
O TRABALHO DE RUTH FIRST NO
CENTRO DE ESTUDOS AFRICANOS

O CURSO DE DESENVOLVIMENTO
Por

Aquino de Braganqa e
Bridget O'Laughlin

Em Marqo de 7976, Ruth First escreveu para Aquino de
Braganqa, em Maputo: "Para al6m da revolugdo, trabalhar ensinando
r! coisa mediocre." Ela estava, nessa altura, ensinando Sociologia na
un ivers idade de  Durhan e  recordava a  v is i ta  que f rzera  a
Moqambique, por altura da Independ6ncia.

Ruth First e Aquino de Braganqa haviam-se conhecido
atrav6s do seu trabalho como escritores militantes. cada um deles
profundamente envolvido na luta peia libertagao em Africa.

Aquino de Braganga vivia no Norte de Africa, trabalhando
como jornalista e fazendo trabalhos pontuais para os movimentos de
libertaqao das col6nias portuguesas em Africa. Ruth First vivia no
exilio politico em Londres, desde a sua saida da cadeia, .ru Aftica do
Sul. Ela escrevia e leccionava sobre lutas progressistas em Africa e
trabalhava para o Congresso Nacional Africano.

Ruth e Aquino tinham amigos comuns nos movimentos de
libertaqdo de Africa - Marcelino dos Santos, Pio Pinto, Ben Barka - e
colaboravam em reportagens sobre as lutas anti-imperialistas e an6lise
das pot€ncias imperialistas. Estavam ambos comprometidos nurna
das tarefas mais dif iceis dos movimentos de l ibertaqdo: apenas
conseguir a hist6ria, n6o distorcida, nos meios de comunicaqho.
Como editor do Afrique-Asie, Aquino tinha acesso a um f6rum onde
as vozes da FRELIMO, PAIGC, MPLA e do ANC - vozes ndo ouvidas
na imprensa burguesa -  pod iam fa la r .  Ruth  cont r ibu ia  com
frequ€ncia para o Afrique-Asie.
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Com a Independdncia, Aquino de Braganqa regressa a
Moqambique. Recordando-se da importAncia do Centro de Estudos
Africanos (CEA) em Lisboa, como o centro de desenvolvimento do
pensancnto nacionalista nas col6nias portuguesas, durante os anos de
1940 a 7950, a direcqao da FRELIMO quis que o CEA voltasse a existir
novamente, agora cientro de Moqambique independente e com uma
nova visic'r sobre a libertaqao da Africa Austral. O CEA nasce denffo
'la Uni.versidade Eduardo Mondlane, em Maputo, e Aquino de
Braganga 6 nomeado seu primeiro director. Quando ele responde )
carta de Ruth First ern t976, Aquino fala do trabalho que estava a
levar a efeito, conl um grupo de doze jovens graduados em Hist6ria,
para a organizaqSo do CEA. Nessa altura, planeavam f.azer inves-
tigaqao no subsistema da Africa Austral, com €nfase na Hist6ria e
na Economia mogambicana.

Sabendo que Ruth First seria a pessoa ideal para organizar
a investigaqao sobre o subsistema na Africa Austral, e que ela
propria queria regressar h linha da frente da revolyqio, Aquino
sugeria que talvez ela se convencesse a regressar i Africa Austral
para viver e trabalhar em Moqambique. Ela veio inicialmente em
1.977, para dirigir um estudo sobre os mineiros moqambicanos na
Afr:ica do Sul, deixando definitivamente Durhan em 1978, para se
tornar v ice-directora e directora de invest igacdo no Centro de
Estudos Africanos.

As homenagens por parte dos seuq estudantes em Durhan
tornam bem claro que o ensino dado por Ruth nunca foi "coisa
mediocre", mas em Mogambique as coisas que ela executou tdo
bem - investigaq6o, ensino, debate - assumiram uma forga mais
directamente revoluciondria. A discussio sobre a investigaqdo que ela
dirigiu ndo se confinava aos corredores acad6micos; levantava
quest6es de irnportAncia imediata na consolidagao da Revoluqao
Mogambicana. Como se vio gerar os fundos de acumulaqao para o
desenvo lv imento  soc ia l i s ta  de  Moqambique? Como podemos
arrancar-nos da depend6ncia do capitalismo sul-africano? Como 6 que
se traz o campesinato para dentro de um programa de desenvol-
vimento socialista? Os quadros por ela preparados tinham de ser
t raba lhadores  marx is tas ,  tomando dec is6es  es t ra teg icamente
estudadas em cada um dos seus dias de trabalho.
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O Curso de Desenvolvimento

