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Editorial
Quando a escola
não faz a escola

Angelina vive no Distrito de 
Chemba. Conhece o seu 
nome, mas não conhece a 

sua idade. Deveria ter uns doze 
anos. Frequenta a 3ª classe, mas 
não sabe escrever nem a pri-
meira letra do seu nome. Estuda 
numa das 65 escolas primárias 
do Distrito. Aliás, deveria estudar: 
hoje é uma Sexta-feira e o profes-
sor não apareceu. O único dia da 
semana no qual o professor veio, 
foi na Segunda-feira. A semana 
passada não foi melhor: o pro-
fessor não se apresentou em ne-
nhum dos cinco dias de aula. Na 
semana antepassada, também, 
apareceu um dia só.

Angelina tem a sorte de viver 
aí perto do fontenário e ao pé da 
escola, mas tem também o azar 
de ter participado a dois dias de 
aula em três semanas. O primei-

ro trimestre não foi melhor. Assim 
como o ano passado e o ano an-
tepassado. Só assim explica-se 
porque, em quase três anos de 
escola, Angelina não sabe nem 
sequer escrever a letra “A”.

Um inquérito realizado numa 
das duas escolas secundárias do 
Distrito de Chemba – e que apre-
sentamos nas páginas seguintes 
deste número de “Pa kwecha” – 
revela que 30,4% dos rapazes e 
raparigas que matricularam neste 
ano na 8ª classe não sabem ler 
um texto elementar do ensino 
primário e que 47,4% não com-
preendem o que lêem.

Chemba não representa uma 
exceção no panorama nacional. 
Os dados do último censo refe-
rentes à educação são dramáti-
cos. Se é verdade que a taxa de 
analfabetismo a nível nacional 
reduziu de 50,4% em 2007 para 
39% em 2017, ao mesmo tempo 
o número de moçambicanos com 
idade igual ou maior a 15 anos 
que não sabem ler nem escre-
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ver aumentou de 7.102.368 para 
10.502.200. Na área rural a taxa 
de analfabetismo continua extre-
mamente elevada num valor de 
50,7%, que dispara para 62,4% 
no caso das mulheres. Além dis-
so tem um dado que constitui 
uma derrota para todos os que 
trabalham na educação: o au-
mento nos últimos dez anos de 
34,3% para 38,6% dos rapazes e 
raparigas entre 6 e 17 anos que 
estão fora da escola (INE; Censo 
2017).

Talvez a nossa amiga Angeli-
na tem algo para ensinar a todos 
nós que temos a educação no co-
ração. O ensinamento seria este: 
começarmos todos humildemen-
te pela letra “A”. Todos nós: pro-
fessores, alunos, directores, pais 
encarregados, funcionários do 
SDEJT, ministros e políticos sen-
tarmos na carteira e começarmos 
a pensar de novo a escola a par-
tir da letra “A”. Para que a esco-
la volte a ser escola. E a fazer a 
escola.

Distrito de Chemba. Uma das 65 EPC do Distrito 
naquele que deveria ser um dia normal de aula



Inquérito sobre os alunos que matricularam na 8ª classe 
da Escola Secundária “Santa Teresinha”

Se a falar são os números…
30,4% não sabem ler e 47,4% não compreendem o que lêem

De onde vêm os alunos da 
nossa escola? Qual é a sua 
condição familiar? Qual 

é a língua mais falada em casa? 
Qual é a disciplina que mais gos-
tam? Cada ano começamos o ano 
lectivo sem fazer-nos perguntas 
importantes que ajudariam a nos-
sa caminhada.

Para conhecer melhor os alu-
nos que, neste ano lectivo de 
2019, entraram na 8ª classe (cur-
so diurno) da “Escola Secundá-
ria Santa Teresinha do Menino 
Jesus” de Chemba, a Direcção da 
escola, junto com a redacção do 
jornal “Pa kwecha”, realizou, no 
primeiro trimestre, um inquéri-
to. A tal fim alguns professores, 
juntos com os estudantes do nível 
médio do “Pa kwecha”, elabora-
ram um questionário estruturado 
em duas partes. A primeira parte 
referia às variáveis sociográficas, 
como por exemplo o género e a 
idade. A segunda visava avaliar 
as capacidades de leitura e com-
preensão de um texto e as compe-
tências mínimas de matemática. 
A primeira parte foi submetida 
pelos estudantes do nível médio, 
enquanto a segunda foi submeti-
da pelos professores.

