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Um dos ensaios mais polémico! apÍesentados na 'Reunião
de Perìtos sobre os Problêmas ê Prioridadês. nâ FoíÍhácão em
Ciências Sociais na ÁÍrica Austral" Íoi o do ProÍessor can{idiáno
John Saul gue âctualm€nte lecciona na :Faculdade de Maíxismtr.
-Leninísmo da Universidade Eduardo Mondlane e na Escola do
Partido.
para a Mudança, SoIntitulado .Estudos de Desenvoivimento
'propôe
uma leiturá .ciitica d€
cial na Áírica Austral", o ensaio
várias abordagens analÍticas que sê apresentam dentro do quadro
marxista.
John Saul aborda très.marxismos..
Em primeiro lugar, o "MarxismoPopullsta. ou "Marxismo Nacionalrsta Negr9., sintetisado nas obras de Dan NabudeÍe. Oiz
'iimperialismo"
Saul: .Este pretenso matxìsmo loÍna a noção de
uma. pedra ÍÌlosoÍal que visa . dissolver .io{as1 4s' ioÍnplexrdades
analíticas enquanto que, .na .suâ .expressão mais extrè;na -guase
apelida de traidor guem tente' encontrar sob o "impeÍiãlismo"
contradições adicionais nas realidades concretas da, estrÌrtura de
c'asses anlerna
. Um segundo (marxismo> que Saul chama dè ..Marxismq Terceiro-Mundista', enÍatisa "iustiíicadâmenie os eÍeitos destruidoíes
nos povos do Terceiro Mundo da vasla eslrutura d€ dependência
global, mas ao Íazê-lo corre o risco... de promover uma subestí.
mação cro poder ainda existente do capitalismo.pafa transf.ormaÍ
as Íorças produlìvas e as relaçóes de produÇáo,.e,a6sim atteraÍ
o terreno da luta na periÍeria do sistema capitâlisla global"^:Saul
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acrcacenta que esta ôpolarização €ntrê cêntios e pèriÍerias' corre
o risco db repelir oS-erros do'"Marxi'smo-PoÈulista;, ou seia, minimizan a importânciã das' lutas' de classis na ;periÍeria". Posto
noutros termos. quem olha apenas paír. o-s horrôres de exploÍaÇão
gue vêm de Íora eSquece os horroies de'co-participação
e co-autoria nessa exploração que vém dè dentro.
Sobre estes dois
m
a
i
s
m
ênos
ou
"marxismos", a ooinião
de consenso Íoi de que o rótu.lo
abordagens
"marxìsta" de tais
é abusivo.. Essas abordagens são parte dâ teoria burguesa que
encontra no rótulô Ímaíxista. um canal de íácil.Éenetração em
áreas onde a acÇão .do imperialismo criou iustos' anragonismos
contra o .i,mpeÍialismo.
Em terceiro luqar; Saul cÍitÍcá aquiÍo que .chama de .Marxismo-Formal" e de
"Marxismo.Prodútivista".
' l N a s p i n i á o d e . J ò h n S a u l , o - * M a r x i s m o - F o r ' m a l pé . u m t i p o
de Marxismo que. nunca fêuupoÍou do periodo glacial que íoi o
estalinismo" Generâlízada numa Íìlosofia da Naturéz* e el6vada
ao mais alto nível de abstraição, esta vaíianÌe lende a degeneraÍ
num calecismo.. saul acrêscentâ " que .as pÍirÍi€ifas tenlativas dê
ensino. do Materialismo DiãÌéctico e Histórico após a independência-em Moçambique ;resultaram ,ìa .adópção acritica deste tipo
de aproximaçáo". Saul afirma.que ,!na pÍópiia FREI-IMO a cÍíÌicá
â um laÌ "Marxìsmo-Leninismo" não é qu€. os quadros/estudantes
das Escolas do Partido tenham hesitâdo em aprendê.lo mas, antes,
que. o tênham aprendido, bem demais..
