entre muitos, da explorar;;ao imperiolista em An
qol:a " a Pet.rof ina, monopol.io be lqa, exp lora 0 pe tro l.eo de Itngola
e vende una prande parte para 0 ectrangeiro. nbtem lucros enor~qs
com a wnda do petro leo brute ou da qaeo Lina. Esses Lucroe sao «n-:
viados para a IiHgica, onde vao re fo rcar 0 capital do monopol.io do.
Petrofina.

Mas, p r-incioo iment:e, os monoool.ioe e:l-71ortamcapitois para os ou
troG paieee, oue r di.ze r, ap liccun arandec quantidades de dinhe iro
no. exp loracdo de terras, minae e mesmo fcr))r1:cal3doe out.roe raises.
Todo 0 Luci-o obtido volta para as ,'letronoles. ASG7fl" os monono l ioe
apoderam-ee das riqueeae dos paiceo dependent-eo e, al.em dieeo; vao
aument.ar 0 seu node r economi.co nos seus raises, com 0 dinhe iro ,]0-
nho no. exp Loraciio .

Noe pai ece imperi.al ict.ae, oc capitolistas .iunt.am-ee em nonopol ioe .
Oe nonopal ioc roncentrcun (1 producdo e a venda do maio» poX'te dae
mercador-iae, El.ee exr Lorom os outros pccieec ipai eee dependerit.ee ) ,
aide lY70 romprar as matririae-p r-inao mui.to barato e e onrle, mais tal"
de, lilo wnder as seus p rodutoe muito mai c coro.

o inmer ial iemo c un ('aso particular do cop-i.t.al iemo, Com 0 de ernvol.

irimcnt.o do car i to l iemo , as burquceiae de muitos p01~sel3 pnssarar>1 a
domi.rar 013 rovos de out.roe raises. Eet.a nova fase do cor.i.tol iemo
chama=ee 0 IVPERIALIS/.10. Ael3im. nos VCr'os hoje aue os carri.tal iet as
aner-icanoe, inql.eee s; al emdee; francesel3, bcl.qae, capanho ie , portu
quese e, etc, dominom mui.toc povoe de A/rica. da /fsio q do hnl?ricrz
latina. Ikl rliferenyas na manci.ro de os imper-iol.i.et.ae dcminaxem os
povo.'>, COl"'O JEremos nas pO.Jinos eequ int.ee, Mas agora eet.udaremoe 0
imper-ia l i cmo Y'O oe ra Z.
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4 . 0 IMPERIALISMO



o imperiaZismo pode aparecer de duae manei.rae : ou 0 coZoniaUsmo
(0 nosso caso) ou 0 neo-coZoniaZismo. Atras vimos 0 que era 0 co
ZoniaZismo. Veremos a eequi» 0 neo-coloriial.iemo,
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Eoonomicament:e0 rats cont-inuaa se1'tao dependent:edo eet.ranoeiro

o pats fica indep endente no papel.,ternbandeira, tem hino e tem (TO
verno. Mas, no fim ck rontas, esse (7overnoso faz de caoataz do i!i
per-ialiemo. Quem governa oerdadeiramente sao os amer-icanoe,franc!!.
ses, alemaes au outros.

Este governo fantoche, que nao representa 0 Pove, toma logo medi -
dae contra 0 lOvo. Cria a sua po licia politica para repirimir os re
p1'esentantesrevolucionarios do Povo; esta rol~cia e geralmente co
mandada pelos antigos roZonizadores. 0 governo fantoche cria um e
xercito que e oomandado pelos antigos oficiais coZonialistas;se h6
oficiais africanos, eles sO servem para passar nas paradas e para
assinar papeis. Quem dirige sao os antiros colonialistas. 0 gover
no fantoche or-ia leis que mxntem a exploracdo doe monopol.ioeirrrpe
riaZistas, contra os mteresses do Povo. 0 governo fantoche faz a
cordos militares com 0 antigo colonizador.,Assim, uma parte do e
xercito coZonialista mantem-se no pais, pronto a intervir no caso
de rebentar una revoluqao popular contra 0 imperialismo.

Porem, eles arran.[amuma mane-iramais manhosa de continuar a explo
rar os rov~s. Antes de dar a independencia, os imperialistas ten~
tam liquidar as organizaqoes revolucionarios. Ao mesmo tempo, rro
curam arran.faraentro do pais colonizado certos homens que se dei
xam wnder. Os imper-ialietae VaG qeralment:eprocurar esses fanto -
chee entre os elementos burqueeee da colonia. Oe imper-ialietae so
discutem e entram em negociaqoes com esses elementos vendidos.O Po
vo, as classes trabalhado1'as,nao entram na discussa.o.Depois, os
imperialistas dao a independencia poZ{tiCa e poem no governo esses
fantoches, que prometem nao tocar nos interesses econ6micos dos ex
p loradoree imperialistas.

Devido a luta popular oontra 0 colonialismo, muitos pa{ses imperiE
listas sio obrigados a dar a independeneia a eeeee povos.

5· 0 NEO-COLONIALISMO

o neo-colonialismo e 0 dominio econom~co feito pelo imperialismo
nos raises .fainderendentee poli.ticamente.Este domini.o rode vir
da inriltraqao dOs monopoli0s imperialistas na economia dum rots.
Ou [XJdescz- a craneformaodo dae coloniae em paieee independentes ,
poli ticament:e,ImS que continuariiosob a rata dos irrperiolistas.
Em Africa, quaee todos os paieee que eafrem 0 neo-ool.onialiemo e
ram ool.onioe ate hd pouco tempo. Jle.famospois como apareceu o{ 0
nco-colonialismo.
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A maior parte dos patses de Africa, da Asia e da America Latina so
frem a exploracdo neo-col orrial.i st:a do imper-iol iemo, () mais fortCl de
todos os imperialismos e 0 nor t.e-omer-iocno, Os rovos de .t,jrica. IYsia
e America Latina Lui am contra 0 imper-io l.iemo.. 0 ccloniol iemc C 0
neo-ooloni-al.iemo, 86 aeeim el.ee poderao seY' tiotialr-ent:e l.ivreo .