Quantos rapazes e quantas 
raparigas?
O inquérito indica que, num uni-
verso de 194 alunos da 8ª classe, 
a grande maioria são rapazes. Eis 
aqui as percentagens: 77,8% são 
de género masculino e 22,2% são 
de género feminino. Os nossos 

dados confirmam a tendência na-
cional num contexto que, por ra-
zões culturais e sociais, penaliza 
fortemente a mulher, assim como 
mostram os dados do último cen-
so: em Moçambique, 38,8% das 
raparigas entre 6 e 17 anos não 
estudam e a taxa de analfabetis-
mo feminino na área rural é de 
62,4% (INE; Censo 2017).

De onde vêm os estudantes 
da 8ª classe?
A grande maioria dos estudan-
tes da 8ª classe vêm do Distrito 
de Chemba: 59,8% (15% são os 
da Vila Sede). 30,4% provêm de 
outros Distritos da Província de 
Sofala, enquanto 9,8% vêm de ou-
tras Províncias. 

Qual é o trabalho dos pais e 
das mães?
Chemba é um Distrito rural e 
a população se sustenta princi-
palmente com a agricultura. De 
facto, os pais dos alunos da 8ª 
classe são sobretudo camponeses 
(63,4%). A seguir, comerciantes 
(9,8%), professores (6,7%) e fun-
cionários (6,7%).

Os dados relativos ao trabalho 
das mães mostram que, em com-
paração aos pais, é muito mais 
alta a percentagem das que tra-
balham na agricultura: 90,7% das 
mães são camponesas. A seguir, 
comerciantes (3,1%) e professo-
ras (2,1%).

Qual é a língua mais falada?
Perguntamos aos estudantes da 
8ª classe qual é a língua que mais 
falam nos dois principais con-
textos de vida: em casa e com os 
amigos. A língua mais falada em 
casa, com os pais e os irmãos, é a 
língua sena, 86,1%, contra 13,9% 
que falam mais português. En-
quanto com os amigos é maior a 
percentagem dos que falam por-
tuguês, 57,2%, contra 42,8% dos 
que falam mais sena.

2 | PA KWECHA | julho 2019

Livros, telefone e disciplina 
preferida
Na área rural, é muito difícil pro-
curar e encontrar livros. De fac-
to, o inquérito revela que 97,9% 
dos estudantes da 8ª classe nunca 
leram, na sua vida, um livro, que 
não seja escolar. Ao contrário, 
apesar de estarem no distrito e de 
serem adolescentes, os estudan-
tes têm mais acesso ao telefone 
do que aos livros: são 29,9% os 
que possuem um telefone pessoal.

Qual é a disciplina que mais 
gostam? 63,4% responderam 
“português”, 14,4% “matemática” 
e 6,7% “história”.

Onde frequentaram a 7ª 
classe?
As escolas primárias do Distrito 
de Chemba são muitas, 65. Na 
elaboração deste dado, constata-
mos que a proveniência das esco-
las onde os alunos frequentaram 
a 7ª classe é muito vária. Por isso, 
nesta variável há uma forte dis-
persão. Reportamos aqui os casos 
mais frequentes.

O número maior estudou na 
EPC “25 de Junho” da Vila Sede 
de Chemba: 15,5%. A seguir, EPC 
de Três de Fevereiro, 12,4%, EPC 
de Cado, 7,2%, EPC de Chadeca, 
5,1%, EPC de Canhimbe, 4,6% e 
EPC de Nsusso, 4,1%.

5,2% estudaram numa EPC 
urbana (Beira, Tete, Chimoio), 
enquanto 5,7% estudaram numa 
EPC dum outro Distrito.           Rapazes                           Raparigas

     Língua sena em casa       Portugués em casa

77,8%

22,2%

86,1%

13,9%
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Escola de proveniência % alunos

EPC Chemba 15,5%

EPC Três de Fev. 12,4%

EPC Cado 7,2%

EPC Chadeca 5,1%

EPC Canhimbe 4,6%

EPC Nsusso 4,1%

Cidade 5,2%

Outro Distrito 5,7%
EPC de proveniência

Competências mínimas de 
matemática e geometria
Para avaliar as competências de 
matemática e geometria, um pro-
fessor desta disciplina elaborou 
um teste compatível com o pro-
grama do ensino primário. Os da-
dos revelam que 21,7% resultam 
insuficientes, 30,9% possuem ca-
pacidades suficientes, 33,5% capa-
cidades boas e 13,9% capacidades 
excelentes.