Fora de Mogambique Ruth First era conhecida principal-

rnente como uma militante na luta pela libertaqio da Africa do Sul

rnas, durante os seus anos na CEA, a Africa do Sul n5o foi nunca o

cerne do seu trabalho. Antes pelo contrilrio, ela tomoi' a maior parte
do seu tempo, e da sua energia intelectual e emoc -rnal, num curso

experimental para quadros moqambicanos: o Curso de Desenvolvi-

rnento.  O Curso era uma inovaqdo no que se refere aos seus

objectivos - ensinar investigaqdo investigando - e nos seus m6todos e

contefdo. Era tamb6m extremamente produtivo no que se refere

aos resul tados de invest igaqio.  Escolhemos centrar esta v is6o

rectrospectiva do trabalho de Ruth First no CEA, no Curso de

Desenvo lv imento ,  porque fo i  como d i rec to ra  do  Curso  de

Desenvolv imento que ela organizou, na. prdt ica do CEA, uma
concepqdo original revolucion6ria do ensino universitdrio.

O cerne do Curso de Desenvolvimento era o processo dzr

socializaqSo da produqao em Moqambique. Desde o comeqo era
uma estrutura de classe dominada pela semi-proletar izaqao e

agriculfura familiar, o curso dava particular atenqio aos problemas
de construir  novas formas de produgao agr icola social ista,  de

machambas estatais e cooperativas. Os estudantes debruqaram-se
sobre o desenvolvimento das lutas de libertagdo e a estratrSgia do

inimigo na Afr ica Austral ,  precisamente porque social izar a

produqio significava cortar com a estrutura regional de depen-
dOncia do capital sul-africano.

O Curso de Desenvolvimento era dado colectivamente,
sem quaisquer fronteiras disciplinares e com a participaqSo de todos
os professores, em todas as aulas. O ponto principal na preparaqdo
do estudante era um m€s de investigagSo no camp a meio do

curso, sendo a investigaqao levada a efeito colectivamente por
brigadas de professores e alunos. O trabalho de campo era semPre
precedido por aturados debates sobre a problemdtica te6rica da

investigaqdo - a sua linha politica - seguidos por uma discussdo,
igualmente viva, sobre os resultados e implicaq6es da investigaqdo.

Juntos, Ruth e Aquino trabalharam para recrutar e organizar uma
equ ipa  de  pro fessores- inves t igadores ,  capazes  de  manter
simultAneamente a unidade da perspectiva e a tensSo da contradiq6o
requerida por um tal curso organizado em termos colectivos.
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Nem sempre havia clareza, fora do Centro, do que realmente
era o Curso de Desenvolv imento e,  em part icular,  a raz6o do
empenha^nento da Ruth First.

Exist iam, €f f i  Moqambique, aqueles que Pensa\ram que
trabalho de campo no mato era apenas um escape para um infatua-
mento romAntico com o campesinato, uma ligaqdo sentimental e
populista com o atraso. "Amantes-dos-camponeses", dizia-se. No caso
de Ruth, isto era um pouco ir6nico pois, de facto, ela sempre disse
que o mato lhe dava uma dor de cabeqa permanente. Caminhar
grandes distAncias, de um acampamento para o outro, tentando decifrar
os livros de contabilidade de uma cooperativa, s6 foi possivel, pela
importAncia que ela dava d transformagio da produqao C -r camponOs.

Entre os camaradas no movimento de libertaqao, tamb6m
havia alguma perplexidade quanto ao significado do trabalho de
Ruth em Moqambique. Estranhavam o seu profundo interesse e
opinioes finnes sobre questoes tais como a politica da mecanizaqAo
agricoia em Moqambique. Eles pensavam que eia se afasta'n,a da luta
peia Africa do Sul.

No en tan to ,  Ruth  F i rs t ,  e la  p r6pr ia ,  cons iderava es te
periodo no CEA como tendo sido um dos mais produtivos e militnntes
da sua vida, precisamente porque a luta polit ica estava directa-
mente integrada no seu dia a dia de ensino, de investigaqao e de
escrita. Ela considerava a sua contribuiqio para a consolidaqao da
Revoluqio Mogambicana, como sendo um envolvimento directo na
libertaqao da Africa do Sul. Isto era possivel porque ela tinha uma
clara visSo polit ica dos seus objectivos, e uma an6lise crit ica do
contexto polit ico no qual trabalhava. A importAncia do Curso de
Desenvolvimento derivava para ela do facto de n6o ser s6 aquilo que
era em si ,  mas tamb6m de onde estava local izado no tempo e

espaqo - no Moqambique revolucion6rio, durante um periodo de
conjuntura revoluciondria na Africa Austral.