POl' tudo -ieto, a lui:a de classes mm rats que eofre 0 neo-ool on i.a -
l iemo e a seguinte : Luiia das classes tirobol.hadorae e do burque eia,
aquela parte ~ue e nacional, contra a Ovyguesia-copatoz e contra 0
irrrperialismo; lui-a dae classes tirobalhodorae contra a burauee ia na=
cional. que a exp lora.

A outra parte da burguesia africana, acuela que tem r.equenas terras
ou fabricas, ndo :Ju},ha nada com (l neo-oolor.ial iemo. E 0. bv:rquecia
naeional., El.a cont-inua a ser daminoda pel.o imper-ial iemo e re l.a bur
guesia oendido.. No en tan to , essa burquesoio. nacrional., nos suas t.er-:
ras, nas suas fGbricas. iombem ernl.ora a cl aese t.rabalhadora,

Quem ganha rom 0 neo-ooloni.al iemo ? 0 Povo ndo qanha nada, sO W"Ia
cent-a parte ch burquee ia africana, aquel.a que vai eervir de capatez
acs imperialistas, e que vai qanhar . Vai entx-ar no governo, no admi.
ni eta-acda, no exerci.to, na po l.icia, nos bancoe , nas el17f'Jresas.Antes,
quando 0 pais era colonia, e eeo burquee ia 1".50 0 podia fazer.

romo era antes. Sao os monopo l ioe imperialistas que ficam com as ma
tex-iae-pr-imae, Sao oe monopol.ioe impex-ial.ietas que oendem oe proc.u::,
tos fabricados. Sio os monopolios imperialistas que enviom para fo
ra do pais oe Lucroe at obtidos.

47



A Lutiade Ldbertacdo Nacional:contra 0 ool.onialieno e contra 0 imr~
riaZismo e una [aee do. Reoolucdo, Veremos em seguida aual.e 0 pro
aesso revolucionario de l~a Zuta de libertaqCi.onacional.

Una Revolu~ao e, por isso, uma mudanqa de forma de sociedade.E e a
eubot.it.uicdo de una forma de economia por outra. A Reuol.ucaoSocia
Zista e a tx-aneformacdode uma eociedade de expl.oracdonuma socieda
ce Zivre e iguaZita!'ia.

Lutar-se-a entao por uma RevoZuqa.oSocialista; pela destruicao do a
pareZho do Estado capitalista, veZo fim da exploraqao da burguesia,
mesmo que seja ~acionaZ, sobre as cZacses trabalhadoras. Pela nacio
nalieacdo de todos os nei.oede produado,

No entanto, a ~voluqa.o nao acabara,com a obtenqao da inderendencia
aompleta. se for a burguesia nacional que estiver no poder, as clas
ses trabalhudoras oontinuariioa fazer a revolu~ao.

No caso de un Povo dominado por un pais estrangeiro, a revol.uciioa
oabara com a explora~ao dos monopolios imperialistas. A revoluqao
tiraramuitas tXmtagens ao Povo: obex-tux-ade mais eeool.ae,hospi
tais, fabricas, desenvolvimento agricola, etc. 0 pais sera indepen
dmte, polit-icae economi.cament:e, 0 Povo aloancard a independsneia
oompl.et:a,

No caso de un pais oapitalista, a revoluqao feita pelo proletariado
clarad eoeiedade inteira a propriedade sobre os meios de producdo e
criara 0 sociaZismo.

Quando um pavo e dominado por uma cZasse estrangeira (caso do impe
rialismo), au quando as classes trabalhadoras de urnpais sao domina
das pela burguesia (caso dos paises capitalistas), e preciso haver
una Bevol.uciiopara que se acabe com esse dominic e exploraodo, Por
esta mzao, 0 pavo cnqol.anoLut a pa:rase Zibertar do coloniaZismo
portuquse,
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6 "A DESTRUIr'AO DO PERIALISMO' LUTA DE LlB~RTA<;;AO NACIONAL
y 1M . E REVOLUCAO

Vemos assim que uma Reool.uciioe 0 reeultado da Lut.a de cl.aeeee.Nee
sa Zuta, a cZasse au classes oprimidas vencem a c!asse dominante
(reaaeiondr-ia)e modif'icama forma de economia e de eoeiedade a eeu
favor.



Fbde acontecer que a luta de classes entre as classes trabalhadoras

Num paie dominado pel.o imperiaZismo, auer sob a forma colonial quer
sob a forma do neo-ool.onial ietm, ja vimos aue uma cl aeee (a bUY'gue
sia do pats imperialista) explora as classes trahaZharhras (opera
rios e camponeses) e a burguecia do pats dominado. Estos classes 0-
primidas pelo imperioZismo unem-se num largo moirimentio contra el:e,
Aeeim, urnmovimento de l.ibertociio terd 'homene que pertencem a cl.ae
se operdria, aos camponeses, aos burgueses e aos intelectuais. To
dos estes qrupos Be reW1em contra a inirT'igoCOmlM : a explorador, e
comecam a Incto. de Iriber-taaiio Naoional,

A medida que a luta avanr-a,urnaparte da bvyguesia comeqa a vacilar
e tenta cor-iqar a movimento·de l.ibertaodo a parOl'a Lui:a, para aue
se [acam neqoeiacdee rom as imperialistas. Esta burquesia sabe que
e ela que vai beneliciar com as negocialloes,que abriY'aoa porta ao
neo:-colonialismo.A cZasse cperaria, as camponeses, a bur'luesiana
cional anti-imperialista e as intelectuais revolucionarios querem a
continuaodo da- Luta. Dd-ee entoo uma separaqao entre eet.aeul.timae
classes e aqual.apar·teda bv:rguesiae dos seus int.el.ect.uaieque se
quel'emvender ao impe.f'ialismo.Os que querem ser capat.azeedo impe
rialismo sao expulsos do movimento de libertaqCio.0 movimento de Z~
bei-iaciioanti-imperialista e entidodominado pel.aburqueeia naeional.
pelos operarios. pelos camponeses e peZos intelectuais revolucion6-
rios.

