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Olil Intern acional dos frabalhadore�: Em todo
o Mu ndo. entre nfando it repressao dos gover·
no� fecltcionarios capitallstas e lasci st as ou
0

al eg ria da celebra�a o do poder popul a r
orgaoizando-se para a luta pela afirma�ao

na
ou

assumiram que

a revolu�ao, hOje como sem·
p re, se realiza no trabalho duro e quoli·
diana, pelo aurnento da produ�ao, pe la me
Ihoria da produtividade, pela cons olida�io
do pod er popular ao nlve l da empren e ao
n ivel da sociedade. S6 desen volvendo a pro
du�ao poderemos crlar as infra·esfruturas Qua
pe rm i fam 0 arranq ue d a . nossa economia para
uma l a se mais avan�da no plano agrIcola
e industrial, criar novos empregos e aumen·
tar 8 quali dada e q uan tidade dos servi,os
soci ais. tais como a asSist8ncia sanitaria. os
servi,os educacionais e 0 segura social.

dos seus d ire i10s . as massas trabalhadora\
(alebram 0 trabalho. torca conslriltora da
sociedade. refor�m a sua unidade e afrave5
das fronteiras saud em os seus i r m a os de

classe.

4ssim nos saudamos os trabalhadores de
0 M u n do. comllanl1eiros do mesmo com
bate oa ra a tiquidacio da explorl(ao do

hOl11em !lelo homem. mil itant� da mesma
tflncheira na consfruCao da Sociedade Nova

5dudamo� em aafficul., lJS trabalhadores
que nos paises ca pitalistas lutam pelt trilnlo
lorrna�ao das . SUilS condicoes de vida e de
trabalho. comba tem pela sua 1iberfa�30 !Co
cultural.

Saudamos os Iraha hadores que nos pat1el

locialis!as. IonS' libertada da humanidade edi
Hearn. com 0 �eu I rab alho e com a sua com
riencia, a riqueza que permife el evar conti.
flUamente as condi�oes de vida do seu

DOVO

orestar I ajuda internacioJlalista aDs povos

Iliia alrave� do Mundo.

Pela pri mei r Cl vez comem ora mos esia data
nossa Patria I1 b e rt ada da domina�iia colo·

nial porfuguesa. Recordemos
mem6ria

dos

0

lrabalhadores

eremp!o

ea·

mo�ambicanos

caidos na lula de classes e nil luta contra
opressao colonial nas p lanfa�oes. nas fa
br icas, nos portos, vilimas da repressao ar·
mada i m oiedo sa do colonial·capitalism oor·

d

Ao recordar

0 seu exemplI>. saudamos neles
rnelhores .Jilhos da classe Irabalhadola

mocambicana, aqueles que lan�ar8m a� bases
do tombale politico, economico e social em
QU� estamo5 hoJe empenhados para Iranstor
mar iJ nOSsa Pais dlt pals pobre e subdesen·
v'olvidlJ "!m oaf orosper.o e forte capaz. de
utill Zil I O� seUl rec ursos humanos e materiais
para - lPoI desenvolvimenfo e p!fa 0 bene
flcio do ,eu or6prio DOVO.
trabalhadores do nmo Pals.
o� camoonese.� nas aldeias tOmullalS. os ope·
r�rio� 'ldl fa rim. oo� oorto� enos cami·
nhos (II!! lerro os t rabalha dores da conStrucao
Saudamo1

comemora

damos os Irabalhadores da fun� publica.
os estudantes. os lrabalh adores inlefectuais.
saudamos todos i1queles Que com 0 feu fra·
bt1ho cr iam a riqueza sociat I! 0 orOQresso.
liizem avan�al a nossa so ciedade e desenvoJ.
vem 0 1'10530 Pals.

lOS (OMBAlIWnS AIIOIIIMGS
DA OfDISlVA POUlla

E

UNIYfRSIDADE·fDUARDO MOIDlAIE
MlO 0 UNIYWIT4RIO
MAS 0 COMBAJEIIlE REVOllJClOl8lO

Destes ekemplos podemos firar dullS condusks:
- A prim eira , de que I cilncla nae
e a soml de conheciinentos abstractos
que n6s enconf ramos nos livros 00 na

E asta l igatao Intima, essencial en fr e fr.
balho e saber que nostral aqui � Universi-

Encorafamo·los n8

aplica�1o da palaVlil de

a 8: Sessao do Comite Central de
cOfENSIVA POllTlCA E ORGANIZACIONAL G81E·
RAUZADA NA FRENTE DA PRODUOo, que
constilui . hoje a ta refa principal de cada um
de n6s. E com a Drodu�ao que .amos cria,
as bases da. orosperidade colectiva. 6 com
a' produ�ao que consolidaremos a nossa tnde
duramente

conquistada.

o colonialismo legolHlOl om PIIs em rulnas.
uma econom fa dependente e·desaJUstadi 6s
noms reaHdades cuja d�greg� os SeIlS
agente� ttoje compfeta m atm6s da tabotagem "cnn6mica.
Ho� � audamos por i sso os combatenfes an6-

0

Dia d&

E alraves do trabalho que 0 homem gera
a riQueza. islo e. prodUl os be ns que perm�
lem s ati sfazer as SUiS necessidades. Hesse
processo 0 horilem fransforma a natureza.
·
domina·a e coloea-a aO seu servi�o. Os ri05
que con sti l uem um �tidente geog�fico natu·
ral podem ser aproveitados at raves de repre
sas e canai s de irriga�ao de modo a ferti·
lizar com a· sua � gua umit larga lona de
producao agricola. As cheras que consiiluem
umit amea�a para a vida e para o� bens
das popul a �oes, podem ser controladas stra
.ves de obras de hidr§ulica. tais como diques
e bsnagen1.
Engajado neste processa de t,ansforma�ao
0

homem tamb6m se transforms

a si pr6prio. Nos podemos conslafa r que
o homem Que lrabalha. e principalmente
aquele que se dedica ao seu trabalhocom
&

apli tando iI sua mteligencia.

desenv ol \te a sua taoacidade de utllizar as
suas aptido es ftncas. a prend e it fazer bom
usa das SUilS maos e dos 5'eus mUKulos. mas
ao mesmo tempo desenvolve 0 seu drellro
e a sua senslbilidade.
Podemos· asslm compreender que toi

0

trs·

balho Que aD longo de om proceno milenar
Que permitiu 0 desenvolvimento das caoacida·
des infelectuais a fisicas do homem. tOi atra·
yes do trabalho que
SCI' humlno evolui u
de simio par a homem.

o frabalho produz uslnl um _tRIO "',.

manente dos conh eti m entos humlnes

51

ao

mesmo

incorporam no pr6prlo hom em

tempo que, pela acumula� sucesslva do
saber.
vAm a constituir a cienci •.
.

A geometria que. nD enslno to rmalisti
a que a mal.,r pa rte de entre n6s fof subme
tido,6 apre senta da como ciancia abstrad.,
nasceu na' realidade da necesddade dOl ho
medir

os

terren as

produ�. atraves de tknicas

ordem

naelonal

Maio,

0

c onsci @ ncia

e ClllPOS
l

de

blseadis na

experiencia p�tica. Posiertormente esses 1116tod o s empfricos fora m analfsados. estuctadGs

est6dio cia teori .
olalMt
entao as regras g erais que regu1lll os ten..
menos, regras sustepflveis de $If .,..
r 1II1i
tidas a nivet mab vasto e assim
zadas p or um mi mer o mals largo de pesstIS
e

eJevados

10

e pel as gera�Oes seguintes.

Assim tamb6m a prodUGiO

medica

fos que a parece . hoje como uma indUslri

allamente complexa e

especiaIJDda Ulrgiu
na realidade a partir d os simples tratamen·
tos com base nas plantas e ems · medicinais
Que ao fongo das ger�Oes 0 homem vem

uli li zand o.

p. 2, II ,d2.

'nic!almente empregados empiri·

consfifui exem plo e inspir a�a o para todos
n6s, con stif u i modelo para a nova gera�o.

Por isso, correspondendo ao sentimento do

conjunlo dos

m il i tantes

da FRELIMO e do

povo em geral, a partir do die Primeiro de

1976,

a

Universidade de Maputo passa a

designar-se: Uniwersidide Eduardo Mondline.