O Curso  de  Desenvo lv imento  a l te rou-se  de  ano para
ano, enquanto que faziamos experiOncias, nio s6 com o conterido, mas
tamb6m, com formas de organizaqAo. Havia, no entanto, quatro
principios comuns que sempre guiaram a orientaqAo dada ao curso
por Ruth, e que sdo, de facto, as pedras-chave na continuaqdo do

irabalho ao egA. Em vez de teniarmos dar um inventdrio total
ou cronol6gico do trabalho de Ruth no Curso de Desenvolvimento,
apenas descreveremos como estes quatro pr incipios foram, n0

prdtica, organizados.
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7. Implementar a estrat6gia revolucion6ria 6 uma questao
de mdtodo - utilizando o m6todo Marxista, para investigar e anaiisar
as situaq6es concretas, e em constante mutagao, que a revolugacr
confronta e dirige.

Os objectivos do Curso de Desenvolvimento eram definidos
pela import6ncia que Ruth atribuia h andlise cientifica no trabalho
revoluciondrio. Havia os que pensavam que Ruth era demasiado
critica, dura, at6 derrotista, na maneira como dirigia a investigagao.
De facto, esta dureza reflectia a grande confianga que ela tinha no
Marxismo, conf ianqa essa ganha ao longo de muitos anos de
v ivdnc ia  revo luc ion5r ia .  E la  achava que a  revo luq io  deve,  e
pode, olhar de frente para os seus problemas de forma a resolv6-los.
Portanto,  o quadro revoluciondr io precisa de ser extremamente
rigoroso nos seus m6todos de andlise.

O objectivo de ensinar teoria no Curso de Desenvolvimento,
nao era o de ter estudantes a decorar os conceitos b6sicos e as leis do
Marxismo mas, sim, a ensind-los como aplicar estes na andlise dos
problemas com que se confrontravam no seu trabalho - no cais, no
Minist6rio de Agricultura, nas cooperativas, no trabalho do Partido.
Isto nio significava pdr de lado a grande experi6ncia universal do
Marxismo; Ruth achava esta literatura essencial em programas de
ensino, precisamente porque demonstra como analisar e como aplicar
a andlise politicamente.

No entanto, Ruth pensava que os estudantes so teriam
dominado a cidncia Marxista quando soubessem como utilizd-la de
forma c r ia t i va  na  inves t igaqSo da sua propr ia  rea l idade.  os
estudantes moqambicanos devem ser capazes de utilizar os conceitos de
classe, numa andlise da estrutura de classe da sociedade moqam-
bicana, antes que possarn dizer que realmente compreendem o sentido
do conceito. Assim, o Curso de Desenvolvimento, exigia que cada
estudante participasse num projecto de investigaqao colectiva que
aplicava o metodo da andlise introduzido no trabalho de curso.

Para Ruih Firs i ,  o m6todo Ce an6l ise Marxista,  preci-
samente porque 6 cientffico, tinha de ser agressivo, critico "Ensind-lo
0eve despertar os estudantes, obriga-ios a pensar." Ela explicou na
confer6ncia das Ci6ncias Sociais na Africa Anstral, efectuada em
Maputo  em Iu l i ro  de  Ig32,  de  como es ta  1 ' re rspec t iva  e-< ta \za
t n t e g r a d a  n o  C u r s o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o ,  e  d a s  d i f i c u l d a d e s
encontradas:
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as estudantes ftm o texto antes da aula - nofim t€m o que poderemos
chantar, um liuro; 6 um apanhndo de notas. Ndo e um liaro de
textos plrque 0 que estamos a tentar dizer 6 que nunca hd um texto;
tu tens que enfrentar a teoria de tal maneira que tens de aprender
c0m0 ler um texto, tens de aprender como fazer uftn andlise textual;
mas isto ndo quer dizer que um texto te ad dar todas as respostas.
Nds estamos muito interessados em prloocar, Se os estudantes
ndo fazem perguntas, entdo estamos a fallur...
Outro problema que tentos 6 como se obtdm uma uerdadeira
participagdo do estudante na inaestigagdo. Como se organiza
inoestigaEdo de forma a que ndo se utilize os estudantes como
mdo-de-obra barata? Por outras palaaras, n6s preparamos 0s
questiondrios e prepa.ramos a concepQdo do cursl, e depois temos
estas 26 pessoas, e elas estdo todas prontas e fazem as suas malas e
odo para o mato, e s6 ftm de preencher uns tantos questiondrios todos
os dias. Bern, claro que 6 uma grande tentagdo pensarmos pelos
outros que ndo o fizeram anteriorntente, porque tu ds capaz de
pensar e de trabalhar mais depressa e estamos melhores ag.lra
plrque temos um maior enaolaimento total dos estudantes, na
concepgdo actual do projecto, do que tinhantls n0 principio. Mas
estamos a lutar.l

