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Editorial

Desmascarar a escola

T

ito estava bem contente no
primeiro dia de aulas. Era 4
de Fevereiro, uma Terça-feira quente. Pontual, às 6:45 apresentou-se na concentração. Pela
ocasião, o pai tinha-lhe comprado
os chinelos novos, que lá na zona
metia só no dia de festa. Novinho era também o uniforme azul,
que vestia orgulhoso e que a mãe
mandou fazer alguns centímetros
a mais, «Porque o nosso Tito está
a crescer», dizia ela.
Alguns dias depois, o professor
de português quis avaliar a capacidade de leitura da turma e veio
à aula com um conto do ensino
primário intitulado “O cabrito esperto”. Quando chegou o seu momento, Tito levantou-se, respirou
profundamente e proferiu solenemente: «O!». Parou alguns segundos. Respirou de novo, enquanto começava a transpirar. «Ca!»
exclamou, gritando aquela sílaba

que lhe saiu dos pulmões como
quando ele, no campo de futebol,
grita «Golo!». Aí parou de vez,
Tito. «Não vou conseguir» disse
desanimado, baixando a cabeça,
depois de ter reparado hesitante,
pela última vez, aquele mar de letras no qual parecia afundar.
Tito é um dos 163 alunos que
matricularam na 8ª classe da escola secundária Santa Teresinha
de Chemba no ano lectivo 2020 e
pertence àquele 33% que – segundo um inquérito realizado no mês
de Março – não sabem ler ou têm
dificuldades muito graves de leitura e compreensão. Tito é um dos
milhões de alunos moçambicanos
pelos quais o ano lectivo terminou
no dia 20 de Março por causa da
pandemia e que, no próximo ano
lectivo, passará automaticamente
para a classe seguinte.
Temos uma convicção simples e
firme: a educação torna um País
melhor. Quanto melhor for a educação, melhor será o País. Porque
a educação, além de ensinar a Tito
a ler e compreender “O cabrito esperto”, lhe conferirá conhecimen-

tos e habilidades, o orientará no
mundo do trabalho e, sobretudo,
o ajudará a formar-se um pensamento crítico e a ser uma pessoa
honesta e responsável.
Perante a decisão relativa à
passagem automática, não houve muitos intelectuais, políticos,
professores ou catedráticos que
sejam, que se atreveram a questionar-se e a abrir um debate. Será
que a decisão tomada tornará Tito
melhor? Será que a educação e o
País tornar-se-ão melhores?
Provavelmente metemos a máscara à escola muitos anos atrás,
bem antes da pandemia. Uma
máscara que esconde o rosto real
da educação em Moçambique. A
mesma máscara que consente a
Tito de terminar a 7ª classe com
média 11 sem saber ler. Uma máscara que, além das fragilidades e
dos fracassos, esconde também
as potencialidades e os desafios.
Quando, um dia, teremos a humildade e a coragem de tirar a
máscara à escola, seremos capazes também de dizer a Tito: «Desculpe, Tito, a culpa é nossa».
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Inquérito sobre os alunos que matricularam na 8ª classe
da Escola Secundária Santa Teresinha no ano lectivo 2020

VAMOS PIORANDO
Aumentaram de 30,4% para 33% os que não sabem ler
e de 47,4% para 57,7% os que não compreendem um texto