I

(remos nao ha ver melber nome para a
nossa universidade de que 0 daquele que
fesiemunhou pela sua vd
i a
p r eendido profun damente que 0 combata pela
e duta� ao e pela ci6ncia constltui parte Infe.
grante do com bat e do povo pela liberta�
IotaI, pelo progresso social e pela Revolu�io,
Que os trBbalhadores da, Uniyersidade
Edurrdo m o n d l a n e, profe ssores.
estudantes, funcioRilrios, saibam honrar pelo
seu trabalho e ded ic a�ao aos interesses do
povo. pelo s eu esiudo e pe la sua organi za
�ao, 0 nome daquele que simboliza a deter
mina�o de tod� 0 ncwo povo, na cam�
nhadl hisf 6rica iniciada sob a suadireqio,
para um n ovo honzonle de Iibed
r ade,

Ao dar 0 nom e de Eduardo Mondlille i
t eremos
nossa Uni ve rs idade , n6s cu
fo rma rnais decidida. e con scie ntel uma nova
.
fase na vida desta insmui�ao. Nio sa trata
a qui de hom en age ar Eduardo Mondla ne, 0
universit'rio. Recordamos aqui 0 Eduardo
Mondlane que so.u be sempre permanecer, nio
somente fiel. mas . sobretudo profundamente
ligado i saa origem popul ar que Issum;u
plenamente. 0 Ed uardo Mondlane que jamais
procurou ocull ar a sua origem frabalhadoril.
os seus par ent es analfabetos, as dificeis. con
di�iies da sua vida. Hao para dal firar glO
ria, alraves da valo riza �30 do seu esfor�
pr6prio. mas para mante r sempre bem p"
sente a su a identidade e fid eli dade funda·
mental para com os po bres. os humilhados
e os explo rados do seu pars e do Mundo.

da Sociedada As peq uenas

da natureza.

¥6D�O'

e progresso.

Trabalho a for�a molriz da Hist6ria
e grandes rea·
li za�oes que nOs hoJe vemos no I}mO Pal s
e no Mundo, as maravilha� dl Mtntct. as
grandes conslfu�oe1. al miquinas e CIS apr
rei has mais complicados. os largos tamJlCls
agricolas. foram realizadps gra�a s ao fraba·
IhQ do tI m .
e

mens de

III flENTE DE PIODU(10

Dia Primeiro de

0

TrabalhadoT.

os

civil. �audimos o� combatentes das Foreas
Populares de li berta �ao �e Mocambi Que. SilU'

pend@ncia

seus an'epassados; , resultado do trabalho
do povo alrayes das idades.

f poi s sob () 5igno de co nsolidapo da
revolu�o mo �a mbican il e aa solidlriedade
internacionaHsta que 0 povo m�mbltanD

tugue\
o�

0 SAIII
DO PlOCWO DE '1000(10
E TEM lIMA DIMEIISIO COlKTIYA

DESERVOLYE 0 aREBlO .
f DE SlMJO EV01Uru PARl HOMEM

odo

na

que

o HOMEM TUNSFORMA A MAlUlUA

£ DE MO(AMlIQUE

em

.

CIEICIA E
IESUlTAN

0

AtUVES DO MALHO

Of IODGO MUJDO

p.

A

recordar que aquilo que esfuda ram,

aprenderam, e fruto dos esfor�, do suor
e da reflexao, dos saus contemporineos e dos

con solidando a reta gua rda que con$lifui I)
nosso Pall para os combBtentes da l i berdade
em .Iuta pela independencia nac iona l. No
momento em que 0 Mundo I ntei ro se mobi·
lila para destrui r 0 regime do irresl'Onsavel
Ian Smith e apo;ar a Rep6blica Po pular de
Mo�ambjque nl' aplica�iio das sa n�es. 0
/lovo mo�ambiC8no e as traba lhadores mOo
cam bicano s em particular. devem manter-s8.
afr aves do seu trabalho. na vanguarda dessa
batalha.

SAUDA(lO AOS TUBAlHADORES

"ornica

tos anos da sua vida ao es tudo» , devem

camente esses conhecimenfos, aprofundados,
teo rizados e sistemafiHdos consfitoem um dos
fundamenlos da ci&nti a farmadutica actual.

produ�ao quecada trabalhador mocambicano
e stara p resente na batalhil do Zimbabwe.

'

Celebramos hoje

nlmos da frente da prQdu�o, aqaetes que

E tamMm atraves do desenvolvimento da

lrabalhadorei

%/
i'�

QUISTAR E EXERCER 0 PODER
TE DA CIE CAE' DA CUL TURA

DEVE CO
o disCDl'so pl'olel'itfo peJo

ORA

Queremos recordiT e homenlgear 0 Eduar
do Mondlan e que tudo aband ono u, do QiJt
realizara. para vir eslrut ur ar. organjzar e cfj.
rigil IS. mili1anles que, exprimindo 0 senli·
mento do povo. se erguiam contra 0 coft.
nialismo po�ugues. 0 Eduardo. Mondlane, po
metro Presidente da FRRIMO e o rgani zador
«Eduardo MOndIIlM, fllho do ",,"0. pi! to, d. reb "hoo. /.Ite lIOI 14 ano., ..tudando
__ "'O� . ....lfioID.
.
"aO p:'lrD a .. u enrfqueclml>ntQ lndl .... icklal.
para voltar
.
a , .... ir 0 .au pOlIO • dar po, elf<· :t tUll 'i tJ
I\CInetfluf exemplo e I"lplra(lliO para ta
d.,.. n6s. oon,tltv. "'od810 para a nova 8" m9itoa - fol com ••ta, palavral que a Pre ·
nos." ,unlve"id.d. '. dealgna,
Iklent. Samora anunclou que a partir d, Qgol'l1
Un' """, ,,,,,,. EduardO MClftdlana Na Bravura 0 busto daquet. herOl
•

mem6ria das peSSOa!: esses sao IS inf
trumantos de conserya�ao ou t'S vel
culos de t ran smis s ao da dencia. & tien·

cia. ela. � a soma do saber derivado
da prafita. desermtlvido atraves dO' tr a·
balho no processo da produ�io. 0 cien·

lista que no SIlO laboral6rio se entrega
- a experi6ncias que condu zem I nova s
conquislas cientfficas , elm a 1m grao
mals elevado no p l ano da teoriza�ao.
as experi€ncilS ganhas na pratti ESsal
canquistas ci enffficas devem oor sua
vez valt., 10 f .rre n o iii "rab onde
sio test du e earlquec idi s ell fun�ao
das nem contridi�Oes que slugem. ge
rando-se . lU,", IIIIlI fm l'rIis avan·
�ada do conItecImento. Trata-t pais de
um pracesso em que a prafic. e a leo
riI �o intimamente l i gid a� em que
cada 1IlIII deslas fales do cOlhecimento
se desenvolve a parlir da odra.
Rejeitamos pur isso a di!isao
cial que a fllosofia burguet e
teoria . do con dento cr'ram
a t eor i a e a prMb. Esst dtlsao

to de

•

dade neste dia Ptim ei ro de Maio. £ we
dla mais apropriado para presta, homeniJ'
gem aqueles Que. entre

n6s e

na sua vida.

consfi1uiu uma llntese Inlima de tr a balho.

oovo. ciencia, concebidos na� como momen ,

los sucessivos mas como partes peRllanentes
e integran le s de uma vida dedicada ao 1ra·
bal ho . ao progresso social . a invesliga�ao
cientifica. a luta pela vida do seu puvo.

N6s Queremos retordar atrav6s destas pa·

l avra s . a Primeiro Presidente da FRfUMO.
Edua rdo Chivambo Mondlane.
Eduardo Mo ndlan e, fIIho do povo, pastor
de reban hos al� aos 14 anos. estudando com
es for�o e sacrificio,'nao para 0 seu. enri
q ueclm ent o individual. mas para vollar a ser
vir 0 seu povo e· dar por ale a sua vida.

do desencadeamento da luIa armada.
consciente do seu ta rkier popular
l ucionari o.

garante

e rewo

Afraves deste· acto nau e pois Edoirdo
Mondlane que vem a uni versidade. e a IJIIi.
·
versidade qu e vem iI Edua rdo Mondlane (aplillJ.
sos). 0 que vale dizer. e a universidade que
vem ao povo, nao para 0 s ervi r como anti·
dade exterior ·mas para nele profunda e deli,
nilivamente se enraizar.
EI51H COLONIAl·BURGUtS
INSTlUMENlO PARA PERPEtUAl
A tlPlOu,lO UPlTAUSTA
0 mom ento de nos dedlclmlos •
. reflexao de conjunto. sobr e 0 sistema
de ensino em vigor no nosso Pars sob it
domin a�iio colonial. Hao e na verdade possf

£ esia

uma

vel falar sobre a universidade

e

as SlIS

farefas. sem recordar, p elo menos nas seus
Ira�os gerais, 0 que earacterizava 0 ensino
colonial·burguk De Dutro modo caillal1lOS

na · arm adilha da «especificidlde» da univer
sidade, segundo a qual esta , considerada
como inslitui�ao de ensino· aut6noma em re1�1o i vida do seu pals e As tonfing6ncias
da vida social _
Qual 0 objectivo do enslno colonial I
Todas as sociedades procuram assegurar
a sua sobreviv6ncla. faze n do das novas gera
{6es os de f ensores e per pet uadores dosseus
,a lores. Para isso as sociedades organizam
o seu sistema de ens ino. de modo a trans
mitir de forma sele ctiva as novas gera�oes
o saber e experi4ncla que Ihes sao pr6prios,
apresentando-os como os melhores, os mai s
avan�dos I os mais adequados. Cada agente
do sistema de ensino consciente oU i ncons
cientemente desempenha essa tarefa, desde
o professor no seio da es cola, aos velhos no
seio da Iribo, as maes no seio da famma.
. 0 siste ma colonial finhe co mo preacup.
� domin ante utilizar a ciAncia e a cultura
como for�as vilando neg ar a personalidade
national e acentuar I depend8ncia ...m reia
� ao estrangeiro.