Por esta raz1.o, Ruth resistiu a cair em estandardizaqao no
Curso de Desenvolvimento, e pressionava q seu pessoal a pensar
sobre novas formas para organizar o ensino e a investigaqao a fim
de superar estes problemas. Por exemplo, o curso foi reduziCo de dois
para um ano, e as aulas mais estreitamente estruturadas em redor
da problem6tica do projecto de investigaqao.

Por trds desta experi6ncia, estava a convicgao de Ruth de
que o  t raba lho  in te lec tua l  c ien t i f i co  6  ind ispensdve l  numa
luta revolucioniiria, embora o intelectual profissional, talvez o seja
um pouco menos. Ela pr6pr ia delei tava-se na vida intelectual ,
adorava discuss6es crit icas contundentes sobre um livro ou urn
f i lme, apreciava conversar sobre ideias,  mas era sempre muito
impaciente e entediada pela auto-tortura existencial  de muitos
intelectuais. O Curso de Desenvolvimento recrutava estudantes de
proveni€ncias educacionais extremamente variadas; alguns tinharn
f requentado apenas a  esco la  p r im i i r ia ,  mas t inham bas tan te
experiOncia de trabalho. O Curso destinava-se n6o a tornd-los efl1
invest igadores prof issionais mas, isso sim, a preparar quadros

' ' :
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revoluciondrios, encarando a investigagao social como parte necessdria
do seu trabalho.

2. Num contexto revoluciondrio, a Universidade tinha
assumido novas formas de preparaqdo, que tirava vantagens da
experiOncia dos quadros e respondia aos requisitos da viv€ncia do
dia-a-dia.

Ruth First considerava uma boa preparaqio te6rica como
sendo um elemento indispensdvel da pr6tica politica, precisamente
porque a andlise 6 a base para a formulaqdo e apiicaqao da linha
politica. Mas ela tamb6m pensava que a pr6pria pr6tica revolucio-
n6ria podia dar aos quadros a capacidade de dar grandes saltos ncr
seu desenvolvimento te5rico, utiLrzando a sua pr6pria experiOncia de
trabalho como base da sua preparaqSo analitica. EIa reconhecia a
importAncia da preparaqdo especializada mas, ao mesmo tempc'r,
pensava que uma universidade revoluciondr ia t inha que estar
constantemente preocupada com a sua abertura, com o trabalhc-r
para o Partido e para o Estado, com a sua flexibilidade em contribuir
para a formaqAo dos quadros, sem os retirar dos seus locais de
trabalho.

Os estudantes do Curso do Desenvolvimento incluiam,
portanto, um gestor de cr6dito agricola de um banco, um planificador
agrfcola,  o director da escola dos trabalhadores da ponte cais,
comiss6rios politicos do ex6rcito, os planificadores curriculares do
Minist6rio da Educaqao. N6s tentSmos organizar os hordrios das
aulas e a distribuiqao dos textos, de forma a permitir que os estudantes
partipassem no curso sem se afastarem da verdadeira responsa-
bilidade nos seus empregos. O projecto principal da investigaqio,
era dirigido n5o s6 para ser uma problemdtica real e importante na
transiqSo socialista em Moqambique, mas tamb6m para levar os
estudantes a analisar, da mesma maneira, os problemas com que se
deparavam no seu trabalho do dia-a-dia.

O CEA tamb6m ut i i i zou  a  exper idnc ia  do  Curso  de
Desenvolvimento a fim de participar em formas alternativas de
formaqSo fora da Universidade: semin6r ios e cursos de curta
duraqSo para quadros do movimento cooperativo, para jornalistas,
para os bancos. Textos sobre Mogambique, elaborados por outros
professores, tanto dentro, como fora da Universidade.