Capacidade de leitura e de 
compreensão
Para avaliar a capacidade de leitu-
ra e de compreensão dum texto, 
uma equipe de professores ela-
borou um teste a partir de dois 
breves contos do ensino primário 
intitulados: “A galinha esperta” e 
“A casa dos meus avós”.

Os dados referentes à capaci-
dade de leitura são os seguintes: 
30,4% dos alunos não sabem ler 
ou têm dificuldades graves de lei-
tura. 38,6% têm uma capacidade 
de leitura suficiente, 18,1% uma 
boa capacidade e somente 12,9% 
possuem uma excelente capacida-
de de leitura.

Com referência à compreen-
são, os dados indicam que 47,4% 
não compreendem o que lêem, 
24,2% compreendem suficiente-
mente, 14,4% possuem uma boa 
capacidade, enquanto 13,9% têm 

uma óptima capacidade de com-
preensão.

As raparigas lêem melhor do 
que os rapazes
Numa fase mais avançada da ela-
boração dos dados, cruzamos al-
gumas variáveis. Em primeiro 
lugar, metemos em relação a va-
riável “capacidade de leitura” com 
a variável “género”. Os dados re-
velam que as raparigas têm uma 
capacidade de leitura que é signi-
ficativamente melhor em compa-
ração dos rapazes. De facto, são 
33,1% os rapazes que não sabem 
ler ou têm dificuldades graves de 
leitura, contra 22,9% das rapari-
gas.

Onde frequentaram a 7ª 
classe os alunos que não sa-
bem ler? Primado negativo 
das EPC de Chadeca, Nsusso, 
Cado e Três de Fevereiro
Metemos em relação a variável 
“capacidade de leitura” com a va-
riável “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. Assim, descobrimos que 
existem alunos que saíram da 7ª 
classe com média 13, mas não sa-
bem ler, nem sequer, o título do 
texto “A galinha esperta”.

Onde frequentaram a 7ª classe 
estes alunos? O inquérito revela 
que, em valor absoluto, o núme-
ro maior provem da EPC de Três 
de Fevereiro, seguida pela EPC 
de Cado e pela EPC de Chade-
ca. Mas, calculando as médias, as 
EPC com médias mais altas são 
a EPC de Chadeca, 60%, EPC de 
Nsusso, 50%, EPC de Cado, 43% 
e EPC deTrês de Fevereiro, 34%.

Isso significa, por exemplo, 
que 60% dos alunos provenientes 
da EPC de Chadeca e que matri-
cularam na 8ª classe da “Santa 
Teresinha”, não sabem ler ou têm 
dificuldades graves de leitura. A 
tabela a seguir, ajuda-nos a enten-
der melhor.

Escola 
de proveniência

% alunos que 
não sabem ler

Chadeca 60%

Nsusso 50%

Cado 43%

Três de Fev. 34%

Percentagens referentes à EPC de proveniência 
dos alunos que matricularam na 8ª classe da Es-
cola Secundária “Santa Teresinha”  e que não 
sabem ler ou têm dificuldades graves de leitura

As percentagens são mais bai-
xas para os alunos que estudaram 
a 7ª classe na EPC da Vila Sede 
de Chemba (16%) ou numa EPC 
duma cidade (10%). Apesar destas 
percentagens serem mais baixas, 
indicam que estamos a deparar-
mo-nos com um problema sisté-
mico da educação moçambicana, 
que afecta também as vilas e as 
áreas urbanas.

Mas não se deveria aprender 
a ler no ensino primário?
Diante destes dados, ficamos 
com muitos interrogativos. Lei-
tura, escrita e compreensão, não 
fazem parte do programa do en-
sino primário? Quem se atreva 
a fazer transitar para a 8ª classe 
um aluno que não sabe ler, pensa 
de fazer o seu bem? Se a educa-
ção constrói um País, este tipo de 
educação, que Moçambique está a 
construir? 

Para resolver as deficiências 
de leitura e escrita, a Escola Se-
cundária “Santa Teresinha” orga-
nizou um curso de alfabetização 
finalizado a ajudar aquele 30,4% 
dos alunos da 8ª que não sabem 
ler. O curso é gratuito e recebeu 
o nome de “Werenga uchenjere” 
que, na língua portuguesa, signi-
fica “Leia para ficar esperto”. Na 
esperança que, depois de termos 
ouvido estes números falar, não 
seja necessário repeti-lo no pró-
ximo ano lectivo.