Podemos dizer - e cada um Iqui que
sua p r6pri a experiencia - que 0
objectivo essential do 8IIsino colo nia l era
o de despersonalizar 0 m�mbicano, des Ii
ga.lo do sen pals e cia sua or igem, levan. do:o .ssima negar, I desprezar, a enver:
recorde a

gonhar·se do seu povo a da SOl cllSSe, ,
perder a iniciafiva criadora I s6 reconhecer

como

v6lidos os valoresdo colonizador.

o banco da escolil

aparece assim desde

os p rimeir os graus como passaporte para
outra cla sse e para outra soc:iedlde..

AD penetrar gela primetra vez na '&Scola
colonia l, vlrdadeira !Sc ola �e desenrliza.
mento, 0 al uno mo�amblcano eslava desfr
nado a so fr er um processo deliberado, den·
tffico e continuo de muta� de pe rsona Ii·
dade, de m�ambicano para portugu61. de
filhe do povo para ispiranfe , buruu&

(aplluSGS).

Daremos alguns exemplll5, esfamos COlI'
vencidos que todos qua esflo aqui presentes
JIilSSIflm par ess� pcocesso. Quem n30 reo
CGrdI IS humilha,oes conslanles quando lC
fosse filho de m operjrio, quando � fosse
fltho de um pedrei ro. quando se fosse filho
de um carpinteiro, quando se fosse fllhe de
om Bgrioulfor, quando se fosse filllo de om
varrar de estra das � Quem nao recorda
fudo isto? Muifas vezes finham vergonha de
dim que -0 meu pal 6 maquinista nos
Caminbos de ferroll (aplausos). Quem nao 5e
r8Ci)rda di vergonha qu e se procutiva fazer
.renfir qUlnW ao facio de re ser pobre e que
le¥aVl muifos de n6s a e$Conder a sua ori
gem r Quantos de emre os m�mbican()J
Ilio fonm levados POT esse processo a inVeI)
tar uma vida que nao fazi am. casas que II�O
poSSUrall, refei�6es que n50 �miam (apli....
50S )I Quantos. iIO serem man dados tazer
UIIII redacPt na escola sobre 0 3eo quarto,
inYentlYam I IUl que possuem. invenlav�m
I dmoda que, no sell quarto, nao exfsfe.
inventmm urn guardl.fafos que nem sabem
o que e(aplausos), invenlavam um mosqui·

fefrD. mas iI mosqultelro s6 defende a caml
(COIIIIGI

II

Pillaa 11)

arlif).
a sua
Intra
6 fru

uma

co� eli", de uma

CIR�
o tra b al ho

de dme ue me n ospreza
manual. �o as clas

rmo tempo

ses mais expIorldas. 10
que sobrevaloriza 0 trlbll
que 0 capltaliJmo resem
ton side rada superior.

intelecfual

uma casta

,

.

- A segundl concIlISIo l1li fOdemOl ti
e de que 0 Siller. •
ii, sio pro
dutos do tr a bal ho do cofjunto dos flo.
mens da nossa 6poca • Jio ao mesma
tempo prod tos Iii
'incia prafiea
e do .. dis � que nos pre*"l1li. DestI
, a sa ber, a ciAnsao emlnenle
• passuem
I III triDsec1m1n1e .... 0 que nOs
SIbeIIas IIoje
, lII.as 0 resultado
do lribalho dI lISSI ra�lo. e lam116m aqul lo
85
s antepassadol
sintefillram atram
a .ri&ncia.
cia SIN pRtica. ... ",bate pela pro
d�o. eli I
de ct. dt expert.
menla� • Ifica.

=

Aque

qUe

se CIIISIderd

supedam par-

que . �am IIIUifo., «tnugrIriIII _

LIM A8PECTO D�

POPULAOAO QUEEITEVE

PRE8ENTE A ReUNUlO .,.,8t.ICA DlhlQIDA PBLO

BLICA POPULAR DK MOOAMBIQUE

PA�IIDIiNTIi

DA

REPU

A CLASSETRABA LHAD ORA
DEV CO
UISTAR E EXER CE 0 PODE R
NA RENY'E DA C ENCI A, E DA CULlURA
,

"

(CullhlaSO IIJ DfIIDa 2)

, e cama ele nio possu;, apen~spossui a esteira, inventavam dois, tr!s len~6is que mu·
davam semanalmente, quando 0 dnico I~I
era a esteira e sobre 0 corpo 0 coberlor.
quando muito l
Quantos de n6s nlo mentiam quando Ihes
era mandadG fazer uma redac~ao sobre 0
pequeno-almo~o l Tinham que inventar 0 quei·
jo, tinhim que inventar 0 ovo. finham que
inventar a manteiga, coim que nunca viram
na sua casa, Quantos de no~, quando Ihes
era pedido para relatar a vida da famflia.
inventavam categorias dos pais que nao pessuem e para vir a escola dizlam que apa·
nhou 0 «bus)) - 0 aufocarro - e tinham
vergonha de dizer: -eu vim com sacriflci(t.
vim a pe a escolall. para que nao fosse
chamado ao pobre e sem classe»? Assisti·
mos a tudo Isto e a ouiros que dizlam que
tomaram 0 chi antes de vir para a eseola.
quando na realidade aqueeram 6gua, e pu·
seram sal com urn poueo de piri-pirl para
poderem vir a escola (aplausos). E uma sMe
doulras 5 ifua~iies.
Quantos nao choraram a ~ i nfelicidade~ de
terem 'nascido pobres ou com um .esfigmalt
de cor Que os condenava a ser sempre sllbal·
fernos e humilhados J
E 0 extremo da discrimina~o e humilha·
~o a sociedade burguesa, a sociedade capi·
talista e ainda para aqueles outros que nao
progrediram, a soiedade Iradicional.
Quando recordamos esses exemplos peno!os. DaO estamos movidos pelo intuito de
clesencadear um movimento de automortifica~ao ou suscitar 6dios. Mas importa recordar
esses momentos importantes da nossil infancia e adolescencia para assim nos libertar·
roos dos complexos que marcaram a nossa
personalidade. E neles que se enconlra uma
das fonles do racismo que nlio conseguimos
eliminar da nona sociedade e da nossa coni·
ciancia. Por oull'& lado fe;c ~ humilha~ao
insuporfavel que levou muttos dos mocambi·
bicanos que liveram acesso a educa~ao a
assimilar O~ valores do colonialismo, a proturar parecer-se com ele, em suma. a acei,
tar e orgulhar·se de ser 'assimilado.
, , lleusA E AREVOLTA
OU AASSIMllA~IO
mADIO SUPREMO DO COlOlIllADO
Perante a humilha~ao sis1ematiea e a
nega~ao da personalidade. em M~mbiqoe
~mo em Qualquer sociedade. dUBS vias se
oferecem aos colonizados: a primeira. a da
recusa, que condu! a revolta. A segunda
i de, esmagados pelo ambient~ que os rodeia, procurarem fundir-se nele 0 mais posSlvel, esquecer tudo 0 Que na pr6pria per·
sonalidade e na pr6pria vida os separa do
eolonialismo, desligar·se de tudo 0 que re~
corda a vida anterior. em suma, assimllar·se
completamene; e este 0 refrato do assimi·
lado, estadio supremo do colonizado.
E este assimilado que conhece a cullura
e a hist6ria do colonizador mas nao a sua,
que despreza e rei ega ao nivel de USGS e
costumes; que fala a lingua do colonizador
mas considera a sua pr6pria lingua um dia·
lecto; Que tem como primeira . preocupa~ao
visifar a «Mefropole» mas e capaz de nao
conhecer bem sequer a sua provincia de
origem: que conhece as esta~oes de camfnho
de ferro de Portugal mas ignora os grandes
rios de Mo~ambique (aplausos).
t este elemento ,que vive dHacerado entre
duas comunidades. a sua que abandonou e
a do colonizador na qual nao se consegue
fazer aceitar. Ja nao e mO@mbicano, mas
nunca consegue ser portugu6s (aplausos).
oque el
SISTEMA DE 0I51MO COLOIlIAL
IMSlRUMENTO DE COlOIIllA(lO
E ABURGUESAMEITO
Antes de entrarmos na analise do sistema
do ensino colonial. devemos recordar a sua
dupla natureza - 0 seu car6cler colonial e
o seu suhsfracto burgu8s. Estas duas componentes esfao intfmamente ligadas: os aspec·
tQS colonials do ensino lnserem·se dentro da
ideologia burguesa mas fAm uma marca disfinfiva que 6 a de correS!lOnderem ditecfamenfe- As necessidades da dolhina~o estran- '
gelra. Os aspectos burgueses do ensino, esses
subslstem ap6s a partida do colonialismo se
centra eles nao for la~ado urn combate deli·
berado. No ensino como em oulros secfon~s
da vida naclonal. assim como a experl4neia
de oulros povos. demonslrou. a reac~o neocolonial tera como patavra de ordem factica:
sacrlficar 0 colonial para salvar 0 burgues.
Quer isto dizer que abalido urn, nle cala
lutomaticamente 0 segundo. Edutado' para