Estes esforgos na procura de novas formas relevantes de
ensino, ndo tiveram invariavelmente sucesso. Ruth First levantou
algumas das quest6es que o curso enfrentou, ao quclrar com o
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recrutamento convencional universitdrio, na confer6ncia de Ci€ncias
Sociais:

O tipo de questdes a que me refiro, plr exemplo, sdo os problemas de
c0m0 ensinamos os estudantes que ftm diferentes traject6rias
educacionais, que aAm de um largo leque de estruturas: uniaersidade,
ministdrio, organizagdes de massas e outras. E eu penso que embora
talaez tenhanns que admitir que clmegamos tttdo isto, com uma
grande dose de lirismo, dizendo que 6 importante rebentar barreiras
educacionais e o monop6lio elitista, nds aarnos leaar aoante, pelaforga
da nossa aontade, o ensino, embora tenhamos que admitir que existem
problemas. Eu penso que ainda ndo os resolaemos. Nds lembramos, tal
coml penso qtte jdfoi dito pelo Aquino, que alguns dos nossos melhores
estudantes ndo sdo estudantes que tinham mais qttalificagdes, de que
esse ndo 6 o critdrio, que a entrega ao trabalho 6 muito importante, que
a formagdo e experi€ncia politica 6 extremamente importante, plrque
perceber a releahncia das questdes, saber que tens que resolaer unl
problema e que tens de descobrir c0m0 fazA-lo. Isto, por sua uez,
prepara o estudante a aprender. Eu ndo estou aglra a dizer que estd
resoluido. N6s batalhamos por isso.

3. A luta para construir o socialismo 6 uma luta para
transformar a organizagdo da produqao.

Embora os estudantes do Curso de Desenvolv imento
fossem recrutados de muitos sectores diferentes, o ceme do projecto
de inves t igaq io  e ra  invar idve l :  a  t rans formaqSo soc ia l i s ta  da
produqao. Isto porque Ruth First pensava que para que os estudantes
fossem capazes de analisar as situaq6es concretas com que se defron-
tavam nos seus empregos, eles tinham que pensar em termos
estrat6gicos. Eles tinham que saber e compreender para o que 6 que
lutavam - a transformaqdo radical da organizaqdo da produqao
atrav6s do desenvolv imento social ista -  e contra o que 6 que
lutavam - a estrutura do subdesenvolv imento,  moldava pelo
capitalismo colonial. Eies precisavam de compreender a diferenqa
entre socialistas detendo o poder do estado e a utilizaqao de tal poder
para socializar a base econ6mica da sociedade.

Quando os estudantes do Curso de Desenvolv imento,
foram ir provincia da Zamb|zia, para estudar as plantaq6es de ch6,
por exemplo,  e les v i ram a agr icul tura fami l iar  mas tamb6m as
pr6prias plantaqoes. Eles viram como o sistema colonial de recru-
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tamento de mdo-de-obra barata, para se tornar rentdvel, t inha
permitido um sistema de monocultura com grandes necessidades
laborais sazonais; dado que a rentabilidade se baseava no atraso da
produgao familiar nas reservas de m6o-de-obra, a socializaqio da
produqao no sector do ch5, significava quebrar a ligaqao estrutural
com a semi-proletarizaqdo.

Um modelo similar de semi-proletarizaqdo era subjacente
h organizaqio do processo de trabalho, sobre o qual os estudantes
haviam feito investigaqSo no porto de Maputo. O sistema colonial
manobrava a actividade irregular do tr6fico do cais, mantendo grancle
quantidade de m6o-de-obra barata, explorando-a intensamente nos
periodos de ponta. Trabalhadores sob contrato, eram trazidos da
provincia de Inhambane, separados das suas familias, alojados em
dormit6rios, e postos a trabalhar )r tarefa. Agora, o problema era
como construir uma organizaqio alternativa do trabalho do porto,
com base numa classe trabalhadora discipi inada, permanente,
consciente e bem paga.

O Curso de Desenvolvimento observava os interesses de
classe que evoluiram da estrutura da produqdo do capi ta l ismr-r
colonial e que n5o desapareceram simplesmente, com a fuga dos
colonos portugueses, na altura da Independ6ncia. Em Ang6nia, numa
drea agricola rica, na fronteira com o Malawi, os estudantes viram,
por exemplo, que a produqdo dispersa do pequeno proprietiirio, d6
origem a uma classe mercantil pequeno-burguesa, se o pr6prio Estado
ndo estd em posiqao de organizar o com6rcio retalhista de pequerta
escala.