Se 0 dominado» estrangeiro ndo cede as preeeoee populares. ee el:e
se m:znt~m,entao 0 povo dominado pe l.oimpex-ial iemo tem de fazer uma
Luta de ldbertiacdo Naeional., E'staLuta e uma forma da Lui a de clas
ses.

7·0 PROCESSO REVOLUCIONARIO DA LUTA DE LlBERTA<;:AO NACIONAL

COmo vimos atras, um povo coZonizado ou neo-colonizado sofre a fe -
roz explora~ao do aoZonialismo e do imperialismo. 0 povo coZonizado
ganha aada vez mais aonsciencia de que ~ necessaria acabar com 0 do
m{nio estrangeiro. Os cperarios fazem greves para melhorar as seus
salarios, tentam criar sindicatos que defendam os seus interesses .
Isso provoca a repressao dos colonialistas. Os camponeses protestam
contra 0 roubo das terras por parte das grandes fazendas e ro~as co
lonialistas. Isso provoca a repressao. Os elementos da burguesia nE
donal prateetom contra a diecx-iminaciio racial e econonrica, Surqem
movimentos pol{ticos pedindo a independencia. Os dirigentes e mili
tantes desses movimentos sao presos, torturados, mortos. A ideia da
independmlcia cresce aada vez mais. 0 Povo compreende que tem de se
organizar para lutar de todos os modos.
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/>bs tambem pode oconteoer que as massas t.rabal.hadarae ndo tenham
Jor~a suficiente para dbminar 0 movimento naoionaZista e que seJa
a burguesia nacional: a conquie tar a independeneia do pais, com 0
aux{lio dbs tirobalhadoree, A burouee ia naeional. tientard cx-iar uma
eoeiedade cxzpitalista independente. Teniiard cr-iar uma economia oa
pitalista, mas livre &:z cpressiio imperio. Zista. Neste caso, 0. Luiia
entre oe teobalhadoree e os burqueeee continua. Mas el.a mantem-ee
em segundo plarzo, tal como aoontecia na luta de Zibertar;ao nacio
nal. 0 inimigo comume mais imediato continuara a ser 0 imperiaZis
mo. Porem, as elaeeee tirabalhadarae deverao orqaniear-ee num part?
do proletidrio e em eindicatoe, deuerdo fortificar-se e aumentar -ci
luta de olasses para~ a certa altura, vencerem a b~~guesia e oon-

Fbrem, a medida que a luta se desenvolve, as classes trabalhad01'as
ganham rrrzior experiencia poZitica, mais conhecimentos. Comerarao a
aparecer bomene saidoe dzs elaeeee trrobalhadarae e capazee de diri
gil". POl"outro'Zado, a medida que a Zuta se desenvoZve, a8 massas
trabaZhadoras poderao chamar a defender os seus interesses aqueZes
inteZeotuais mais honestos e, pOl" ieeo, mais reool.uoiondrioe, Mui
tos dirigentes proZetarios sao inteZectuais que defendem os inte -
resses mxie profundos das massas tirabalhadorae, Teeo aoontiece, /)0-
rem, com 0 desenvoZvimento &:z Zuta de classes, oom a partrioip aciio,
cada vez mxio», dJs trabalhadoree na Zuta de l.ibertacdo nac ional: ,
oom 0 cperfei~oamento doe oonhecimento e pol. ftioos deeeee tseabalha
doree,
Pode aconteaer que as massas trabaZhadoras tomem a direoca.o do mo
vimento de 1ibcrta~5o naeional., antes de se cheqar a independencia
Neeee cuso, com a independenoia, 0 poder vira p11'a oe tirabalhado -
res. El.ee ametiruirdo uma eoeiedade justa, umo:eoeiedade s:em exp lo
ra<;5o do homempelo homem, uma eoeiedade sociaZista.

e a burqueeia naeional: provoque a divieiio do moiriment.o de l.ibertia
~ao. Pode aoontecer que esta Lut.a de classes nunca eei a muito for
te en compara~ao com a Lut:a contra 0 'l:mperioZismo. Isso depende de
muitas ooieae, Depende, em primeiro Luaa», do. [orca dae classes
ta-abalhadorae e ill for~a da burques ia dentiro do movimento naciona
lista. Depende. em segundo lugar, da forqo do imperialismo dentro
do pats. Se a burguesia nacional: V7:r que pode tiomar 0 poder sem a
ajuda das trabalhadores, ela ten tara faze-lo. Is to , porem, nao su
cede, parque as burquee iae nacionais nunca tem for~o. euf'ioienie po.
1'0. tomarem 0 poder sem a ajuda doe trabalhadores. A burguesia no. .=
eional: ten tara pois ocupar oe poetoe-ohaoe do movimento de l.ibert-a
~ao. Embora com pouca for~a, ela pode faze-lo, mesmo em Afrioa,por
que tem maie quadroe, mais homene capazee de dirigir, quando ee esto. no px-ineip io da lui-a de l.ibertooao,
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Por isso se diz que a Zuta de l.ibeirtaoiio nacional: 2 uma forma eep e
ci.al: da lui:a de olaeeee, que faz parte da Lui:o. doe povos opr-imidoe,
contra 0 1ftperiaZismo. Assim, todas os partidos proZetarios tem co
mo divisa : "PROLETARIOSE' POVOSOPRfl.lIDOSDE'TODD0 MUNDO,UNI-VOS!'

Se as classes tirabalhadorae nao sao muito fortes dentro do movimen
to de libertaqao e e a burguesia nacional que 0 domina, 0 movimento
sera anti-imperialista mas caritalista, defendendo a propriedade in
dividual (privada) sobre os meios de produrao (terrenOs muito gran~
des, fabrieas, minas, etc).