servir 0 colonizador. 0 aluno 6 110 mesmo
tempo condicionado para :servir ~ defender
a burguesia de quem "assumiu' '05 valores, os
gost05, a cultura que considers os melhores
'e, muifas vezes, os dnieos.
,
Ho nosso caso concreto, isfo ,signiHca que
com a queda do colonialismo porfuguAs, nao
desaparece 0 condicionamento que criou uma
mentalidade burguesa. Pode mesmo um elemenlo «assimilado ganhar U1na consci!ncia
nadonalisla sem conludo est,r consclenfe das
' Influ8nclas profunda! que 0 sistema tapHa·
lista graveu na sua personalidade.
0 sistema de ensino era organizado em
fun~ao dessa dupla tarefa: por um lado desenraizar 0 mo,ambicano e fazer dele um

lIMobilizemO-nOa pa
aplloar c riadoramen.
mente OJ. Pillavra de onlem. II claee. t raba.
Ihadora deve aQnquittar e e.e...,..., 0 poder

n_ frente d. ......,... e Gulturu

pequeno portugu6s de pele prefa~ par outro
lado identifrca·lo com os valores da socie·
dade porfuguesa ou seja, burguesa. 0 .5ls.
temer eduta'Clonal estriifuradO em fun§ao
desles objectivos e das necessidaties do aparJlbo..JIe dQmina~ e e¥ploraGJt em lermos.
de quadros e de pessoal: as escolas (urais.
a cargo dils missaes religiosas, eram desli.
nadas aos cnilmados «indtgenilS»: as escolas
primarias. eram para os filhos dos colol1os
e para os mO~ilmbicanos essencialmenle das
cidades. Aos filhos dos pole reservavam·se
as escoIas de artes e lJffcios. Noensino secunliarios assistimos a um e,$for~ cia discfi..
rnina~o de classes: atraWs do sistema de
propinas e do cuslo dos IIvros de mudo
e equipamenfo escolar, os liceus sao reser.
vados aos grupos mais prlvilegiados, enquan.
to nas escolas t6cnlcas, camerclais e indus.
triais, ingressam aqueles que, oriundos dos
estratos econ6micos mais desfavorecidos da
pequena burguesia e do operar;adlJ, se des.
Imam a ser t6cnicos medios e operarios
especializados.
Em reSumo podetnos dizer que na estola
coloniallsta os mo~mbicanos que capitula.
vam, que aceifavam, 0 modelo de vida estran·
geiro, que sa identificav'am com a classe
dirigente colonial, que' estavam dispostos jJ
por·se ao seu servi~o, podlam prosseguir na
escola. aspirar a nlveis de' estolariza~o mais
elevados. Quem nao se adaptm ou se recusava a adaptar·se era classiQcado como
esfupido, bo~I e inferior' e era abandonado.
Mas dos que capltulavam peranfe o proeesso
de despersonaliza~o, nem fodos tinhamacesso
lOS nlveis secundarios de enslno. &II ainda
preciso 'vlver·se nas cidades, quartel general
da sociedade burguesa, ou ler meios econ6micos para poder emigrar para ". 'Isto 6, era
necess6rio que a sua famma fosse ji parte
integranle do pequeno exlracto de mo~am·
bicanos a que era concedido 0 direlto de
comer as migaJhas do grande banquete colonial (aplausos).
A discrimina~ao s6cio-racJal & ainda acentuada pela eiclsfAncia de col6gios e licaus
privados assim como pelo sis t ema dos
expUcadores que insfifucionaliza a mercanl~
Jlza~o e explora~o do eosino e permlte que
dentro da discrimina~o se estabel~ uma
nova discrimina~ao.
E nesfe sentillo que a decislo do Govemo
da Republica Popular de M~ambique de
naclonalizar todo 0 ensino privado e organi·
zar urn sistema unieo de edu ca~io em todo 0
pais crla bases que permitem uma real democraHza~lo do ensino e a sua generaliza~o
a fado 0 povo.
'
&fa medida ataca ao mesmo tempo nos
seus fundamenlos a, _~QCi,eclade, ,colonial·bur·
guesa nos .seus aspectos claSsisfas edrscrimi·
nat6rios.
A parlir do ticeu uma nova sel~o se
opera em rela~io ~queles que se desflnam a
Universidade. Mais uma vez es5a selec~o nio

e efecfuada com base na capacldade ou

nas acaso que descob,imos um fil6sofo que nao
, qualldades de cada urn mas 6, no essencial, sabe Interpretar a ~Iupo de hisfOrla: ' aplau·
fun£ao da situa~io econ6mlca da famma 0 lOS) nao e. par acaso que deparainos com um
que vem privilegiar de novo as classes mais
professor de medicin. que encontra dificulfavorecidas.
dades em diagnosflcar corFectament. uma
doen~ vulgar. (aplausos)
A UIIIYEISIDADE COUJtlIAL
COMO EXPOEm SUPREMO
Neste processo de mercanHlizatio do saber,
Dl IlK{lO DE CWSE
o infeleclual burgues ala 0 seu Mundo preSA Universidade 6 pols 0 expoente supremo ' prio. Ele nio esfa na terri. mas 0 mundo'
desta selec~o de classe.
a na terra. Ele- procura DO car- 0 seu
Ar verlficamos que os «sobreviventoslt diS Mundo. (aplausos) Em nome d. objectivldade
classes oprimidas constifuem pequenas franjas da ci8ncia, isola-se da prilica social. para ter
de poPUI~o estudanlil, em parle ja inte- mais presflgio da vida quofidiana do poYO e
grade lOS valores da burgueesla ou,. quando da lufa de classes. Para defender 0 carkter
assim -..A
nio 6, suficientem8llte
L.__
perf
f......insignificanle
; da I sti seeret0 e reservada do' sea SlIRIf.
refUtIa·se,
para nao .... r em
go a un~O
n ·
d rl
lenfffi
•
lu~ unlversifiria.
em nome 0 gar c co, numa hnguagem
Nos pifses capftalistas mals desenvolvidos, , bermetlca, verdadelro c&Iigo apenas aeesoneIe as conqulsta~ cia elasse trabalhlldora sfvel aos Quiros Inteleduais. (aplausos)
crianJl COftdieks para ama presen~ significafiva das seus filhos nos bancos da Unwer· ElSlNO COLOIAl EM 6EUl
E UNMRSlDADE EM 'IR1ICUUI '
sidade, a burguesia alou novos sistemas seFOInt DE ESPIRITO DE aIlE
lectivos: desqaalfftcou ,0 enslno unlverslUrlo e
intelisiflcou a importaneia de fnulleras espeE JORJADE QUADROS DO CDlTAUSMO
cialila~ p6s-universifams cujo controlo eai
muifas nzes direcfamente nas maos dos
Desd os bancos cia escola, 0 alullt 6 for·
grandes grupos eco'n6mfcos ou em institutos jado nasta perspecfivl de casta. que se ,foma
por elas patrodnados.
institui~ sociil com I obt~o cia lieenA fareta oritln,"a cia Universidade de for· ciatura universifarla. Entre 0 estudante da
mar os quadros superiores de apoio a classe
dirigenle e'os seus quadros fecnicamenle mais UBiversidade, a semenfe do ' lsoIamento ,social.
avan,ados 'assume UN dimensao refinada na da cria~ao , de um MUndo pr6prfo. manilas.
fase do capHalismo friunlante. Ela 6 0 ver· fa·se atrav6s do aparecimento do .cat6 do
dadeiro ceefro de elabora~o cientffica. tecna- estudanfelt. (aplausos) Af ftISCI am Hpo de
l6gica e cuflural cia ditadura burguesa.
rela~es socials caracterfsftcas,' ...,briio do
Abargues/a, apropriando-se da Universidade futuro esplrlto de elite.
feudal, fransforma·a e canverfe-a na .super-esfrutura oncfe se formula e desenvolve a ideoNo ensino burgds 0 estoQnle nio orienta
logia da dlsse e se crlstatizam 0 indivldua· a sua aprendizagem emfImtio clas profissOes
lismo, 0 espfrlto de concorrAncia, 0 elIHsmo, que sio socialmente necesArIas. Vemos, nesta
• dUcrim., IHHRJ palavra. teclaJ a! III. UrifversldIde, 0 em dis iaaddades de Agrofesta~ do sistema de explora~o do homem nomia e Veterin6ria cujo numero de alunos
pelo bomeRt.
~o estL!m c.onfQrmidadt cam. a..trJorida
OS GUIDE HOPOS ECONOMICOS
A PROfISSIOlAlIIA(l ODO INrElECTUAl
E A MERWlIllll{lO DO SABER
ACiancia e a cullura tomam.se" sob 0 sistema capitalista, propriedade da classe bur.
.~uesa e insirumeatos da sua dominal'ift.
r"