Porque o desenvolv imento social ista em Moqafnbique
implicava mudanqas estruturais profundas na economia agrdria, o
Curso de Desenvolvimento punha grande dnfase na compreensdo
da agricultura familiar, n6o para a preservar ou racionalizar, mas
para a transformar dentro das linhas socialistas. Nas 6reas do algodacl,
da provincia de Nampula, por exemplo, os estudantes constataram
que o maior n6 de estrangulamento na produqao familiar do algodA<l
se  dava na  a l tu ra  da  cap inagem.  Ass im,  as  coopera t ivas  que
introduziram o tractor para lavrar, sem enfrentar o problema da
capinagem, ndo representavam grande.melhoria na organizaglo da
agr icul tura fami l iar ;  os custos eram maiores,  sem se obterenr
melhores resultados.

Ruth  F i rs t  ins is t iu  sempre  que as  respos tas  para  ( )s
prob lemas da  t rans formag io  do  sec tor  fami l ia r ,  nunca ser iam
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encontradas apenas na produqao familiar mas, sim, na interdepen-
d6ncia de novas formas de produqio que quebrassem com velhos
padr6es de semi"proletarrzagdo. Este ponto foi particularmente
focado na introduqdo a "Black Gold" ("Ouro Negro"), o livro que
nasceu do estudo feito pela CEA sobre o mineiro moqambicano:

A Frelimo tem-se empenhado repetidamente em acabar com a mdo-
-de-obra migrat6ria,.assint c0m0 pela integraEdo, dentro dunm
econlnin, transformada e auto centrAda, daquele sector da classe
trabalhadora mogantbicanq que tenr sido explorada pelo capitalismo
sul-africano e cujas capacidades ftm sido drenadas de Mogam-
bique. MAs, se um prlcesso econ1mico tfro aelho, tdo enraizado e
di fundido clmo a exploragdo de nrdo-de-obra mineira 6
desmontado,  en tdo  deaem ser  ana l i sadas  todas  as  suas
implicag1es. Ndo pode ser conrbatido apenas ao niael ideol6gico,
atrauds de um apelo ao con'rpromisso politico do imigrante. Isto
seria reieitar o sistema de mdo-de-obra ndgratdria conn unt acto
da aontade de um grupo de trabalhadores migratdrios, seria fallur
na  ess€nc ia  de  um s is tema econ6nr ico  enra izado que tem
promouido a economia politica do cantpo no sul de Moganftique...
Oito ddcadas do sistema de mdo-de-obra nigrat6ria, tornou-o
nunw necessidade estrutural, para os produtlres rurais sob o
colonialismo...
Se o acabar clm a exportagdo da mdo-de-obra, e plr extensdo a
subordinagdo da economia mogambicana ao capitalisnto Sul-
-africano, 6 condigdo pr1aia paro a criagdo duma base material
para a construgdo do socialisnlo, e re-integragdo desta forEn de
trabalho, dentro duma economia aut1nomn, a caminho do
socialismo, poderia ter duas formas complementares. A primeira
seria, a utilizagdo dn forga de trabalho e das capacidades que
ftm adquirido no prlgrama de industrializagdo O, 114s:Eambique,
especialmente da indrtsftia pesada, nos sectores de transportes
de ninas. A segunda, seria a re-integraEdo no sector agricola desta
mfro-de-obra anteriormente exportada. Mas claro que ndo poderia
ser uma agricultura ndo alterada...
O faseamento da politica agrtcola de Mogambique, a pesl relatiuo,
dado o desenuolaimento das aldeias clmunais com a produgdo enr
moldes cooperatiuls clmo sua base material, e ao sector de
machambas estatais,  estes pontos e suos decisdes pol i t icas
contingentes continuam a serformulados dentro das estruturas
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politicas da Frelimo e do glaernl. A razdo de ser deste estudo,
que foi assumido ao longo de um periodo de dois anos apos a
independAncia de Mogambique, era a de ajudar na elaboraEfra
duma al ternat iaa social ista,  a um sistema da ut i l izagdo de
mio-de-obra que exploraaa grosseiramente a classe trabalhadora,
e que desfiguraaa a produgdo agricola nas regiSes do sul do pafs
0983:3-5) .

De acordo com esta perspect iva do trabalho sobre os
mineiros sairam mais dois estudos sobre o Sul do pais pelo CEA.
Ambos visam as relaq6es entre cooperativas, machambas estatais e o
sector familiar, muito dependentes do rendimento salarial; viram a
transformaqdo da produqSo, como elemento necessdrio na resoluqio
do problema da m5o-de-obra mineira migrat6ria.