Se as: classes tirabal.hadarae sao muito fortes dentiro do movimento de
l-ibexri-aedo, ele tamara urncardct.er anti-imperiaZista e eoo ial ieta
com lm programa muito n{tido de defesa dos interesses dDS trabaZho
doree, pel.a naoional.i.zaodo doe meios de producda,

Vemos" pox-tonto, que a Lutia de l.iber-taedo naeional: toma vdriae for
mas. Ieeo depende da forqa de oada uma dae classes que formam 0 m?
vimento nacionaZ de Ziberta~ao.

quie tarem 0 poder pol itrioo, Se 0 ooneequi.rem, conet.rui.riio entc'io 0
eocial.iemo,
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Quando for possivel, 0 proletariado dos paises colonizados devera
tambem fazer a luta ideol6qica contra a burpuesia nacional,para que

Numrats colonizado, estas treB [ormae de luta tiambempodem exis -
tiro A luta ideol6gica e feita contra 0 colonialismo e 0 imperialis
nv, tentando mostrar a necessidade de lutar contra a opressao e lu~
tar pel.a independsneia compLeta, A Lui:a econonrica tambem deve ser
feita, assim oomoa politica, nos casos possiveis.

Entia forma de luta pode ser armada ou niio, A Lut:a pol itrica nao ar
rmda e feita atraves 00 rmnifeetiacoee, de assemhleias popul.are«, de
luta nos Parlamentos, nas eleicoes .. etc.
A luta armada e feita em acr;oes de sabotagem ou de guerra.

3 - luta politica

Esta forma de lut.a 6 iei.t:a a.·raves de pedi doe eol.ect: -iooe de aumen
to de salax-ioe, trabai '\:;T 0 menos pos sf ve l: para atrasar 0 rendimen
to de t.rabalho C'manqonha"), de recusas de tirabalho por parte dos
txcbalhadoree, (qreuee ), EstLs (lreves sao destinadas a el.eoar os eal.d
rios ou para oo~er outros benef{cios, ou ainda para protestar con~
tra os abusos 00S patroes (expulsao de dirigentes sindicais, opera
rios deepedidoe por falta de trabalho, etc).

2- Zuta econamica

f; a luta dae ideias. Ela e feita atraves de panfletos, de .fornais,
de diecureoe, de oonfersneiae, de oonversas de pol-it: izaqiio, de U
VI'Os.. e de palavrae-de-ordem eecx-it.ae nas paredes. Nesta [orma de
luta, trata-se de expZicar a todos os proletarios de que maneira se
faz a exp Loraciio oapitial ieta, Aqui se denunci am as ment irae da bur
guesia. Procura-se mobilizar 0 povo trabalhador contra 0 Estado ca
pitalista. Esta forma de Lui:ae feita nos sindicatos, nas f6.brica~,
nas orqanizacdee cul.turaie, nOB cl.ubee de recre io, nos ol.ubee des
potrt ivoe, etc.

- luta ideol6qica
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8•AS FORMAS DE lUTA

As fOro/as d3 lut:a de classes sao muito vax-iadae, Elas dependem do
eituaciio do pats e dae classes que ee encont.ram em Lui-a,

formal"Assim, numpais oapitaZista, 0 rroZetariado Zuta de tres
principais contra 0 capitaZismo



a sua ac~ao negativa possa ser desmascarada. Mas como 0 problema i
mediato e principal nos pa{ses colonizados e 0 dom{nio imperialis -
~ esta luta ideol6gica contra a burguesia nacional fica muitas ve
zes em segundo plano. TUdo depende, porem, da forqa das classes e
cia pos~ao pol~tica da burguesia nacional.
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~ os angoLanos mais conscientes ajudarem os outros menos conscien
tee a compreender a neceeeidade da Lui-a armada, Angola em breve se
ra uma fogueira de una ponta a outra. Essa fogueira queimard para
sempre a opressCio roLoniaLista e imperiaZista.

Em Anqol:a, a luta pel.a independenci.a naeional. eetd mais avanoada nu
mas regioes do que noutirae, Mas, em todas as regioes de AngoZa.o Po
1)0 deeeija terminar com a exp loraodo oolondal.ieta e capitaZista.

Fbr isso dizemos que nao e pOl' se pertence'l' a um grupo etnico que
se tem uma poeiciio a favor da independencia ou contra e La, as bur
gueses capatazes do imper-ial. iemo nao sao so de uma tribo anqol.ana.E
lee sao recrutadoe entre todos os anqo'lanoe, Hol.den Roberto, aqent:e
dos americanos, pertence a una tribo que Zuia corajosamente; no en
tanto, eLe trai a luta de Liberta~ao.

NCioe pelo facto de ee ser Kikongo ou Kimbundoque ee e maie oomba
tivo. a que leva todo 0 Fbvo anqalano a Luiar e eobretudo a sua si
tua~Cioem rel-aciio ao oalonial iema, Todos os anqol.anoe aaabardo pOl'
ee teuoltar,

As diferen~as etnicas ou 0 facto de se pertencer a trioos diferen -
tes nao deve impedi» a miao de todo 0 Povo. a inimigo comume 0 co
lonial iemo e 0 imperiaZismo. as anqolanoe do Norte ou do SuZ, do 0-::'
eeie ou db Leete de Anqol a, eiio exp loradoe mais ou menoe da mesma
maneira.
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9· UNIDADE DO POVO

A Luta contra 0 coloni al iemo e pel.a independencia e sempre vit or-io
sa, embora possa ser muito Zonga. E eZa e vitoriosa porque as cZas
ses optrimidae se levant-am contra 0 dominio eetiranqeiro e porque .por
outro Zado, 0 imperiaZismo esta rondenado historicamente a desapa -
recer.

No entanto, hci em AngoLa regioes onde 0 coLoniaLismo e mais forte.
Por isso, eLe rOde expLorar mais as popuLa~oes dessas regioes do
que dbutras. E assim, essas popuLa~oes estao mais revoLtadas contra
o oolonial iemo e mais preparadae para Luiiar contra e le; Nouiirae re
giOes, onde 0 roLoniaLismo nao pode estabeLecer-se com toda a foraa,
as popuLa~oes sao menos expLoradas. E, por isso, os povos dessas r~
gioes ainda nab pegaram em arrnas contra 0 expZorador estrangeiro. A
cuZpa nao e desses povos.