Os grandes grupos econ6micos financiam
'Universidades e controlam centros de pesquisa
cientffica que orientam os seus trabalhas e
;nvestlgi~ies em fDn~ das necessidades dos
monop6llos.
A pesqaisa clenUnca vlsa racionalizar fria·
mente Iodo 0 proc8SS0 de produ~o arraves da
maquina, permilindo, por um lado. reduzir a
incid&ncia do factor bumano no processo
produllvo e, por oulro lado. aumenfai /I renta·
biJidade -da miHe-obra. com , 0 tim de gao
rantir uma mafs valia superior.
A cultura. nas maos da burguesia. servfda
pelos meios de comunlca~o de. massa, toma·
~se ,um insfrumenlo de lucro e umvekulo de
projecao, em doses, maci~s, dos valores da
classe dominante. Procura-se assim a aliena·
~o da classe trabalhadora, pe/a vergonha e
desprezo da sua pr6pria eullura e a asslmila~o dos valores do capitalismo. pelo abur·
guesa,menfo das mentalidades.
Consagra-se. alrav6s desfe processo. I sepan~ do c6rebro da m30. a oposi~ da
teorla a pr4lfca, e instiful·se a profissionalj.
za~o do intelectual. a quem esta reservado 0
papel de gestio do aparelho repressiVO' 8 de
'domlnio cia cla~ trabalhadora.
Mao 6 por acaso, pois, que enconffimos
numa central elictrica um engenheiro incapaz
de reparar um gerador: (aplausos) niG 6 pot
\

Ela implica, ao mesmo tempO, a inse~o do
sistema educational ao nrvel nacional, denfro
das tradi~iies e das experi&ncias revolueionirias adquiridas durante a guerra popular de
liberfa~b.

o SISlEMA

DE ENSINO NA GUERRa, ",Uut
DE UBERTA~10 OOONAl

A luta armada de libertil~ao nacional foi
o ber~o do linha politica que nos conduriu
~ viforia e que hojenos orienta, no comb~te
pel! emancipa~ao' economica, ,no combale
pela vltaria dos operarios e camponeses.

,

'

-

,

SIlas insfala~ies, 0 sea carader de privilegio. "
a sua fun~ na sociedade coloniil. . hinos
analisar em seguicla a nossa pr6pria ex~
riAncia afrayes das primeiras escolas que
criaramos.
Em Mo~mbique, colonialismo' porfuguh
fez da escola 0 instrumento privilegiado da
i!ssimila~o ClJltural e da aliena~ao capitalistao A educa~ao aparecia ao mesmo tempo
como um ,privilegio destinado a dasse' domi·
nante e aqueles que ,Sf dispunham a servir
docilmenle os seus objectivas de e)(plo~o.
Assim.' verifidmos: 0 carider de privil..
gio da escola , colonialista deriva da existAn·
cia da Iula de classes na 'sociedad& mo~am- '
bicana.
A dtsse dominanfe faz ' cia a a urn sea "
instrumento de com bate. Porlanlo, a escola
.16 serYiR 0 pow'se os operarios e campo-

°

Desencadeadaa lufa armada de liberta;io
nadonal; logo Irrompeuo ,seu ~racler popular.O povo identificou·se no &lio comum:aoregime colonial. As armas e os instrutores
eram if\SIJficientes para, ~epar~r os patriotas
que tadas os dias pedlam ~ Or!Janlza~lo para
serem armados e freiilados.
neses tomarem 0 poderl' nlas entio,- sera n. , ,.:
cess4rio que a estola se~ Ullla ,nova' ,escola. .
Foi necessario criar o~ nossOs pr6prios InS. Verificamos tambem, que 0 facio; decisivo "
!rufores. analisando e criticando' a experian. essencial na ~I, 6 0 faclor humanG: 'quem
cia que cada ,um de ,n6s aculI)ulara na bala· aprende e quem ,ensina.
,Iba. no- seio dopovo frenteao 'illimlgo. Reg.
As instala~oes consfiluem factoras comple. ,
nindo esses conhetimenflis, , conseguiam-se menta res. Da nOssa eiperiencia de' guerra.
respltados importanles, criavamOs e desenvol·
fomos mals fund~ nesta eanclusio.,· Constata·
vlamos 0 conhecimento da , nossa pr6pria ex· mos que as bombas do inimigo padem.. des.
periencia: leorizivamos a nossa pr6pria rea· froir todas as ' instala~Oes materia is. Porem.
lidade. ,
ap6s 0 bombardeamenfo, duai eoisas, perma.
Com asses conheclmentos transmitfamosao neumvivas: a vontade deaprender e ensicombateRfe urn treino mlnimo essencial e en- nar. a decisao de contilwar. Porque a es--- c
viavamo-fo. para 0 combate. Ali se reiniciava cola, nesse ,senfido, se tOfllou, nao uma reao cicio. All. na frente de bafalha: 0 comba· lidade. exferna :mas oma parte integfinte da
tenfe ganhava a sua pr6pria experiAncia viyj· vida coman",ri.. "
da, IrOCiva com os seus camaradas e com 0
&a par fsse qoe vfamos as escolas rtnaf
po cada novo conhecimento, recebia do wem 'no Chit ,inda quenfe cia f4ria desfTuj. povo 8 dos ouhos tombaflriles- as realidades dora do iniIDigo.
de cada um. Tornava·se um soldado expe.
.rlsnfe. tomava·se IJm factor 4e, dinamiza;ao
Para imple....rmos Utna escola ' de 1!po
da
comunidade
engajada
na
luta
contra
It
novo,
capaz de .ter um instrumento de liber·
atribulda & agricuHUra no qaldrO ell reconsIa~o dis roams populares, volfamos a pro.
tru~ao national. Mas, muitos vio' para onde colonialismo porfugua
curar
a nossa exp8riAncia, aquela que nos.
mais «valem».
Destes camllfidas se seleccionavam os que permilira preparar combatentes, instrulores e
Na sociedada burguesa, est_ sa para seriam enviados para urn novo freino a um quaciros; fomos ref/edir, em conjunto, a ex.
ganhar dinheiro, estudwe mais para ganhar nivel de prepara~o superior. os que, seriam peri8ncia que nos' levari' a preparar 0 pow
mals dinheiro. Quantos mais Bnos mais dinhei· futuros instruforeS ou os que regr~rJam as
para veneer 0' inimigo e defender .s zonas
ro vira. Os pais orienfam os seus mhos para frentes de combate, com a mesma tarefa de libertadas. Fomos portantq buscar a teoria
as proflSSoes onde se pode ganbar miis. Nega- aprender do povo e transmifir ao povo os que colectivamente elabor6f1mos a partir cia
·se 0 conte6do e origem social do conhecimento seus 110YOS conhecimentO$.
nossa pritica.
para fazer dela instrumento de lucro e de
Por este melD. contando coin as pr6prias
Ma nossa experi&nci~ havfamoi, dado prioriespecula~o.
for~s, crescemos, fomos alargando e ele. " dade a base" na prepara,§io mfnima para a
EsIa conce~o individualista manifesfa.se vando a cada momenfo 0 niVel geral.
, batafha.
,
'.'
nos metodos individualistas de trabalho ,a de
A primeifi' escola '6 ~is a pr6pria
No
campo
dl
ed~o,
dar
prloridacle
~
1
ensino em que 0, cienHsfa considera ser 'ela o desenvolvimento da luta, p engajamento
o detentor da sabedorlt saprllll ncusando- popular no processo de Iibe.1a~0, que do base significa dellnir como objecflvo essen·sa por isso a aprender do 'povo trabalhador povo requeria sempre e cada vez mals noYOS cial a aHabell~o do nosso porI). condi~G
essencial para a 'ecflfica~o do fuluro.
au dos s~us proprios colaboradores.
conbecimentos, exige a generali~ao da esA manobra envolvente da burguesla, atra- cola. Avida nas zonas 'Iiberladas organizav~ p", ~ CUSSES .OPEURIA.E (~ "
v&: da ma n ipula~o e mllifica~io cia ci~ncia, ·se. A produ~lio, a froCi, a' 'sa6de, 0 edquaAPlEIIDER t 11M E5f0R(O cOIfcnvo '" '
completa a molclagem e pr.fI~ do futuro dramerilo social, 0 progresso ,politico, a pr60 _ l DlMIISlO nilClOlAl
dirigente a quem 0 capitalismo VII conflar a pria evolu~o dos nQS$os meios e mefodos
responsabilidade de conlinuar, dese1lvolver , de lufa e dOl meios e metodos do inimigo,
0 saber .aClllllulado ' na ,..,rilnda' vivida
assegurar a sobrevivAnda do sistema.
tudo raqueria a implanta~ao crescente de na guerfa era am saber colecf~ ~nto.
Amm, a Universidacle, centra de ,forma~o ascolas. 0 P!lvo .eXigia, a escola" a revolu~~o aprender e am aclo colecfivo, , uma expres' sio dapr6pria vida. Aprende.se Imcendo as
da ciAncia e ideologla da burguesia. cum pre exigia a escola:
nossas experi&ncias e os nossos ~becimen.
a SIIa lareta de instrumenfo de dasse e de
OMA ESCOLA
,los, confronfando 0 ;QUe sabemos com as ..
forja de quadros pan 0 capitalism
PARA UM POVO EM LOTI
periancias e Os conhecimentos dos que ' nos
Tal 6 0 confexto em que se enquedrm a
rodeiam.
educa~o colonial e, dean dela, a UnlversiComo fazer uma escola' pffa 0 pOw, para ,
dade. Adefinl~ao de novos rum 56 58 pode um povo em luta?
0 jovem aprende do velho 0 passado reflec·
filzer atrare.s de uma ruptura deliberada e ' Fomos analisar mais profundamente a ts- fido no presente. 0 ¥elho aprende' do jovem
consciente com 0 passado colonial e burgues. cola que conhecerilmos, a complexidade aas -- 0 presente prDJectado, no , futUro. 'Porque 0
presente que vivemos ea slnfese do saber do
watho e do saber do jovem.
Aprender 6 ava~r em conjunfo, com os
esfoftos de todOS; ,com ' I conlribui~a~ de ·fo.
dos, com a Plrficipa~o de todos, para que
todosprogrldam permanentemente. Progredir
permanentemente e dever de cada um. e 0
I
progressode 'cadaum6 ,deYer de fodos.
Os mais atrasados no conhecimento denlffICO aprendem dos mais iVan~dos. Os mais
.YI~ados aprendem, dos mais ~trasados. '
Aprender 6 lVan~ar em conjunfo com tode
o Mundo, estender ,a hoca de experiAncia e 0
esfor~, coledivo adimensao infernational.
Mas toda .. ciancia tem como ponfo de reo
ferancia a dasse que deve servir. ' ,lA dlncil revoludoniria deve fer pois, co- .,,t