Uma vez que os projectos de investigaq6o do Curso de
Desenvolvimento eram estritamente orientados para os detalhes da
produqao, Ruth First teve que responder irs inevit6veis acusaq6es de
economismo e reducionismo: os estudantes nao estavam a participar
com as lutas ideol6gicas que constituem uma parte necess6ria da
construq6o socialista.

O Curso de Desenvolvimento comeqou, no entanto, corl a
suposigSo que a consciOncia do povo 6 necessariamente o produto da
organizaqdo das suas vidas. Assim, nao podemos abstrair a luta
ideol6gica do seu contexto material, no nosso caso a luta para
organizar novas formas de produqao. O estudo levado a efeito no
porto, por exemplo, focava grande parte da atenqdo em problemas
ideol6gicos - a maneira como diferentes grupos de trabalhadores
conceberam os problemas do trabalho di6rio no p'rrto, e as formas
nas quais estes conceitos se reflectiam nas suas formas de luta nas
reuni6es de trabalhadores.

A 6n fase na  produqAo era ,  por tan to ,  para  Ruth ,  uma
questdo de determinar a prioridade na ordem da andiise. Num
contexto revolucionSrio nao se pode fazer s implesmente uma
cr i t ica da ideologia;  o invest igador tem de anal isar o que vai
significar transformar as condiqoes materiais da produqao, dentrei da
qual a consciOncia estd enraizada. No.caso do porto, por exemplo,
criar uma consciAncia de classe comum depende da quebra de uma
organizaqdo que parte do sistema colonial  de recrutamento de
m6o-de-obra barata e que joga as diferentes categorias de traballra-
dores uns contra os outros.
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4. A luta pela l ibertagSo nacional  na Afr ica do Sul  6
estrategicamente parte da luta para construir  o social ismo em
Moqambique.

O primeiro trabalho de Ruth First no Curso de Desenvolvi-
mento n5o representou para ela um desvio de toda uma vida de
trabalho como revoluciondr ia sul-afr icana. Pelo contrdr io,  e la
considerou a transformaqio da produqdo na l inha socialista, em
Moqambique, como um passo decis ivo na iuta pela l ibertagao
nacional na Africa do Sul. Os estudantes moqaml' ' icanos, por ela
preparados, representavam assim, para ela, quadros na luta contra
o apartheid.

O ponto de vista dela derivava em parte da forma como
o capi ta l ismo racista sul-afr icano domina a economia regional ,
num sistema de desenvoivimento desigual. Apesar de diverg€ncias
cons ider5ve is  nas  or ien taq6es po i i t i cas  e  nas  es t ra t6g ias  do
desenvolvimento, os estados da regido t6m um interesse material
comum na luta contra o Apartheid.

Mas a unidade entre a Frelimo e a luta pela l ibertaqao
nacional na Africa do Sul superou, para Ruth, a da alianqa regional.
Isto foi porque ela viu a luta pela libertagSo nacional na Africa do
Sul como, de momento, objectivamente uma iuta contra o capitalismo
de per se. A construgio do socialismo em Moqambique, definindo uma
alternat iva ao sistema de capi ta l ismo racial  na organizaqdo da
produqdo 6 a forma mais importante de apoio que pode ser dada a
revolucion6rios a trabalhar dentro da Africa do Sul. Pelo contrario,
6 de esperar que a Africa do Sul dispare, com particular forga,
contra o Moqambique socialista.

Por estas raz6es, o contexto regional era uma fonte impor-
tante para o Curso de Desenvolvimento. Os estudantes expioravam o
cardcter do capitalismo racional na Africa do Sul e analisavam as
vdrias posiqoes de classe conseguidas na luta contra o mesmo. Eles
observavam a base da alianqa regional, em estudos de campo e na
organizaqSo da SADCC. Ruth pensou que eles deviam ser capazes de
analisar as posig6es t6cticas que Moqambique tem de definir numa
luta estrat6gica prolongada.

Esta era a perspectiva, o caminho duma saida do capitalismo
desenvolvido sul-africano, trabalhada no primeiro projecto do CEA,
dir ig ido por Ruth First ,  "o Mineiro Moqambicano".  Na al tura
(1977), argumentava-se que todos os mineiros deviam ser imediata
e unilateralmente. retirados da Africa do Sul. O estudo sobre os



mineiros, pelo contrdrio, colocou o problema em termos estrat6grcos:
como transformar o sistema de produqao dentro de Moqambique,
ele pr5prio, para desenvolver uma alternativa de longo termo )
migraqao para as minas da Africa do Sul, quer na indristria, quer
numa agricultura mais produtiva.