....--------~--------------------------------------------.
Ieeo noneeque-ee quando a gente se organizou para Lutiar; Comoe que
comecamoe erit.do a orqani zar-noe ?

Cbmoe que se ooneeque tudo isto ?

Mas sO somos [artee para enfrentar 0 inimigo quando somos muitos a
pensar da mesma maneira, a-querer a mBsmacoisa, a ter os meios ne
cessarios para nos defendermos do inimigo e para ataca-lo.

M:1S quando e que a gente perde 0 medo da vepreeeiio ?

Quandoja somos muitos a compreender que a exploraqao colonialista,
a opreeedo; tem que aoaba», e quando ja nos sentimos fortes para fE.
zer frente ao vdmigo.

se vamos insultar sozinhos 0 ratrao, 0 chefe de posto ou 0 poltcia,
somos presos e mesmomortos. Se queremos protesto~ contra os sala -
rios e somos easinhoe, 0 paiirdo deepede-noe, Mas ee ;formos muitos a
proteeta», 0 pcd~raoja nao despede imediatamente tiadoe, porque tem
necessidade de trabalhadores. a natrao pode chamaI' as-forgas de 1'e
pressao, mas, se fo~nos muitos, jd as forgas de repressao podem he
sitar. Se formos muitoe , poderemoe meemo ndo tel' medo dae [orcae de
1'epressao, quer elas ataquem quer niZo ataquem.

Quando comeeamoe a tel' ooneeienoia da expl.oraciio oolonial iet:a, nos
dizemos QOS nossos amigos mais pr6ximos que as coisos nao estao bem
Irieenoe que a vida eetui mal, que ndo temos comida, enquanio outros
sao riquissimos e vivem a nossa custa. Dizemos que os colonialistas
na:o tem 0 direito de roubar as nossas terras, de nos exp lora», de
nos mal.trato», Depois_. quando conversamos mais com os nossos amiqoe
vemos que a mica mane-ira de acabar com os sofrimentos e aoabar com
o co lonialismo. Mas como faze-lo ?

~unos vel' como e fundamental e Lndiepenedvel: a oraani.zaciia, para ven
(X'I'mOS 0 colonial-iemo -,x;rtugues e todas as [oxmae de opreeedo;

10• A ORGANIZACAO REVOLUCIONARIA,

lm povo que luta contra 0 colonialismo e 0 imperialismo precisa de
ee organizar. Uma 'luiia tern de eez: preparada e organizada para ser
vi.tox-ioea. A organiza~ao e necessaria em todos oe aspectos da vida.
Oe camponeses, p:l1'a lavrarem a terra, primeiro oombinam com? 0 fa
zer e dividem as tarefas. as operdrioe, iirabal-handa nas fGbricas,
tombem preparam primeiao as diferentes operaeoee a [azer: No. Lutia
ccmtra 0 oolonial.iemo, 0 povo organiza-se num Movimento de l.iberta
~(Zo ou num Partido.
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Depois da independencia. um movimento de liberta~ao podera manter
-ee na Luta contra 0 imper-ial.iema, ou poderd t.raneformar-eeem Par
tido Unico. ou poderd Beparar-se em vciriosPartridoede cl.aeee,Tudo
depende; como eempre, d:z for~a dae classes existentes no pals e da

A forma de organiza~Qo depende da luta e das classes que entram ne
La. Se varias classes eetiiiorepreeentadae na orqanizaedo, entdo el.a
e un Movimento. Esse l>bvimentoe uma Frente Larqa contra 0 inimigo
comum de todae eeeas classes. POl'isso. 0 seu Proqrama tem de inte
ressar a todas essas classes e, por-tantio ; ndo pode ser muito claro-:
Pela mesma razao, a disciplina nunca e tao severa como num Partido
de classe. sobretudO da clasBe operciria.

A Lui-apode alaet.rara todo 0 pals ee hd um Movimento ou Partido;so
ele pode dirigir os grupos organizados e organizar outros. s6 ele
pode dirigir a luta em todo 0 pals.

Por outro lado. para que as ideias sejam conhecidas das massas. e
preeieo [azer propaganda. quer diee», comeqar a espalhar as ideias
no }bvo. Portanto, e preciso escolher companheiros para 0 fazer; e
preciso trabalhar de maneira que a pollcia nao descubra que se esta
a fazer propaganda. QUando se quer fazer bem qualquer acqao contra
o inimigo, tem de se fazer agitaqao; quer dizer, tem de se explicar
ao Povo. ou so a una parte dele. que e preeieo Luiiarde uma manei.ra
ou de outra (protestar. fazer manifestaqao. responder a agressao. E
t.acarrom armas, etc).

Mas tudo isto sO ee ronsegue ee hciurnqrupo orqani.zadoou muitos
grupos organizados, ligados entre si. Quer dizer. se hci organiza
~oes. au seja, Be os indivlduos conscientes e revolucioncirios se
juntam para fazer propaganda e CfJita~aojunto do Povo; ee juntam PE.
ra combinar mane iras de l.utar;se juntam para fazer aumentar 0 nione
ro de indivlduos coneaientes e de outros qrupoe orqanieadoe; ee juri
tam para leuarem 0 Povo a luta e Luiiaremcom el.econtra 0 inimigo.-