S

erá difícil esquecer o ano lectivo de 2020, o ano que, para
muitos estudantes moçambicanos, terminou no dia 20 de Março. Naquele mês e meio de aulas,
a Direcção da Escola Secundária
Santa Teresinha de Chemba, junto
com a redacção de Pa kwecha, realizou um inquérito sobre os alunos
que matricularam na 8ª classe neste
ano anómalo.
Aos alunos da 8ª foi submetido o mesmo questionário utilizado no inquérito análogo realizado
em 2019. O objectivo do inquérito
era de conhecer melhor os novos
estudantes. A primeira parte do
questionário referia às variáveis
sociográficas, como por exemplo o
género e a idade. A segunda visava
avaliar as capacidades de leitura e
compreensão de um texto e as competências mínimas de matemática.
Quantos rapazes e quantas raparigas?
Os dados referentes ao género são
semelhantes aos do ano passado
e reflectem uma realidade onde a
mulher continua a viver numa condição de exclusão social. Sobre um
universo de 163 alunos matriculados, a grande maioria são rapazes,
77,3%, enquanto as raparigas são
22,7%. Os nossos dados confirmam
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a tendência nacional num contexto que, por razões culturais e sociais, penaliza fortemente a mulher,
assim como mostram os dados do
último censo: em Moçambique,
38,8% das raparigas entre 6 e 17
anos não estudam e a taxa de analfabetismo feminino na área rural é
de 62,4% (INE; Censo 2017).
De onde vêm os estudantes da
8ª classe?
A grande maioria dos estudantes
da 8ª vêm do Distrito de Chemba:
82,9%. (Houve um aumento considerável em comparação com o ano
passado, quando a percentagem era
do 59,8%). 11% provêm de outros
Distritos da Província de Sofala,
enquanto 6,1% vêm de outras Províncias.
Qual é o trabalho dos pais e
das mães?
Chemba é um Distrito rural e a população se sustenta principalmente com a agricultura. De facto, os
pais dos alunos da 8ª são sobretudo
camponeses (64,4%). A seguir, professores (8%), funcionários (6,1%) e
comerciantes (1,2%).
Os dados relativos ao trabalho
das mães revelam que, em comparação aos pais, é maior a percentagem das que trabalham na agricultura: 86,5% são camponesas. A
seguir, professoras (5,5%) e comerciantes (1,2%).
Qual é a língua mais falada?
Perguntamos aos estudantes da 8ª
classe qual é a língua que mais falam nos dois principais contextos
de vida: em casa e com os amigos.
No contexto familiar, isto é com os
pais e os irmãos, a língua mais falada é a língua sena, 84,7%, enquanto
15,3% falam mais português. Com
os amigos, 76% falam mais sena,
enquanto a percentagem dos que
falam mais português é 24%.
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Português em casa
Língua Sena em casa

Livros, telefone, disciplina
preferida
Em Moçambique é muito difícil o
acesso aos livros. Ainda mais no
meio rural. De facto, o inquérito
revela que 97,6% dos alunos da 8ª,
na sua vida, nunca leram um livro
que não seja escolar. Ao contrário,
apesar de viverem no distrito e de
serem adolescentes, têm mais acesso ao telefone: são 39,2% os que
possuem um telefone pessoal.
Qual é a disciplina que mais gostam? 73,6% responderam Português,
10,4% História e 6,8% Biologia.
Onde frequentaram a 7ª classe?
As escolas primárias do Distrito de
Chemba são muitas, 64. Na elaboração deste dado, constatamos que
a proveniência das escolas onde os
alunos frequentaram a 7ª classe é
muito vária. Por isso, nesta variável
há uma forte dispersão. Reportamos
aqui os casos mais frequentes.
O número maior estudou na
EPC “25 de Junho” da Vila Sede
de Chemba: 19%. A seguir, EPC
de Três Fevereiro (13,5%), EPC
de Chadeca (8,6%), EPC de Cado
(6,1%), EPC de Chiramba (6,1%),
EPC Candiero (4,3%).
Existe também uma percentagem considerável que estudaram
numa EPC urbana (Beira, Chimoio,
Tete) correspondente ao 11%.

Todos
Escola de proveniência % alunos
EPC Chemba		
19%
EPC Três de Fev.		
13,5%
EPC Chadeca		
8,6%
EPC Cado		
6,1%
EPC Chiramba		
6,1%
EPC Candiero		
4,3%
Cidade			11%

