
- Deputado Pascoal Mocumhl na I,o Sessão da AP

O Slstema Nacional ds Ëducaça,
sõ é possível porque há revolução que
abala toda a nossa sociedatlE -

'dísse o Ministro Pascoal Mocumlrj ,  ao
irrtervir na 9." Sessão da Assentbleia
Popular. A intervençãe deste cleputa-
do em apois à aprovação das Linhas
Gerais do SNE foi uma das nrals
aplaudidas pela beleza do dtscurso e
pela forma clara e simples como defi-
nìu a inrportâncía ds desenvolvlmen'
to da educação revolucionária n(.ì
nosso PaÍs.

Vimos desfilar fmag,em do passa'
do; Recordámos as nossas 6vigens. o
universo dê trevas da sociedade tra'
dicional'obscuranlisÌa êm quê demos
os primeiros passos ê cuias marcas
ainda inÍluenciam, inconscienis embo'
ra, alguns dos nossos comportâíÊÍl-
los; Lembramo-nos do5 esÍorçor das
avós que com Karingani'wa'Kalipqsni,
procuravam transmitir'nos os eonheci-
mentos para enfrentarmos o mundo
- disse o d'eputado Pascoar Mucumbi
referindo-se à apresentação dos prtn-
cípios, objectivos o estrutura Oo SNE
feita na Assembleia pelo deputaoo
Graça Machel.

Hoje - progseguiu ee puoés'
semos Íalar às nossas avós diriarnos;
- O mundo não é mals apena3 a
no$9a casa, â nossa aldela. Hoje, iá
não é preciso emolar cabrito para Ía.
zer vír a chuva que Íaça crescer o
milho! O Homem hoie iá 3abÊ como
contpolar a água, O Homsnr transÍor.

rila a natureza porquê domina a ciên"
cia e a técnica.

Disse ainda que sa FRELIMO abrtu'
.nos as portas de acêsso a este sa-
ber universal. Por isso Íomog calmzes
na RPM de produzir os hornens e mu'
lheres que conceberam o Sistema
Nacional de ECucação.

Após sublÍnhar que não basÍa ter
nìos um Sistema Nacionâl corn prtn.

Deputado Pascoal Mucumbi, in'
tervindo na 9:' Sessõo da A. P.

cípios e oblectivos claros parâ asse- .
gurar a vitória da Rwoluçdo' mas
tamtÉnr é preciso organizarmo'nos
para a sua [mpfementação, âcrescen-
tou:

Os probleÍnas quc encontranros de
abandonos precocês da Escola Para
lr produzir na machamba Íarniliar ou
a procurâ dum emprego na cidade ó
porquê ainda não ternos a cooperaliva
na Aldeia Gomunal, e PoÍquc ainda
não modificámos 5s gstrututas produ'
tiyas, é porque ainda não c-,ompletámos

" "eoillização 
do carnpo que dá ao

Homem uma nova dimênsão que lln
proporciona o desenvolvimcnto pleno
das suas capaçidades. SG o SNE é
Íundamental para a realização dos
oblectivos fixados pelo PPI o Sislenrâ
só se reloryarâ e se desenvolverá se
assentar nas bases materiais criaCTs
pelo PPI nomeadam€nte a In'dustriali-
zaçâo e Socializacão do CamPo,

A avaliação pêrmanente da €ua
aplicação tal como o cl'ínico que 8o
diagnosticar a doença e institui a le'
ra$utica" controla os sinaie vitais'
pulso, temperatura e laz o gráÍlco'
dêvemoi, utllirando a metodologia
cientÍtlca da Ofemiva PdÍtfca e Or'
ganizacionçl iá cornprovadâ, trtçamol
o grático do derenvolvlmento e tefor'
ço-do SNE - disse ainda aquela depu-
iade sob uma expressiva salva de
palúas de todos os present€s na sala
ônde decorrerum os Plenárioe da
Assembleia.