Nos transmitimos aos outros as ideias que temos sobre a e.r,pZora~ao,
sobre 0 coZonialismo. sobre a necessidade de acabar com a explora -
~ao oolonialista. Mas falar so com os outros. de vez em quandn. nao
chega. t preciso faZar todos os dias sobre a explora~ao e sobre a
maneira de acabar com ela. E preciso que nao seja so uma pessoa a
[al-ar,senao 0 inimigo eaberd depresea quem e e apanha-a, t; precieo
combinar com os nossos companheiros a maneira de lutar contra 0 ini
migo : recusar pagar imposto, protestar contra os salciTios baixo~
etc. Mas. para fazer tudo i.etio,e preeieo que haja um qrupo que te
nha as rresmaside iae, que tenha conf'ianoanos seus elementos, que
discuta as coisas que vai fazer.
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Im Partido e una organiza~ao que reioieos elementos de uma cl.aeee,
POl'exempLo, un Partido pl'oLetdr-iocomport-aos prolet.dr-ioee todas
as pessoas que defendam reaZmente os interesses dos proletarios.Por
isso, 0 seu Proqroma e mrie cl-araque 0 de um Movimento de Iribert.a
~ao. 0 seu Programa deve defender fielmente os interesses da classe
representada (neste caso, a cl.aeeeprol.etdr-ia ), Num Partido revolu
cionario a discipZina e mais severa, porqvp os miZitantes terntodos
a mesma ideologia, que os disciplina da mesma maneira; e porque,pa
ra vencer 0 poderoso inimigo (a burguesiaJ e preciso urn t!'abaZh~
muito orqani zado e muito dieeip l inado ,

for~a do imperialismo no pais. Urn touimento pode transformar-se num
Partido, se una aas classes toma totalmente a direcgao dele. Ja vi
mae atras romo isso acont.ece,
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- Que e st a do nosso Lado ; que nos ajuda numa certa
ai.tuacfio ,

- Amassar; pisar, estraganno.

- Estudo cuidadoso; ver uma coisa parte po r parte.

- Homemmuito pequeno.

- Doenc a no sangue que faz perder a f'or'c a,

- Liquidar; destruir 0 efeito.

- Faz vaias; grita a fazer tro~a.

- Ganhos; conquistas.

IEstruir completamente.

Casa onde vivem as pessoas Que nao pcdem traba
Thar (crianc;as sem familia ve Lhos , r-obre s , inv8:
lidos, etc L

A

AMACHUCAR

At'iALISE

MAO

ANElI1IA

ANULAR

APUPA

AQUISI<;OES

ARRASAR

ASILO

ALIADO

ABASTECER

ACOCORADO - IE c6coras; sent ado sobre os calcanhares.

ACU{ULAR - Amontoar; juntar.

ADAPl'ADO - De acordo com; "h ab i.tuado ; preparado.

ADUELA - Tabua de barril.

AFINADO - Ajustado; que funciona bern.

AGRESSAO - At aque ,

ALAGAR - Inundar; encharcar.

ALARIDO - Grande gritaria.

ALASTRAR - Estender-se (as que imadas alastram na rrata).

ALFABETIZA<;AO- Ensino da leitura e da escrita.

- Fbrnecer; entre gar coisas necessarias (0 Povo a
~astec_~ os F,uerrilheiros 00 MPLJ\)

ABELHUDO - Pessoa que se mete em tudo; tambem pode spr pes -
soa que se zanga facilmente.

Vocabulario
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- Comum; que pertence a muita gente.COLECTIVO

CLASSESOCIAL- Conjunto de pe s scas que dentro de uma sociedade tern
o mesrno Lugar' na pr oducfio e representam os meSI'lOS in
teresses economicos e pol1ticos.

as- Homem que mata os ccndenados; homem que tortura
pessoas (os agentes da PIDE, os cipaios, etc).

- Que acontece por acaso.

- Casa do bicho-da-seda.

- Oz-gani.zecao do Estado colonialista portur;ues que im-
pede a sa ida de notlcias e livros oue esclarecam 0

povo ; 0 governo colonialista faz isto para Impedi r
que 0 povo conhe ca a ve rdade ,

CASUAL

CASULO

CEHSURA

CARRASCO

CAPITAlS ES-
TRAl;GEIP03 - Riquezas pe r-tencent.e s a estrangeiros que sao arlica

das na explora<;ao da riqueza de outr~ pals.

acontecer por aca-(forma do verba CALHAR).CALHAR
so.

c
CALPU\

BROTAR - llascer da terra; aparecer.

DANIDO - Posto fora; expu l so ; posto a parte.

BEi1-EST.A.R
SOCIAL - Comodidade e eat iaf'ac ao cue sente a ma ior in do Povo ,

BENEFICIO - Gozar de: aprovei tar.

B

- Burro.

- Desejos; ambi90es.

- Reuniao de nunerosas pessons ~ara resolverem certos
assuntos rrue Thes Int.ere ssa-i.

(forma do verba ASSOCIPJI). PSSOCIAR= juntar-se e. ou
tras pe ssoas par-a urn certo trabalho.

ASSOCIEl'I

ASNO

ASPIRl\9ClES

ASSEMRLEIA
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De acordo com 0 costume ou com uma combinagao
coisa que e aceite por toda a gente sem muitas
vezes se saber porquE:.

- Associa~ao de varias pessoas para obter melhora
mento econom ico e social, atraves do trabalho co
mum.

- Corrompido; subornado; vendido.

- Espetar.

- Conjunto des conhecimentos adquiridos pe l.a socie
dade.

- Que diz respeito a cultura.

- Dando a volta; passando a volta; paasando ao-La
do.

- Associa~oes feitas para 0 neBocio, formadas com
capitais de outros pa ises, para' obterem grandes
lucros e explorarem um pais.

- Pais que esta debaixo do dominio total, polIt ico
e economico , de out ro rals.

- Sistema que £e~uem alguns ralSeS poderosos, pelo
crualmanten debaixo do seu dominio rolltico-eco
nomico outros raises mais fracos.

- Rela~oes que se estabelecem entre homens e povos
na base. da compra e venda dos produtos.
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CULTURAL

CORRUPTO

CRAVAR

CULTURA

COOPERATIVA

CONVENCIONAL

CONTORNANDO

CONSCIENCIA

COMPORT A

COMPLEXO

COHPLEXO DE
DIFERIORIDADE

C01·IT'ANHIASES
TIWIGEIRAS

COHETICIO

COLOIJIALISHO

COLONIA

- Man ia que uma pessoa tem de que e inferior as ou
tras.