gum..
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UM MPEOTO DA TRIBUNA DE HONRA PREIENTE It. REUNIAO R EALIZADA NA UN lVER81DADE IiDUARDO MONDLANE
POR O0A81AO DO PRrMElRO Dii MAIO
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EXE RCE 0 P OD E
CIA E D A CUL TURA

DEVE C· NQU IST
N A FRE TE DA
.a oilfll3 allteriAr
mo fonte de inspira~o e como ponto de referencia, a classe operaria e campoiJesa.
Aprender; para um revolucionario, e an·
tes de inais nada, 'aprender da dasse operaria
e camponesa, da sua experiencia e da sua
vida, da sua hisf6ria. da sua essentia interna·
cionalista.
A experiencia vivlda dos anos de luta ae·
mada demonstra a jusleza da nossa linha, das
nossas conce~oes.
A nossa cieneia sobrep6s-se a deles. A
cianeia prolelaria sobrepas·se a cieneia capj·
talisla.
A burguesia linha aviaes; tanques, ~enera lS,
conslruldos com as Menicas mais sofisficadas.
A burguesia tinha laborilt6rios de investiga~ao. institutos de psicosocial e psicologia, aca·
demia! mililaTes.
"' ,
No entanlo. os generais capilalistas foram
derrolad!)s 'pelos combatentes revolucionaTios.
Fundamentada na 5uperforidade "da Menica
sobre 0 homem, na' superioridade do indiv!·
duo sobre a colectividade, ' na 'aprendizagem
das alias estral6gias mililares em 'silenciosas
bibliotecas alealifadas, a tearia dO' inimigo
foi vencida pela dencia colediva das massas
organizadas, cienda acumulada com base Ila
pratic.a vlvida.
Outros exemplos verificados nas zonas Ii·
bertadas nos mosfram como a pratica consli·
tul a base da cienda e' da coltura.
J~ vimos como no nosso sistema de forma·
~io de quadros a todos as niveis a pr'fica
constitui a fanfe de inspira~o e enriqueei· ,
menlo da teoriil. Ja vimos como a teona de·
termina umit nova pr6tica a um nfvel 'mais
elevado.
(CoIItIlUldo

O. ESTII)On REVOLUCIOIIARIO
TEM Df SlmlZAR

AAPlanHZAGEM

~Cl

E A'PlooO(IO

Esta tombina~io da teoria e, priltica e Ie·
vada a lodas as dimensoes: it , rela~o conti·
'nua enlre 0 quadro e a realidade em que e)fa inserido mas tambem, dentro do proprio
sistema de ensino. a rela~o permanenfe en·
tre a aprendizagem te6rica e a produ~o.
No nosso sistema de fOHlJa~o, a produ~ao
integra as Ii~ael e 0 periodo escolar integra
it actividade social produtiva.
o nosso esludanle produz enquanto tre·
quenta a' escola, e ao tim' de cada' est6dio·
de aprendizagem, delle ser plenamente inse,
rido no prOcesso produtivo ,para at apliear o~
seu! conhecimentos, nele rectifitar as suas
tonce~oes e col her, do prowso produtivo
ele proprio e da experi8ncia' dos operarios
e camponeses, os ensinamentos e' a inspira·
~io Que ihe permilirao' avan~ar.
e por isso que a militante' que deve avan·
~r. e selecc:ionado nio em fun~o da sua tao
pacidade de repelir B ciencia tontida nos Iivros. mas peta capac1dade demonstrada em
'ela~ao aprodu~ao e. prineipalmenle, pela sua
atifude permanente em rela~o as massas po·
pulares. '
Todo 0 sistema de torma~io e concretizada
com base na riqueza social produzida pelo
, trabalho do povo. ~ justo, porlanto, que quem
avan~a para niveis mais altos de forma~ao
tenha dado provas de que mantera II sua ca·
,pacldade cientifica e cultural 110 'servi~o da
c1asse oper~ria e 'eamponesa.
'

l 'lJIIlYERSlDADf AUTOIOMA
DISSOClA·SE DA RElUDADE
REYOlUCIOI'IIA
A experiencia da ' FRRIMO, confrontada
' desde 1962 e enriqueeida ao tongo de dez
anos de guerra, deve projeclar·se por6m
ap6s a independ8ncia nacionll, em estruturlls
,mais complexas e it dimensio de todo 0 Pais.
Em cerlas eslrufuras, e.ssa' projec~ao exige
uma profunda reflexao, e um combale intanso
contra as cargas impuras Quetraiemos do
passado
f 0 caso da UniVersidade; elevada a.calegoria de templo da cl6ncia, catedral dos do·
tados. A burguesia consagra este car6der sa·
grado da UniVersidade concedencfoolhe 0 esla·
tuto de autonomill ~ue e apanagio das insti·
tul~ que 58 preiendam acima da vida social.
All nlvel de Universldade, pois, podemos fer
a tend@ncia de perder a nossa experi8ncia,
de conslderar que a experl!ncJa aeumulada,
sendo valida para os sectores «democratiza·
dos" da socledade e inapilcAve! aos nlveis
que sao mais complexO$. Till l6gica conduziria
a Universidade a procurar, por si pr6pria, a
sua via revolucionaria «espac[ficb.
E preciso chama. II atet1~o para 0 erra
desta, tendenciae recordar que ela·e uma seQuela do falm conceito de aufonomia com
Que a burguesia envo[veu • Universfdade.
Uma Univerlidade aul6nama , .oma Universi· '

dade divorciada da realidade revo[ucion~ria.
Uma Universidade separada do povo e um
basfiao 'da ideologia burguesa e cont;a·revoIucionaria.
o lPARKIMfMTO DESTA UNiVERSlDlDf
E A LOT A ESTUDlIInL
Procuremos, pois fazer uma breve reffexio
crilica sobre esfa Universidada, II sua origem
e a sua hisl6ria, II forma como ela se situou
peranfe 0 processo revolucionario em Mo~m·
bique.
A UniVersidade em que hoje nos encontr.
mos nasceu em 1962 como resullado dlrecto
da 'Iuta de liberta~o dos paws' das colOn ills
portuguesas.
A confronta~ao armada de.sencadeada em
Angola e a' barbara repressao que sa Ihe se-

Foi uma lentativa Itmida, condenada ao fra· taria~o e a investiga~o de f6cnicas de base
casso pelo abismo radical e de classes da so- que esfio ao alcance do nosso povo colaboranciedade colonial, mils que, mesmo assim. 0 do dessa forma no esfar 0 de desenvolvimencolonialismo nao podia permitir.
to empreendido pelas massas populares de todo
o aparelho repressivo decidiu entao inter- Os0 Pais.
Irabalhadores das f6bricas e dos campos
vir, aniquilando II tragil estrlltura esludantil
dlNem porfanto enfrar na Universldade. Dee isolando os seus dirigentes.
vem vir cont" as SUitS experiencias, devem vir
Desorganizlldos e divididos, com consciencia ensinar. Devem vir dar aulas e aprender da
nacional e social fraca e confusa, incapazes Universidade, para melhar desenvalverem a
portanto de definir correctamente 0 inimigo e sua eapaeidade criadora, para element '0 nide se identificar numa perspectiva de classe, vel organizacional e " cnico da produ~io. '
os esfudantes universitarios insfifucionalizaram
A Universidade, par SUI VeI, deve :sair das
a desuniao, a indiseiplina e 0 liberalismo co- suas porlas e ir para as fabricas e para 0
mo resposta individualista e anarquica.
campo, pondo a sua tac;nica ao servi~o dos
Isto 6, 0 estudante reenconlrou,s8 na slIa trabalhadores e' da 'reeonst~o nacional: Ali
propria clane privilegiada de uma forma desa- ensinara, ali participara com os trabalhadores
greganfe, mascarando assim, perante 5i pr6- na solu~ao de novos problemas, ali aprenderi