Semelhantes preocupaq6es estavam subjacentes na inves-
tigaqao do CEA sobre o transporte na Africa Austral, estudo levado
a efei to em colaboraqSo com o Departamento de Economia da
Universidade do Zimbabwe. A alianqa regional pela SADCC estd
dir ig ida para a reor ientaqio econ6mica da regido atrav6s do
desenvolvimento de projectos bilaterais e multilaterais que surgem
de interesses materiais comuns. No caso do transporte, a, reorien-
taq6o atrav6s do com6rcio do Zimbabwe, canalizado pela Africa do
Sul, durante o periodo da UDI, para os portos de Moqambique,
deveria ser ben6fico para ambos os paises. Uma vez que a reestru-
turaqSo dependerd, em parte, numa maior efici6ncia dos portos e
caminhos-de-ferro em Moqambique, os estudantes do Curso de
Desenvolvimento assumiram esta parte da investigaqao conjunta,
Ruth achava que a colaboragio na investigagio na Africa Austral, e
a part i lha de informaqdes nascer ia desses trabalhos conjuntos,
re f lec t idos  os  in te resses  compar t i lhados  numa lu ta  comunr  e
prolongada.

Respondendo i Africa do Sul

Ruth .Fust nao se amedrontava pela perspectiva duma luta
p r o l o n g a d a .  E l a  a n a l i s a v a  c o n s t a n t e m e n t e  a s  c o n t r a d i q O e s ,
seleccionando o principal do secund6rio. Ela punha toda a sua
energia em Sreas onde era possivel avanqar, forqando a contradiqdo;
ela trabalhava para manter aliangas em dreas onde a unidade era
mais importante do que as diferenqas.

Este gosto pela luta e a sua confianqa nos seus resuitados
eram comunicados, por Ruth First, irqueles com quem ela trabalhava
e que trazia para a organlzaqdo do trabalho no CEA. Quando a nossa
maneira de trabalhar comeqava a estagnar,  quando nos jd nao
entrdvamos consistentemente em contradiqdo com a nossa pr6pria
pr6tica, ela obrigava-nos a reagir, a criticar, a avanqar. Ela achava
normal que tivesse havido um desenvolvimento muito r6pido durante
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esta fase da RevoluqSo Moqambicana, e ela queria que o CEA fosse
capaz de responder organizando novas formas de tornar o seu
trabalho mais irt i l  e Frelimo. Ela ansiava pelo 4" Congresso da
Frel imo, esperanqada de que entrdssemos numa fase nova, e,
provavelmente, mais clara da luta. Ela queria tempo para reflectir
sobre qual o papel que o ensino e a investigaqao no CEA deveria
assumir neste novo periodo.

O assassinato de Ruth First pelo regime sul africano foi um
golpe contra Moqambique e contra o movimento de libertaqdo na
Africa do Sul, que ainda hoje sentimos quase a todo o momento.

Mas Ruth deixou-nos um mandato para repensar e criticar
o nosso trabalho: a organizaqdo do CEA, as l inhas mestras da
investigaElo, a nossa maneira de ensinar. Sem ela o CEA nao pdde
voltar a ser o que era, mas ela jd nos tinha dito que deviamos
mudar e seguir em frente. E ela deixou-nos com uma segura base
material, a partir da qual comeqar: uma organizagd.o inovadora do
trabalho colectivo, baseado na unidade da linha poiitica; m6todos de
ens ino  acess ive is  aos  es tudantes- t raba lhadores ;  m6todos  de
formaqdo-invest igaqdo baseados na invest igaqio,  nas quest6es
imediatas e importantes da transiqSo socialista; escritos sobre
Moqambique e Africa Austral que n5o eram s6 o resultado dos cursos
de desenvolvimento efectuados como material de ensino para
novos cursos; e os quadros moqambicanos preparados por Ruth,
para analisar, e proceder estrategicamente, na luta pela libertaqao
socialista na Africa Austral.

Refer6ncias: First, Ruth (1983). Black Gold. Sussex: Harvester

(') O CEA agradece a Michael Wolfers e i Riidio Moqambique, pela transcriqdo dos
comentiirios de Ruth First na Confer6ncia de Cidncias Sociais na Africa Austral, em
Maputo, Julho de 1982.
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