- Complicado.

- (forma do verba CQ)'.IT'ORTAR).COHPORTJI.R= conter ;
t.ambem pode ser a placa que tapa a salo.a da agua
nas valas ou nas barragens.

- Conhecimento que cada urn tern das coisas que se
passaro a sua volta e consigo proprio.

CONSCIENCIALIZAR- Fazer cada um ver 0 que se passa; fazer conhecer
acs outros os problemas deles



- Coisa que nao acontece mrit as vezes,

- A ma is; aquilo que estri 8. mais.

- Fuga de urnpovo do seu pals devido a urnr>;rn.ve a-

- Relacionados com a ETNIA. ETNIA = e urnconjunto
de pessoas ~ue tern 0 meSMO aspecto fisico, ames
ma organizacfio social e a me sma cultura.

- Mui.t.oborn.

- Competente; muito capaz ,

- Conjunto de todos os organismos dum nals que ser
ve para impor e defender os interess~s da classe
dominante.

- Anima: entusiasma; activa

- Base; ccrijunt.o das partes pr-i.nci.pa.is de qualquer
coa sa ,

E

- Discussao sobre um assunto.

- Tino de governo ou polltica que se baseia na von
tade do povo. (Os imperialistas dizem que ternde
rnocracianos seus palses, mas mentern; porque e a
burguesia que rnanda sozinha. A verdadeira demo -
cracia e aquela ernque foi abolida a explora~ao;
per exernplo, os palses socialistas).

- Em evidencia; que Se faz notar; que salta a vis
ta.'

- Separa~ao de uma pessoa ou grupo de pessoas do
resto da sociedade, por motivos raciais, economd
cos ou sociais.

Princlpio que guia uma pessoa, grupo, organ iza -
~iio ou Partido. (Por exemplo: "A VITORIA It CERTA
e a divisa do MPLA).

- Que possui determinadas qualidades.

- Produto qUlmico; estupefaciente (por exemplo:di-
amba, cangonha, etc).

o

EXCELENTE

EXCEPyAO

EXCESSO

EXODO

ErNICOS

ESTIMULA

ESTRUTURA

EFICIENTE

ESTADO

DOTADO

DROGA

DIVISA

DISCRIMINAyAO

DESTAQUE (EM)

DEBATE

DEMOCRACIA

62



- Vic i.o de comer mui t.o e cone r t.odas as coisas boas.

- Raiva.

- Instrumento que abre qualauer fechadura.

- Grupo de co isas com a ne sma qua.l idade ; mer-cador ia,
- Grande inteligencia; mane ira de se r de uma pessoa.

Que de. or i.srem a qual.oue r- coisa; (por exempl o : roa
auina de fazer electricidade).

- Orr:anismo do Estado que dir ige 0 PP,:lS (COEj urrt o de
min istros).

G

GULA

GOVERl'lO

GAlIA

GAZUA

arhTERO

GErHO

GERADOR

FRISAR - Notar; chamar a at.en cao,

FUNDAMENTAL - Principal; muito imnortante.

FORCA - Pau e corda para matar pessoas por asfixia.

FRATERNIZANDO- (foma do verba FP.ATERNIZAR): estando j unto como
numa famllia; tendo 0 serrt iment.o de un ifio entre os
homens.

F

63

FANTOCHE - Boneco de palha que imita 0 homem; em polhica,e 0
homem que faz 0 que 0 imperialismo quer (por exem
plo: Tshombe e HoLden Roberto).

FETO - Uma ~lanta; crianca nos primeiros meses de forma -
cao, arrt e s de nascer.

contecimento (por exemplo: 0 EXODOdos angolanos ,
para 0 Congo, devido a feroz repressao coloniali£
tal.

- Acto de se aproveitar do trabalho de out ros em seu
proprio beneficio.

EXTRAORDINARIO- Fora do vulgar.



- A parte mais jovem da popu.l acao ; orvanizacjio dos j~

J

- Neter-se numa accjio ; meter-se nos assuntos dos ou
tros (os Estados Unidos da AMericalintervieram no
Congo e no Vietnam).

- Apelado; chamado; lembrado.

Fazer dlegar a.r:uaas terras, por meio de va.l as, :na
ra as r'ega.r ,

- Separar dos outros; cortnr 0 apoio dos outros ( por
exemplo: a UPA esta isolada ~orque nao tern 0 apoio
do Povo ango l.ano },

JUVENTUDL:

ISOLAR

llNOCADO

IRRIGAR

INTERVIR

D{sTRUl.fENTOS
DE PRODUC;:AO- Instrumentos e ferramentas que servem para prcduz ir

os bens materiais.

INTERPRETA9AO - Maneira como se compreen<'1etm assunto.

- Ac~ao exercida por qualquer coisa, pressao; dominioJNFLuENCIA

ll{DISPENSAVEL - Muito necessario; coisa sem a qual nao se pode pas-
sar.

D{FERIORIZADO - Colocado numa situa~ao desvantajosa; em situagiio i~
ferior.

- Em igualdade; que defende a igualdade.

- Que pode acontecer de um momento para 0 outr~; pro-
ximo.

- Encorajar; animar; estimular.

uma- Conjunto de ideias politicas e cUlturais de
classe social.

- Coisa a que se atribui um poder divino; pessoa cue
se tornou muito popular e que toda a gente ouer imi
tar.

I

Nao agir repidamente; vac i.Lar; njio saber qual deci
sao tomar.

- Hedidas para consel'Var a saude; limpeza e asseio.

H

INCITAR

IGUALITARIO

lMINENTE

moLO

IDEOLOGIA

lilGIENE

HESITAR
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sent em- Conjunto dos habitantes de urnpais que se

N

as ou var-i.as coisas ,

antes- Casa do hospital onde se guardamos mortos
de se enterrarem.
Rec~proco; entre duas ou varias pessoas; entre du-

- Maneira de fazer urnacerta coisa.

