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Componho Anti-Apo*heid

' -se crnqlise dcr reolidqdeexrge
r destocodo em pofestrs sobre o itdtodo

de lnvestigoqdo de Ruth First

'4Etino de BranganEa e tlrigitla.oltutghtilr, srientando e palestra sc,b,'t a Mitaclo de ltrvestigagao
em Rwth First
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Enquadrade na Campanha Anti-aApartheid> (de Agosto
a Dezembro deste ano). o Secretariado do Partido da UElril.
organizou ontem a primeira de tr€s paiestras dedicadas
d comemorag6o do primeirs aniversdrie da morle de
Ruth F i rs t .

Com o anliteatro da Faculdade de Medtcin6 cheio,
falaram ontem d noite o Prolessor Aquins de Braganea e
a Dra. Brigit te Oiaughlin, respectivamente director e inves-
tigadora do Centrs de Estudos Africanos da UEM.

Ruth First, foi co-fundadora do CEA ao quat dedicou
os 0lt imos anos da sua vida.

Aquing de Braganga, recordou s contributo de Ruth
First para uma an6rise marxista-reninilta da rea:idade mo-
gambicana naquile que Aqulno chamou de <perspectiva
sarnoriana>. Aquino disse que Ruth First dera urn contri-
buto .vital para a aplicagio do principio de n5e fazer cla
realidade mogambicana mero ponto de refer€ncia nufil
processo de teorizaQdo marxista.

Brigitte Otaughiin. falou do m6todo de investigagdo

de Ruth First,  destacando QUatro pontos essenuiars nesse
mdtodo: na realizagdo de uma estrat6gia revoi,lc.on6ria a
an6lise de cada situagdo concreta 6 uma necessidade ab.
soluta, sends 3 investigagdo parte integrante de urna luia
pol i t ica; a unidade entre 2 luta pela l ibertag6r. cJa Afr ica
do Sul e a luta pela consolidagds 6[s proGesso re./ciuelc-
n6rio mogambcano; a necessidade de uma juta constante
contra a. organizagSo capitalista da produgdo, peta cons-
trugio de uma organizagdo social ista d6 producloi e a
necessldade de um processo de formagdo Oe'quaOios.numa
revoluqio, como a revoluqdo mogambicana. passar pe,a
andlise da propr'ia prdtica dos qualros que tazem a inves-
t igagio.

. Hoje e amanhf,. no fi'tesfi.to tocat realizam-se mais
duas_.palestras: nlutar pela Afr ica d6 Sul - anos g0l e
<O Sistema de Transrporl€s na Africi Australu. Ambas as
palestras, .a comegarem petas 20 horas. serdo profeiidas
por investigadores do Centrs de Estudos Afr icanos.