30,7% não alcançam as competências mínimas de Matemática e Geometria
Para avaliar as competências de
Matemática e Geometria, um professor desta disciplina elaborou um
teste compatível com o programa
do ensino primário. Os dados revelam que 30,7% resultam insuficientes, 30,7% possuem capacidades
suficientes, 37,4% capacidades boas
e somente 1,2% capacidades excelentes.
No mesmo inquérito realizado
no ano passado, a percentagem dos
que resultaram insuficientes era
menor (21,7%) e a percentagem
dos que tinham capacidades excelentes era muito mais alta (13,9%).
Podemos concluir que baixaram
notavelmente as competências mínimas de Matemática e Geometria.
33% não sabem ler e 57,7%
não compreendem o que lêem
Para avaliar a capacidade de leitura e compreensão dum texto, uma
equipe de professores elaborou um
teste a partir de dois breves contos
do ensino primário intitulados “O
cabrito esperto” e “Um dia bonito”.
Os dados são os seguintes: 33% dos
alunos não sabem ler ou têm dificuldades muito graves de leitura.
27% têm uma capacidade de leitura
suficiente, 29% têm uma boa capacidade de leitura e somente 11%
têm uma capacidade de leitura excelente.
Se fizermos uma análise comparativa com o ano lectivo 2019, apuramos que aumentou de 30,4% para
33% a percentagem dos alunos que
não sabem ler ou que têm dificuldades muito graves de leitura.
Com referência à compreensão
do texto, os dados indicam que
57,7% não compreendem o que
lêem, 15,3% compreendem suficientemente, 21,5% possuem uma
boa capacidade, enquanto somente
5,5% têm uma capacidade excelente de compreensão.
Comparando com o ano passado, disparou de 47,4% para 57,7%
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a percentagem dos que não compreendem o que lêem, enquanto
caiu de 13,9% para 5,5% a percentagem dos que possuem uma excelente capacidade de compreensão.
As raparigas lêem melhor do
que os rapazes
Numa fase mais avançada da elaboração dos dados, cruzamos algumas variáveis. Em primeiro lugar,
metemos em relação a variável “capacidade de leitura” com a variável
“género”. Os dados revelam que
as raparigas têm uma capacidade
de leitura que é significativamente
melhor em comparação dos rapazes. De facto, são 34,9% os rapazes
que não sabem ler ou têm dificuldades graves de leitura, contra 24,3%
das raparigas.
Onde frequentaram a 7ª classe os alunos que não sabem
ler? Primado negativo das EPC
de Candiero, Calamo, Cado e
Chadeca
Metemos em relação a variável
“capacidade de leitura” com a variável “escola de proveniência”. O
nosso objectivo era conhecer quais
são as escolas primárias do Distrito que fazem transitar para a 8ª
classe alunos que não sabem ler ou
têm dificuldades graves de leitura.
Como no ano passado, constatamos
que existem alunos que saíram da
7ª classe com média 12, mas não
sabem ler nem sequer o título do
texto “O cabrito esperto”.
Onde frequentaram a 7ª classe
estes alunos? O inquérito revela
o primado negativo das seguintes
quatro EPC: Candiero, Calamo,
Cado e Chadeca.
85,7% dos alunos que terminaram a 7ª classe na EPC de Candiero e matricularam na 8ª classe da
Santa Teresinha não sabem ler (6

alunos sobre 7). 66,7% dos alunos
que terminaram a 7ª classe na EPC
de Calamo e matricularam na 8ª da
Santa Teresinha não sabem ler (4
alunos sobre 6). 50% dos alunos
que terminaram a 7ª na EPC de
Cado e matricularam na 8ª da Santa Teresinha não sabem ler (5 sobre 10). 35,7% dos alunos que terminaram a 7ª na EPC de Chadeca
e matricularam na Santa Teresinha
não sabem ler (5 sobre 14).
Escola de 		
% alunos
proveniência 		
que não
			sabem ler
Candiero		 85,7%
Calamo			66,7%
Cado			50%
Chadeca		 35,7%
Percentagens referentes à EPC de proveniência dos alunos que matricularam na 8ª classe da Escola Secundária
“Santa Teresinha” e que não sabem ler
ou têm dificuldades graves de leitura

Antes do barco afundar
O inquérito realizado revela que o
nível de ensino e aprendizagem relativo aos alunos que transitam da
7ª para a 8ª está a piorar em maneira preocupante, quer na leitura
e compreensão dum texto, quer nas
competências mínimas de Matemática. A interrupção das aulas por
causa da pandemia e a decisão da
passagem automática irão prejudicar ulteriormente a situação. O
barco da educação navega no mar
aberto sem rumo. Do Rovuma ao
Maputo, procuram-se valentes
marinheiros para salva-lo antes de
afundar.
Agradecemos o prof. Giancarlo
Gasperoni da Universidade
de Bologna (Itália) pela ajuda
na elaboração estatística dos dados.
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Mateus Gwenjere