Saul aíirma quá o nMarxlsmo-Formal".levou já a um Íechar de
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olhos às lutas de clâsses na íase de construÇão do socialismo,
"encbrâilando soluções burocráticas e tecnicistas para os problèmas do desonvolvimento.. AnaÍiticamehte. diz Saul. o
"Marxismo-Formal" deu origem a .deÍinições eurocêntricas"
sobre o grau
de avanÇo socialista nos países subdesenvolvidos,deÍinições cõmo
"a via não capitalista" e a "via de orientâÇão socialista..
John SaUl.aponta como um dos pontos de partida para urh
estudo que situe o Marxismo no processo de. desenvoivimento a
própria experiència da FRELIMO, e cita Samora Machet a propósito: .O Marxismo-Lenin:smo desenvolveu-se entre nós como produto da nossa luta e do debâte de ideias dentro da orópria
FFELIMO. Subestimar este facto é retiraÍ ao Marxismo-Lfninismo
a-toÍça vital que t lssui em Mocambique. é reduzÍ-lo a "slogans',
e esteriótipos abstractos, a cópias pálidas de realidades para além
das nossas Íronteiras. O "Materialismo Histórico': deve. ser. estudado corn re{enência à. realidades da sociedade moçambicana, e
com as circunstâncìas especíÍicas da sua evolucão histónca"..
Uma crítica à abordagem de Saul não foi tanto que ela não
devesse expor as limitações do .Marxismo-Formal,, mas que ela
deveriâ, ao mesmo tempo, salvaguardar explicitamente o rico
corpo teÔrico que s6 prde ênconlrar na sua evolução.
John Sául. defende que o sucesso do Mârxismo-Leninismo
dêpende da.sua aplicação .à situação concreia em gue está inse.
rido". .Ele congratula . o Cenlío de Estudos Aírícanos pela
irrossecução. deste .Marxismo Aplicado. quer na investigação queÍ na
íormaÇão de quadros,
"Esta.é uma prática da qual muitos mar-

xistas, tanto na região como noutros sitios, podem apíender",
Mas, acautela saul, .mesmo num contexto progressista como o.de
Mocambique, não íalÌam a Ì ìa de classes nem a tensão entre
O i r e c ç ã o . .e a a c ç ã o d e m a s s a s . A l i g a Ç â o . d a i n v e s t i g a ç ã o e d a
Íormação _ao lopo pode ser uma tentaÇão à autocensura pela.parte.
do investigador.. E Saul acrescenta, como limitaÇão, que há que
tomar em conta que .o modelo de investigação e Íormação, em
parte exemplíÍicado pelo-CEA, inclina-se para o modelo de cima
para baixo, mesmo que .o' "ciTo" seia revolucionário,,
Saul diz ser necessário, paraÌelamente,que
.
"um Márxismô.na
África AustÍal mantenha vivas algumas das tensó
es clássicâs,quê
existem no seio do Marxismo, tensóes que são DrectsamenÌe os
elemenlos que lhe dão vida e vigor, que.lhe dão um carácler
dialéctico".
Saul íeÍere três tensóes que conèidera imoortantest as dicolomias CulìurismolDeterminismo de Classe, Economismò/VojuntaÍìsmo, e Vanguardismo/AcÇão de Massas. Um <equilibrio" no seu .
inlerÌor é necessário, afirma.
: Algú:rs deleçjados criticaÍam esta'Farle da exposiÇão de Saul .
dizendo gue tais dicotomias não podem ser feitas sem se cair nol
perigo. de apresentar.o
".equilíbrio. como um novo. dogma. Nà9,
êxistem dicotomias como pressupostos, mas sim-disseram
esìe.s
delegados.- procuras de soluÇões concrêtas para probiemâs concretos'em''cada Íase para'sè atingiÍem objectivos que são sempfej
políìicos, fevolucionários,ou não: e isto,- âcrêscsÊtaráFê_é vêÍdáde pará todas as siluações,independentemente das experiênciás.
âcumuladas no campo de análíse_
'
O 'ensaio de Saul levantou toda uma'serie de interrogáÇões
gueÌ para a Teoria Marxista queÍ para a sua inserção nâ prática
do combate de classes. intérrogações assas de difícil Íesposta noÍ
"debate sem Íronteiras> a que apelou o director do CEA, Aquino:
de Bragança, no início da Fìeunião.
Director da AEência de lnformação de Moçambique (AlM),

