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Gomo nasceu "Fa?,et da esgola
uma base paro o povo tonrn o poded'
Em Janeiro de 1983 publiquei

MEMORIAS DO TEMPO (4), s6rie
iniciada em Setembro do ano an-
terior. Depois disso, as MEMO-
RIAS DO TEMPO pararam, ou me-
lhor, interromperam-se involunta-
riamente. Ginco anos depois, volto
a vasculhar o bau memorial para
ver se ainda consigo relatar histo-
rias da nossa Historia de Liberta-
g5o. Como sempre, sem a preocu-
pagSo nem de historiador, muito
menos de escritor. Apenas a de
testemunha participante.

Estdvamos a perder o leme que
nos  nor teava .  Hav ia  con fusSo.
Odios vefados contra uns. favori-
t ismo e nepotismo em relagSo a
outros, suspeita sobre uns tantos,
desconf ianga gera l .  Um c l ima do-
entio. Ouase imposslvel estudar
com a necessdria concentragSo e
tranquil idade. Alguma coisa estava
errada entre nos, era preciso dia-
gnosticar a doenqa e arranjar- lhe
a cura apropr iada.

Estamos em pr inc ip ios de 1973,
cerca de Margo ou Abri l ,  Chove
torrencialmente e faz fr io a noite.
Os mosquitos refrearam a sua f0-
r ia contra n6s por causa deste tem-
po que parece mais simpdtico con-
nosco do que com eles. Poucos
mergufhos fazemos no mar. Ape-
tece-nos comer macaroca assada i
brasa, pepinos, aboboras, fei jSo
verde. Mas a nossa produqso . foi
devastada pelos bois da vizinhan-
ga e f icdmos tr istes. O milho gue

rEMPo - 14/N/as %i

estava dando tdo bons sinais de
festa verde sumiu-se numa noite
em que dormimos tranquilamente,
embalados pela chuva miudinha
que cafa com insist6ncia desusada.
56 ficaram saudades de magaroca.

Amilcar Cabral acabava de ser
a s s a s s i n a d o  e m  C o n a c r y  p o r
agentes do colonial-fascismo, que
se aproveitaram, como sempre, de
contradiq6es internas do movimen-
to que l iderava. Mas, a que propo-
sito vem aqui esta referEncia ao
assassinato de Amflcar Cabral? E
que, por causa da confusSo que se
gerava no nosso seio, e com a me-
m6ria ainda fresca da amarga ex-
peri€ncia do Inst i tuto Mogambica-
no, os dir igentes da FRELIMO nos
tinham chamado i atengSo para o
perigo politico que representava o
estado doentio em que caira a nos-
sa Escola Secund6ria.

Numa tarde, Joaquim Chissano
reuniu-nos no refeit6rio para falar-
mos abertamente de todos os nos-
sos problemas, de todas as nossas
queixas. Foi o que f izemos. Ponto
por ponto, da base ao topo, isto 6,
dos alunos a direcqdo da Escola,
passando pelos trabalhadores n6o
acad6micos e professores. Rete-
nho ainda hoje o calor das discus-
sdes e a habi l idade e paciBncia de
Chissano em moderar o diSlogo e
ouvir tudo e todos. Assim tambdm
aprendemos o exercicio da demo-
cracia popular.

Fazia-se escuro no refeit6rio
[n6o tfnhamos i luminagSo el6ctr i-

ca) e o ar estava abafado. Mandou-
-nos perfilar no extgrior do edificio
e ali continuou a ref.rniSo, d manei-
ra mesmo guerrilheira de tazer
reunides. Dali  nSoi arreddmos pe
at6 cerca das dezassete horas e
trinta minutos. Ao abandonarmos
aquele local, est6vamos ah:gres,
radiantes, porque tinha sido encon-
trada a soluq6o principal para os
nossos problemas: direcgso remo-
delada, ambiente de confianqa res-
tabelecido, a intr iga banida do nos-
so convfvio, a franqueza e a cama-
radagem restabelecidas. Foi uma
batalha polftica que vencemos e
consolidou Bagamoyo, a escola que
nasceu para a RevolugSo.