56 Issim estaremos armados com a- ferramen~
para desencadear eficazmenfe 0 combate na
frente da desenvolvimento econ6mico.
Devemos intensifiear a liga~ao da Univers;·
,dade com as For,as Populares de L1berfa~o
de M~mbique.
, Os combatentes, operarios e camponeses
engajados na tareta das conquistas populares
e da confinuidade do processo revolucionario,
deverao vir a Universidade organizar Ii,oes e
debates ,trazendo a experiencia da, lula arma· :
da das suas vif6rias e das suascrises,ensi·,
nando como se organizou a produ~, a,cultura, a vida das zonas Iibertadas.Os combaten·
tes testemunharao a imporfancia da unidade,
da disciplina, revolucion'ria, do. combale per;
manta conlra ,asconeep~es , erradas do inimi·
go no :nosso seio. Os combatentes exPlicarao
a' farefa sublime que Ihes foi confiada: adefa-:
sa da P6Iria e da Revolutao.

triu IS premluas para a forma~o de uma nova mentalidade. Compete-Ihe fiberfar a inidativa criadora.do esludante, eslimular 0 car6cter
colectivo da aprendizagem, aprendendo dos
alunos e da natureza que 0 rodeia, para sintetizar a erperiencia e fomecer novas ideias.
Ao estudante militante compete essentialmente a tarefa de estudar. Estudar e uma di·
mensao do combate no, plano da ci8ncia que
e parte integrante da Revolu~o.
~ de rejeitar a afilude daqueles Que reeu·
sam 0' eStudo alegando que vao adquirir esses
conhetimentos na pralica.
0 estudante militante deve esfudar com novos objectivos, seguindo novos metoOos. Combalendo 0 eliffsmo, 0 mercanlilismo e, 0 privil6gio,. o' esludanfe militante deve cumprir a
farefa que Ihe foi dislribuidapara se colocar
ao servi~o do pavo a que pertence.
A Universidade EDUARDO MON[)LANE deve,
porfanto, tomar·sa num instrumento do poder
da il lian~ operaria-camponesa em 'que cada
militante saiba assumir com delermina~ao a
tuefa que rece6eu e a ess&ncia popular da
Revol u~ao. '
Na Uriiversidade NoviI, aliando 0 conheci·
mento te6rico apratica deve ser levado a cabo
um profundo combale no campo da rdeologia
para uma clara demarcilkao entre a ROSsa' zona e azona do inimigo.
BOlSAS DE ESTODO
ECOMlAn POLI.fICO