** Agradecemos o prof. Giancarlo 
Gasperoni da Universidade de Bolo-
gna (Itália) pela ajuda na elaboração 
estatística dos dados.
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«É PROIBIDO PÔR ALGEMAS NAS PALAVRAS»
Mas a liberdade de imprensa continua a piorar em Moçambique

No mês de Abril do ano 
em curso foi publicado 
pela organização in-
ternacional Repórteres 

Sem Fronteiras (RSF) o relatório 
sobre a liberdade de imprensa no 
mundo (www.rsf.org). O relatório 
monstra que Moçambique regre-
diu 18 posições nos últimos cinco 
anos. Num universo de 180 países 
avaliados, em 2015 ocupava a po-
sição 85. Em 2016 desceu para a 
posição 87, em 2017 regrediu para 
a posição 93, no ano passado caiu 
para a posição 99, enquanto este 
ano retrocedeu para a posição 103.

Um exemplo de quanto sejam 
arriscados o trabalho e vida do 
jornalista no nosso País é aquilo 
que está a acontecer ao jornalista 
Amade Abubacar, na Província de 
Cabo Delgado. Nesta Província do 
Norte, desde o dia 5 de Outubro de 
2017, começaram ataques armados 
levados a cabo por grupos desco-
nhecidos. Em quase dois anos, mais 
de trezentas pessoas entre resi-
dentes, agressores e elementos do 
exército foram mortas.

Tudo isso acontece numa região 
caracterizada por muitas contradi-
ções. Enquanto o território é rico 
em recursos naturais como gás na-
tural (a bacia do Rovuma é uma das 
maiores reservas de gás do plane-
ta), rubins (Moçambique exporta 
actualmente 80% dos rubins a nível 
mundial) e pedras preciosas, o povo 
vive na pobreza e na precariedade.

Amade Abubacar, jornalista 
de 32 anos de idade, da Rádio Co-
munitária de Macomia e corres-
pondente do jornal “Carta de Mo-
çambique” (www.cartamz.com), foi 
preso no dia 5 de Janeiro deste ano 
quando fotografava famílias de-
sesperadas de camponeses que fu-
giam dos ataques dos insurgentes. 
Abubacar foi libertado no dia 23 
de Abril, mas ainda está em curso 
um processo contra ele. Ficou 108 
dias na prisão, foi maltratado, man-
tido incomunicável com a família e 
com os colegas e privado dos seus 
direitos fundamentais, segundo 
relata o Instituto de Comunicação 
Social da África Austral (Misa), or-
ganização que promove a liberdade 
de expressão (www.misa.org.mz). 

O presidente do Misa, Fernando 
Gonçalves, defendendo Abubacar, 
afirma que a sua detenção “foi um 
erro grave”.

A nossa Constituição garante 
e defende «o direito à liberdade de 
expressão, à liberdade de imprensa, 
bem como o direito à informação» 
(art. 48). Nós de “Pa kwecha” per-
guntamo-nos: onde está o crime 
quando se procura a verdade? Onde 
está o crime quando se documenta 
a realidade para que se torne de co-
nhecimento público, quando se in-
vestiga o que está atrás dos aconte-
cimentos, quando se desmascaram 
os interesses sombrios do poder?

No contexto actual de Mo-
çambique, no qual a liberdade de 
imprensa é prejudicada e os jor-
nalistas são presos ou intimidados, 

“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, Angelo, Barroso, Chanjenza, Chissube, Dezanove, 
Dom Luis, Elsa, Fidel, Fredy, Isaias, Isaquel, Ismael, Lencastre, Marcos, Pa-
trício, Pedro, Rosa, Rosália, Simoni, Scherley, Windo, Pe. André.
“Pa kwecha” – Internato “Santa Teresinha do Menino Jesus” –  Paró-
quia de Chemba – 4° bairro – Chemba – pakwecha@gmail.com
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queremos lembrar a figura de Car-
los Cardoso, jornalista e escritor 
moçambicano assassinado no dia 
22 de Novembro de 2000, enquan-
to investigava um dos maiores es-
cândalos de corrupção da história 
do nosso País. Num livro de poe-
mas publicado em 1985 com o tí-
tulo “Directo ao assunto”, Cardoso 
escrevia este aforisma: «No ofício 
da verdade, é proibido pôr algemas 
nas palavras». Que bom quando 
encontramos pessoas sem medo, 
dispostas a recolher o seu testemu-
nho e o seu compromisso. São elas 
que nos ajudam a compreender, 
concretizar e viver as palavras bo-
nitas que cada manhã cantamos no 
hino nacional: «Moçambique, teu 
nome é liberdade».

Carlos Cardoso

Amade Abubacar