- Empresa que trata de controlar toda a produ~ao de
todo 0 pais emdeterminados ramos da industria, do
comerci.o e das finan<;as, pare obter ma.iore s lucros.

fa-- Materiais que se utilizam nas industrias para
bricar outros produtos.

M

Grande extensao de terra (fazende.), nas maos de u
ma.s6 peasoa ou companh i.a,

- Chefe de urnPartido; chefe nacionalista; dirigente
de massas populares.

- Vidro especial que faz aurnentar as coisas, quando
olhamos per ele.

- Brilhar.

L

vens de urnMovimentoou Partido politico, dumaas
soc iacdo cultural, desportiva ou outra.
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NAJ;AO

MlTuO

MJRGUE

Mfuooo
MJNOroLIO

MERCENARIO

MATERIA&
-PRIMAS

WZIR

IlJPA

riDER

LATIFOOIO

MEIOSDE
PRODU9AO- 0 conjunto dos instrumentos de producao e das ter

ms, da Sgua, florestas, etc. Q.uerdizer, 0 conjun
to de tudo 0 que serve para 0 ROMemproduzir bens
ma.teriais,

- Individuo que faz a guerra para ganhar dinheiro.



Qualidade da~ueles que nao desistem de urn trabalho
ccmecado ; assiduidade; esror-co continuo.
Forma de ver as coisas a distancie..

- POl:lcia politica do governo ]'lortur.;ues que serve pa
ra espiar a actividade politica das nessoa.s, parf,
prender e matar os patr-iotas. E ela Cluemanda en
todas as outras for9as de repressao. A PIDE e com
posta de bandidos, de laCl.roes e de cr irn ir-osos ,

- Que tern qualquer coisa antes.
- Conjunto dos produtos da terra ou da industria.
- Descri~ao do que se pense fazer.
- (forma do verbo PROGREDIR):desenvolverem-se.

PRECEDlDO

PRODU9AO
PROGRAMA
PROGREDIlID-'f

PERSPECTIVA
FIDE

PERSISTENCIA

PArSES
DEPENDENTES- Paises que nao tem dependencia economica ou poli -

tica.

PARTICULARIDADE-Qualidade especial.

- A1ian~a; acordo para a defesa de interesses rnUtuos
(a OTANe urnPACTOmilitar que ajuda PortURal; cna
ma-se: Or-agan i.zacjio do Tratado do Atlant ico Norte

p

Adquirir; conseguir urna coisa; ganhar.

- Ataque.

o

PACTO

CFBNSIVA
C!lTER

NEGOCIAyAO
Nf'rlDO

midos material e culturalmente e que tern a cons -
ciencia de formar tuIla Ul::ldade distinte. dos outros
paises (Angola ~ urnaNAyAOdiferente do Congo).

NACIONALlZAyAO- Transforma~ao das riquezas dos estrangeiros nurn
pais empropriedade da Nagao para serern utilizados
emproveito de todo 0 Povo.

- Discussao entre duas partes para fazerem urn acordo
- Claro; que se ve bem; evidente.
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- Ac9ao que se faz com 0 fim de prejudicar.

- Quantidade de dinheiro que se da a alguem pelo seu
trabalho.

- Discriminal$8.0

- tetras iniciais do nome de uma organizac.ao.

- Direito que tem 0 Povo de governar-se ou diri~ir -se
a si proprio.

s

- Que di.z respeito a.

- Mudanga violent a e profunda, economica, politica e s.~
cial, que Be faz num pais.

- Bens econ6micos que pertencem a paises ou a pessoas.

- Ter medo.

- Divertimento; distracc.ao.

- Mbbilizado; angariado.

- Imagem dada por urnespelho; retrato de qualouer coi-
sa.

ffiGREGA9AO

SIGLA

OOBERANIA

SABOTAGEM

SALARIO

RIQUEZAS

RESPECTIVA

REVOLU9AO

RECEAR

RECREA9AO

RECRUTADO

REFLEXO

REFORMA
AGRARIA - Divisao da terra e organizacao ca producao agricola,

para que as riquezas cheguem a todo 0 povo.

REGIONALI~~O - Maneira de ver as coisas que se linita a urnaregiao;
defesa exagerada da sua regiao.

REACCIONARIO - Tudo 0 que e contra 0 progresso; tudo 0 que e contra
a revo.Iucfio,

R

- Progredir; aumentar a riqueza.

- Vertical; de pe.
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mOSPERAR

PRuno

PROPRIEDADE
PRIVADA- Donrin.io de un particular sobre certas riquezas,

PROPRIEDADE
COLECTIVA- Dominio da sociedade sobre as ri~uezas.
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vagoneta- CarroGn de transporte sem rodas; especie de
do caminho de ferro.

z
- Comida ; al imerrto s ,

v

- Sepu1tura.

- Grupo de alunos numa escola.

- Pe r-iodo de trabalho; vez.

'lIJRRA

vIVERES

VISUAL

. rrUMuLO
T!.JRI.!A

TURNO

VACILAR Hesitar; nao estar seeuro; rao estar firme.

VAGIDO - Choro de tebe; lamento.

VANGUARDA- Parte do exercito que vai a frente; rarte mais pro~res
sista dum ~·!ovimento. Partido, classe socia1 au Povo , _..

VARIOLA - Bexir,8.s.

VEREDA - Caminho estreito.

VIGILAl~CIA- Qualidade de observar cuidadosamente 0 que se nassa; a
vigilancia revoluciomiria e a atenc8.0 a t.udo 0 que se
passe. na revoLucjio a fim d.e eliminar os contra-revclu
cdonar ios e os oro rt.un ist aa,

- Que diz respeito Ii vista.

- Pessoa que tem ve rgonh a doe outros; acanha.do ,

Indi v1duo que se vendeu ao inimigo e que 841;econtra 0

Povo.

TRIBALISMO- S6 querer 0 bern da SU? tribo •

T
TJMIDO

'!'RAIDOR

- Pertencente a sociedade.

3JCESSIVAS - Que se seguem unas as outras.

0-<t?,_,l--r
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