A UIIVfRSIDADE EDUARDO MOMDLAIIE
DlSlRUMUTO DAREYOLU(IO
DEMoc'UnCl POPULlJ
Conhecendo, a Universidade, 'Os ,tombatentes rio em condi§oes de,aprender, de..cll·
ceber os' ell5inamentos. necessarios a eleva@o
do nfveLdos seus conhecimentos, de integ~r
esles novos conheeimentos com a SUil ~
riincia, com a sua tarefa, com a sua vida.
A Univenidade, fundindo-sa com 0 pavo, devera Issumir 0 seu papal activo na defesa cia
Revolu~a e da ,Pitria. Devem organizar·se
PAIA I) POYOTOMAI 0 POOR
militias populaf8S constifuidas por estud~rttes
e professores revolucionarios, que saberio .s· . Na Universidade nova, para que a' classe
sumir a sua responsabilidade historica na edj-, opera ria e camponesa tome 0 poder, .e neces·
sario um rigor050 criJerio de selee~ao dos me·
fica~o ' e defesa da Nova Sociedade. "
Devsmos figar a Universidade 'ao dever m· Ihores fUhas do povo mo~ambicano. '
Torna-se necessario organizar 0' sislema de
temacionalista do povo mo~ambicano. ~ preti:
so saber ' valorizar os camaradas estrangeir.os recrutamenfo de alunos de modo a que estu·
que connosco ensinam e esludam. Bes sio dem na Unlversidade os filhos dos operarios,
porfadores ,de experiincias yjvidas nautras dos camPoneses, dos combatentes. Mais ainda
paises, e noutros conlinentes. EI,es sat! ,porta4o- . importa desde ja, organizar·nos para que os
res da hisf6ria revolution6ria que, sendo pa, pr6prios operarios, camponeses, e combaten·
trim6nio da lula de 'ouiros povos, constilui ne- fes com uma vivencia propria e conhecimen·
cessariamente parte do nosso pr6prio patrim6~ to concreto do sistema de explora~o. lenham
nio. Eles sao porfadores de cultura, de ciano ilCe.ssO a Universidade.
Os cursos proped1!uticos ja em realilit~o
cia e de lecnologia conquistada pelos 5elft poconstituem
um passo posifivo e 11m mecanis·
vos na luta de classes, na prod~o e na exII ilO &0 t
aqui de hDmMagea,. Eduardo Monllian., a uniwenlt6r!tI, Recontllmoe aqui 0 Eduardo MonUlan. flUI .oub. aempre per.
mo
6111.
'
perimenta~io cientifica. conquistas que devemaneD,,., nio Boment fl,'. ma. aobretudo profundamcnte ligado it 5u:l orh:em popular que 3numiu pl'nament'" - - -ullllftllOu 5a mOl'a Maoh •• momm • apci, desoermr 0 bUMto do 1.0 Pre_Ideno
FRELIMO",u
e encO"tray~ no looal da re ido enquadradll
No entanlo por limita~oes herdadas eles es·
mos estudar para 0 nOS50 progressD cientrfico
na Qelebl'lloiio do Prfmetro de Maio
e enriquec:imenlo da nossa pr6pria sodedade. fio ainda IORge de fransfomiar a face .social
Desla Iroca beneficiarao farnbam esses ca- da Universidade.
guiu, iI eonsondll~ao das organiza~iieS r&volu· prio, a lua incapacidade de romper com 0 as novas teen ices nascidas' da vida prihCi. maradas t'Sfrangeiros, conhecendo mais proNeste sentido, 0 Govemo da RepUblica Po·
aJi aprendera 0 significado, a Import8ncia e fundamente a nossa realidade, 0 nosso pasSII' pular de Mo~mbique decidiu instltuir um
cionaria! nas outras cohinias trauxeram 0 CO- seu passado e a sua origem.
lonialismo portugues para 0 palco dos aeon·
verdadeira dignidade do Irabalho~ Ali conhe· do e a nossa Revolu~ao.
Fundo de Balsas de Estudo no valor de 3 000
o
COMBlTE
lecimentos infernilcionais.
cera 0 poliO e cam 0 POVDse idenfifleara.
contos
anuais, colotado sob a adminislra~1io
€
preciso
saber
valorizar
a
lula
dos
povos
PEll UllfVElSlDlDE lOYA
Estavamos entao no auge dos processos de
da
FRRIMO
desfinado a frnanciar os esfudos
irmaos
e
das
classes
oprimidas,
esfudando
a
(om a vitoria da FRElIMO e avan~o do o IltElEOUlL RfYOlUCIOIOIO
descoloniza~o ingles, frances e belga e 0
sua
hisf6ria,
conhecendo
a
situa~o especifioa universit6rios de filhos dos pobres de militan·
FACE 1 LIlJA DOS JRABALHl1MIR8
car6cter violenfo e agressivo do colonialismo processo revolucionario esfe fen6meno foi·se
em que levam por diante 0 seD combale, ana· tes oper'rios, camponeses e combatenfes das
revelando
de
forma
muito
clara.
poriugu8s 'chocou a comunidade internatioDesle modo 0 intele~fuat nil nossa sodeda· Iisando as suas conquistas. Assim, veremos 0 For~as Populares. de Liberta~o de Mo~ambi·
Deme 0 Govemo de Transi~ao, confudo, a de vira a assumir a ideologia ava~ada mate· nosso proprio processo como parte da grande que (aplausos).
nal. o caracter sagregacionisla e obscuranlista UniYersidade vem fazendo um e.sfor~o no sen· rial isla e cientrfica, a cieilcia do proletariado, frente mundiat antl·imperialista, coII)preenden· Para que a Universidade nova assuma 0 seu
do colonial·fascismo foi um dos factores sensi· lido de reencontrar a sua posi~ao denlro da a iinica que nos permifira ayan~a r e afrav6s :(/0'0 em foda a slIa dimensao.
dever revolucionario, ela deve 'saber, sob a di·
veis de mobiliza~D dil oplniao intemacional presente fase politica. Prllfundas transtorma· dela mals correctamente saberemos dominar
56 a dimensao intemacionalista da luta de rec~io da a lian~ operaria'camponesa, colo·
pan urn crescente isolamento do regime por· ~oes se verifiearam desde enta~ e tem sidG a natureza e perspectivar os rumos do nosso classes permite derrubar as falsas contradi~Oes car a ciencia e a cuHura ao se~o do POVO
eneorajante 0 combate que vem realizando. 'progresso e desenvolvimenfo.
fugues.
, e 'os complexos de superioridade e iRferiorida· e do Pals. '
Contudo nao nos devemos iludir. 0 combate
A resposta foi a criaPo apressada, dos EsPan que a Universidade Nova se construa
Armado da tearia do proletariado 0 intele(- de com que a bilrguesia infemational, ~ imtudos Gerais Universifarios em Mo~ambique pela Universidade Nova apenas come~ou. A tllal revolucionaiio deve assumir a vida do po- _perialismo, tentam quebrar a unldade de fodos 6 .essential a ruptura radiCilI com as concap·
UniYersidade proc;ura agora descer ao poYO, a vo e inspirar·se da inesgoMvel experiftnc!a po- os poVO'S do Mundo. A interioriza~fio ,. profunda ~iies burguesas da Universidade. , necessario
e Angola.
De instrumenfo de defesa, porim, 0 colo- realidade ~volucionaria em que se encontra pular e do seu conhecimento empi rico para do dever mternationalista fal do proe8S$O reo extirpar da' Universidade todas as lequelas da
niillismo portuguls logo come~u a eslrulurar inserida. Mas e ainda uma estola' de privile- dele extrair 0 .que ha de positivo e criador volucionario de cada pais um processo de Ii· velha sodedade.
a Universidade CbRlo arma de ofenslva ideol6· giados, uma escola em que nao se fa sentir elevando-o a categoria da teoria. 0 intetec1uiJi berta~io total: liberla~o de homem e Iiber,
Mobilizemo-nos para aplicar criadoramente
giea que vlria a desencadear nas eol6nias no a presen~a da cia sse operaria e ca mponesa, revolucioOlirlo deve estudar a ex;,eriincia dos ta~io du'menlalidlldes.
a palavra , de ordem:
uma escola que os filhos do povo nao frequet\- outros povos engajar·se no esludo do patrinio·
ultimo dec6nio da sua exisl&ncia.
'
:; A CWSE lRlBltHlDOIl
Ap6s dois anos de prepara~o, os Estudos lam, uma estola em que os pr6prios opaarios nio cientffico acumulado pela Humanidade, AS TAREfIS DO PROfESSOR
DfVE
(OIIODISTAR
E DEICER 0 NOlR
Gerais eram lransformados na Universidade de e os proprios camponeses nao participam.
sistematizar e submeter a,uma crftica os dados , EDO ESTUDAITE MlUT&ms
II
fREJltE
,
DA
OEIICIA E CULTURA
louren~o Marques. Aos estudantes de entao
A Universidade ainda nao edo poVOr ainda do saber e da observa~ao para se passar ao
Hi :Universidade ,Nova que queremos, ~
1 lUTA COIITIIUl!
e oferecida uma 'UniYarsidatte 'modema. feeni· naD e0 Povo, ainda na~ e portanto a Universj· estidlo superior do conhecimentOdos fenome- fruir professores e esfudanfes serilt cOlll~'
camente bem apelrechada, dolada de profes- dade Nova que queremos construir.
Ap6s ,Iongas aplausos· C! Presidente da Re·
nos da nalureza'. '
tes a'·quem ,foram disfribuidas 'farefas. "
SOfes ilconsagradosll, apoiada por luxuosos
A Universidade IDUARDO MONDLANE inicia
Devemos pols,"combafer 0 tspirito, de pre·
Ao professor miltfante compete e$Sencial· publica Popular de ~mbique e eli FRElIMO
,servi~ossoeiais. Desde"logo surge a sua fun- , hoje a seu tombale para a eonquista do novo
gui~a e eslimular 0 , estudo das realid . menle a fareta de ensiriar. 0 prof~r mili· prec;iso,u melhor 0 contmo em , que inevita·
~ao ideol6gica e alienaf6ria.Com eteilo, ao conteudo da Univerlidade (aplausos),
cientrfieas ja acumiJladas, naif dumll forma ' fanle deve, porem, execular a SUI tarati Iden· veimenJe se fraYilr~ 0 combate ,pell cria~o
lado de um microsc6pio eleelr6nico, simbolo
~ tarefa da Universidade mergulhar as suas
abslrKta: mas de maneira criadura; ligando tificando-se coma classe oper~rla: e campone- da Universidade Nova, tendo acrescenfado:
de dislancia~o da Unlversldade da realldade raizes na realidade nacional, procedendo de sempre ~ praHea e is necessidades' concrelas sa, com a sua ideologia, com a suapratita.
«Tenhamos consciancia de que 0 inimlgo
mo~mbicana,' surge 0 lar'desfinado aos eslu- fonna sistematica e organizada a investiga~o
proc"rarj,
penefrlr 'para destruir esta nossa
do progr.essoe-do bemestlr' material do' povo. AtrllVM do seu e)(emDIo e da sua Itdo dave
danles cujo patron~, proposto como exemplo e recolha do nosso patrim6nio hist6rico, culJu:
conqui$fa: 0 inimigo fara ludo para dh'idir a
de valores, e um jovem orrcial fascista morto ral, artistieo, cienlifico' e tecnico.
Universidade do Povo. 0 inimigo fara tlldo
~uando comandava Ulna at~ao repressiva con·
Conhecer protundamenle 0 nosso Pais e n~
para divorcllf a Universidade des re.lidades ,
tra 0 povo m~mbicano.
cessario para se saber como reestrufura~ lIS
m~mbicanas.
No entanto, seguindo a sua fraject6ria cursos, como organizar 0 trabalho escolar. coo·
Tenhamo.s coi1Sciencia que. hOje, ao dar 0
alienante de despersonaliiil~o, a' Universlda- mo orienlar anossa pesqaisa.
nome a est. UJiiversidade; nome de urn grande
de criou as suas pr6prias contradi~ies.
Para tal devemos figar a Universfdade ~
heriSl.. nome de um tilho querido do povo
o estudante, em tanto que esfudante unl· f6brica e I Aldeia Comunal, A dlsfantla~io
mo"mbicano, abrimos uma nova frente e s6
versifjrio, dislanciadoda realidade. iniciou entre UniYersidade e pow foma-a um inslruse estivennos engajados e armadas ideologl·
uma ac~o contestatiria.
menfo· de pen~ao imperialista.A Intradu·
camente 'com uml ideologil revolucioniria
Contudo, a contesta~o 5urgia dentro dos ~o de fecnologias de ponta na nossa ecoestareMos' em copdi~oes de rechil~ar qualquer
moldes de contesla~o em curso nas uniVersi· nomia ",ub-desenvolvida. tecnologias cujos
penatra~io imperialisla, qualquer ideia reac·
dades eslrangeiras., Era oma revolta importan- dominios estao fora do alcance da capacidade
cionaria, qualquar ideia descriminaforia, qual·
te, mas era uma tevolta. jmporfada denfro duo das fo~as produtivas nacionais pode aparen'quer ideill fribalisla, qualquer ideia racisfa.
ma Universidade importada.
femenie surgir CORIO grande tmlquista eco~
S6 .stlm dmenlaremos uma unidade real enlre
o regime colonial fascista compreendeu, es- mica enquanlQ na realidade,
tO~tbir
a povo e a Unfversidade e a Universidade
se fen6meno os orgios de repressio milltive· rneios de p~r a no.Ua
~~~ do
pamrl a ser uma parte integrante da comu'
,
'I.~ ;
ram uma aflfude essencia/mente de P9licia· exterior
nidade, onde 0, povo m~mbicano realizlra
menlo da situ~ao.
E
·,tonhelC«.,e
ilS luas conquisfas e consolidara, as tonquise a '..,.II,iillI:"·;·
Porem a conlesfa~o imporfada exaltava a gico das nossas for~as
las revolucionarias.
pratica, ~, liga~ da Universidade com a gla dominada e eriada palo pow m~mbica·
Queremos qlle lodos tenham esIa consci~n·
propria sociedade de que filzia parte. E foi no para que a Unfveriidade venha a ser um
eil a defendam a Uniyersidade como defenenlao que os seetores estudantis mais avan~a· fador dinamizador da reconslru~o national.
demos oufras conquistas cia R.volu~o do
dos procuraram limidamente, voller-se para a
Nesle confexto e de saudar e eneorajar 0 SAMORA MAOHEr.. NO MOMENTO E .... QUE OHECAVA "0 LAReO FRONTE~
Povo 'mo~lmbicano.
reaJidade sodal e politica em que viviam.
esfo~o da Universidade de promover a invenRI~O A FACULDADE DE EOONOMIA ONDE 8E REALIZOU A REUNIAO
MuHo obrigado.
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