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O primeiro dia de debates da Reunião de Especialistassobre os Problemes
e Prioridades na FormaÇãoem Ciências Sociais na África Austral que está a
dècorrer na Faculdadede Economiaem Maputo,permitiupafa iá uma primeira
conclusão: é inegáveÍ a necessidadee a oportunidade de um encontro desta
neturezapara incentivar o estudo científico e a cooperação entre os estudiosos
das questões gue envolvem o desenvolvimentoe a libertação social e económrca da região.
Os assuntos ontem postos à discussão Íoram: .O estado da análise'sobre
a região da Rfrica Austrral:Temas Levantadospela EstratégiaSul - AÍricana",
apresentadopor R. Davies e D. O'Meara e que suscitou um debate vivo e por
vezes até polémico, As intervenÇõesÍeitas criticaram enlre oulros aspectos a
Íacto de o documentoanalisar a realidadesul-aÍricanaessencialmentea partir
da área das classes no poder na Álrica do Sul. sua estrategiae seus efeitos
na região. Ao Íazê- lo, segundo a, opinião de vártos.partiçipaptes,
ou. 4utores'
teriam, por outro lado, colocado em plano secundárioquestõescomo o papel
do operariado;a análisee o signiÍicadoda estratégiados bantuslões,acelerada
por Botha desde que ascendeu a Primeiro- Ministro;as drásticasmedidas de
repressãodo regime que contradizema imagemque o mesmo quer apresentar
de "reÍormista",etc. Um orador diria em jeito de conclusãoque ao edcolherem
que os goveÍnantes
analisara Alrica do Sul a partir cJaimagempropagandística
do *aparthsicluprêt€ndemdar da sua política (ser ou não set reformista),os
autores do documento acabaram por se ficar numa posição deÍensiva,quarrdo
a questãode Íacto é estudaro problemade um ânguÍogue leve a uma posição
ofensiva.
olmperialismoe resistênciao:os Esforços da AÍrica cto Sul para exercer a
Hegemoniasobre os palses da SADCC', Íoi o documento seguidamenteposto
à discussão poí T. Botha e C. Goldaman,sendo o primeiro (o aprêsentàdor)do
Lesctho.
Na parte da tarde O. Selolwane,uma bspecialistado Botswanaaprêsentaria
detalhadamenteas linhasda sua análiSesobie o problema do trabalho migratório
no seu país que prendeu a atenção dos participantestanto mãis que o problema
é comum a outros Estadosda região
A encerrar os trabalhosda sessãoda tarde foi apresentado€ discutìdoo
orienda Investigação,
documento "ParticipaÇão.Popular no Desenvolvtmento
tada em Ciências Sociaís", da autoria do Dr, Kandawire,do Malawi.