Qual era, realmente, o problema
de fundo alL? Pode ser resumido
em algumas palhvras: autoritaris-
mo, arbitrariedade nas decis6es,
que se evidenciava em puniqOes
severas descaradamente injustifi-
cadas. A partir daquele encontro
com o representante da FRELIMO
em Dar-Es-Salaam, os alunos to-
maram o poder de facto: participa-
vam em tudo, est imulados e enco-
rajados pela direcqSo e pelos pro-
fessores. Dir igiam, na prdtica, as
actividades correntes dos progra-
mas extra-escolares, desde a pro-
dugSo at6 a recreaqSo, passando
por tantos outros sectores da vi-
da. Assim aprendemos o ABC da
governagdo da vida colectiva.

A crise maior estava ultrapassa-
da, mas n6b, estava a luta pelo
aperfeigoamento da democracia
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colectiva. Altos e baixos foram re-
gistados neste processo de criar a
hscola Nova. Durante ano e meio
fomos r:onstruindo e consolidando
a nossa vida, debatendo sempre os
nossos problemas e resolvendo-os
da maneira que achSvamos a me-
lhor. A nossa sorte maior foi que
quase mensdlmente t inhamos con-
nosco um membro'da direcgSo da
Frente, que nos vinha dar uma es-
pecie de relatorio do que se pas-
sava nas zonas de guerra e no pla-
no in ternacional ,  no que a nos d iz ia
respeito como movimento de l iber-
tagao. Assim viviamos a novidade
das bata lhas dos guerr i lhe i ros,  a
quem nos junt5vamos no periodo
de ferias escolares, que para n6s
eram "mudanqa de tarefa". Duran-
te dois ou tr6s meses iamos bazu-
car contra o ex6rcito colonial,  al-
fabetizdvamos guerri lheiros e po-
pulaqSo, dSvamos rudimentos de
educagSo sanitSria, transportdva'
mos material e mantimentos para
as bases da guerri lha. lsso no ex-
tenso Niassa. no distante Tete e
no proximo Cabo Delgado. Estudar,
combater, produzir,  eis as nossas
palavras .de ordem.

1974. Cerca de Julho. Tarde
quente e cheia de vento do fndico
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do nosso sonho umbllldal. Debaixo
das 6rvores em frente da secreta-
ria do Comissariado dos Alunos
aconteceu mais uma reuniSo com
GFissano, que chegara a meio da
manhd ido de Dar-Es-Salaam. Para
falar connosco em nome do Presi-
dente Samora Machel, que n6o te-
ve tempo de se deslocar a Baga-
moyo. .O que vai ser desta vez?o,
pareci,a ser a nossa interrogagSo.
NEo porque tem6ssemos, mas men-
sagem de um Presidente n5o acon-
tece todos os dias para uma esco-
la, ainda que a nossa fosse a uni-
ca de nivel secunddrio que a FRE-
LIMO t inha.

Perf i l6mo-nos com a nossa disci-
p l ina adqui r ida em Nachingwea e
pusemo-nos prontos para a reu-
nido, sentados no ch5o, olhos apon-
tados para as ondas do lndico com
gaivotas i  mistura. Bonito cendrio
para a nossa disposigSo psicologi-
ca.  "Oue vai  ser  esta reuniSo?"
Nada mais que o langamento do
FAZER DA ESCOLA UMA BASE
PARA O POVO TOMAR O PODER.
Nada parecido com o que se iaz no
langamentb dos l ivros de escri to-
res. Ndo. Outro t ipo de lanqamen-
to, acontecimento pol i t ico.

Depois de expl icar que o l ivro

era o resultado da nossa experiOn-
cia, Ghissano leu-o na integra, in-
terrompendo aqui e ali para opor-
tunos coment6rios. Vimos como
dramos tdo bem retratados, como
t6o bem era descrita a nossa si-
tuaE6o, que outra coisa n6o havia
a fazer senSo identif icarmo-nos
com a sintese, a teoria sobre como
deve ser a Escola Nova, feita para
a l ibertagSo do Homem mogambi-
cano.

Assim foi parido este estudo que
todo o professor e aluno de Mo-
gambique devia conhecer. pois
com isso nada teria a perder. An-
tes pelo contrdrio. FAZER DA ES-
COLA UMA BASE PARA O POVO
TOMAR O PODER 6 o nrimero 6 da
ColecqSo .Estudos e Orientag6es;,
do DIP da FRELIMO. Foi  publ icado
ha catorze anos, mas quem ande
confuso sobre como se planif ica
a tomada do poder pelo povo atra-
v6s da Escola, que o consulte. Tem
as orientaq6es necess6rias para a
educaqSo revoluciondria em Mo-
qambique de hoje e de amanhS.
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