UM PADRE REVOLUCIONÁRIO

N

o ano passado, o povo aqui
sofreu uma fome tremenda
por ter perdido as suas ma«
chambas em consequência das cheias. O que fez o nosso
Governo para salvar a situação?
Silencio absoluto. Para nós padres
é muito difícil passarmos uma refeição sem sermos rodeados por
crianças esqueléticas e mesmo por
pessoas adultas. Só quem está longe é que pode ter o coração endurecido, mas nós não podemos. Queira
vossa Excelência, compreender-me
como um filho que chora pelos seus
irmãos miseráveis e desamparados». São estas as palavras que
padre Mateus Gwenjere endereça
ao seu bispo dom Sebastião Soares
de Resende numa carta datada 24
de Janeiro de 1964.
Quem é este padre que não fica
indiferente diante do sofrimento do
seu povo e denuncia os abusos do
regime colonial? Para conhecer esta
pessoa, a redacção de Pa kwecha
fez-se ajudar pela leitura do livro “Mateus Gwenjere – Um padre revolucionário”, escrito por Lawe Laweki e
publicado no ano passado.
Mateus Pinho Gwenjere nasceu
em 19 de Novembro de 1933 numa
família camponesa em Nhacuecha,
naquele que actualmente é posto
administrativo de Murraça, no distrito de Caia. O contexto sociopolítico
era o duro colonialismo português:
a discriminação racial, o trabalho
forçado nas plantações de algodão
do vale do Zambeze, a ocupação
das terras mais férteis por parte
dos colonos que afastavam com a
força os camponeses locais, o pagamento dos impostos de palhota
e de mussoco, a repressão violenta
da mínima tentativa de oposição,
a falta de acesso à uma educação
digna que para os nativos se limitava somente a três anos de estudo.
O jovem Gwenjere se formou
humanamente e espiritualmente na
paróquia Nossa Senhora de Fátima
de Murraça. Nesta missão da Igreja
Católica, o anúncio do Evangelho
andava junto com a consciencialização que Deus não faz diferença de
pessoas e que todos têm os mesmos direitos. Os padres denuncia4 | PA KWECHA | dezembro 2020

vam a exploração do povo por parte
do regime colonial e assumiam uma
posição aberta a favor da independência de Moçambique e em apoio
ao movimento de libertação. Dezenas de jovens que se formaram
nesta paróquia juntaram-se a este
movimento na Tanzânia.
Neste contexto, com dezassete
anos de idade, Gwenjere tomou a
decisão de entrar no seminário de
Zòbuè (Tete) para aprofundar os
seus estudos e dedicar a sua vida
aos outros tornando-se padre. No
dia 15 de Agosto de 1964 foi ordenado sacerdote por dom Sebastião
Soares de Resende, o profético primeiro bispo da Beira que afirmava
que «o colonialismo é uma verdadeira escravatura» e cujas ideias lhe
custaram as perseguições da PIDE.
Depois da ordenação, o bispo o
enviou a trabalhar na sua paróquia

de origem onde começou logo a tomar posição contra os maus tratos
dos quais era vítima o povo. Em pouco tempo esteve envolvido na luta
pela independência. Constantemente perseguido pela PIDE e temendo
a sua detenção, no mês de Junho de
1967, deixou clandestinamente Moçambique para se juntar à Frelimo
em Dar es Salaam, na Tanzânia.
Aqui, o padre Gwenjere foi bem
recebido pelo movimento e tornou-se logo uma figura de referência,
até que foi escolhido, junto com
Uria Simango, para ser enviado
como representante da Frelimo nas
Nações Unidas em Nova Iorque,
onde testemunhou contra o regime Português no quarto comité da
ONU em 7 de Novembro de 1967.
No seio das lutas dentro da Frelimo, que culminaram com a morte
de Mondlane e com a tomada do
poder por parte da ala marxista-leninista, padre Gwenjere viu-se obrigado a deixar a capital tanzaniana
e a deslocar-se para a região de
Tabora, para dedicar-se exclusivamente à sua actividade de sacerdote naquela Arquidiocese. Em 1972,
temendo vinganças da ala mais
violenta da Frelimo, refugiou-se em
Nairobi no Quénia, onde foi raptado
em 10 de Outubro de 1975 para depois ser cruelmente assassinado. O
seu corpo nunca foi encontrado.
Coerência, coragem, honestidade, justiça e liberdade: ideais pelos
quais padre Gwenjere deu a vida.
Sentimos falta no Moçambique de
hoje de pessoas assim.

“Pa kwecha” nasce da criatividade dum grupo de rapazes e raparigas do
Internato “Santa Teresinha do Menino Jesus” de Chemba. No “Pa kwecha”
cada um faz a sua pequena parte, mas sempre junto com os outros: juntos
debatemos, juntos partilhamos as ideias, juntos escrevemos. “Pa kwecha”
quer informar, actualizar e fazer circular ideias. Quer ser espaço de debate
das opiniões, uma janela que abre uma perspectiva inteligente e crítica
sobre a realidade.
“Pa kwecha” é: Abel, Abetinego, Ângelo, Barroso, Bingo, Carlota, Chade,
Cleide, Davide, Dezanove, Dionísio, Dom Luís, Elsa, Eusébio, Fidel, Fredy,
Isaias, Joaquim, Johane, Lencastre, Lúcia, Mabuleza, Manuel, Patrício, Severino, Simoni, Tito, Windo, Pe. André.
“Pa kwecha” – Internato “Santa Teresinha do Menino Jesus” – Paróquia de Chemba – 4° bairro – Chemba – pakwecha@gmail.com

