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Afrlcd do 56rI
O primeiro dia de debates da Reunião de Especialistas sobre os Problemes

e Prioridades na FormaÇão em Ciências Sociais na África Austral que está a
dècorrer na Faculdade de Economia em Maputo, permit iu pafa iá uma primeira
conclusão: é inegáveÍ a necessidade e a oportunidade de um encontro desta
netureza para incentivar o estudo científico e a cooperação entre os estudiosos
das questões gue envolvem o desenvolvimento e a libertação social e econó-
mrca da região.

Os assuntos ontem postos à discussão Íoram: .O estado da análise' sobre
a região da Rfr ica Austrral:  Temas Levantados pela Estratégia Sul - AÍr icana",
apresentado por R. Davies e D. O'Meara e que suscitou um debate vivo e por
vezes até polémico, As intervenÇões Íeitas cri t icaram enlre oulros aspectos a
Íacto de o documento analisar a real idade sul-aÍr icana essencialmente a part ir
da área das classes no poder na Álr ica do Sul. sua estrategia e seus efeitos
na região. Ao Íazê - lo, segundo a, opinião de vártos.part içipaptes, ou. 4utores'
teriam, por outro lado, colocado em plano secundário questões como o papel
do operariado; a anál ise e o signiÍ icado da estratégia dos bantuslões, acelerada
por Botha desde que ascendeu a Primeiro - Ministro; as drásticas medidas de
repressão do regime que contradizem a imagem que o mesmo quer apresentar
de "reÍormista", etc. Um orador dir ia em jeito de conclusão que ao edcolherem
analisar a Alr ica do Sul a part ir  cJa imagem propagandíst ica que os goveÍnantes
do *aparthsiclu prêt€ndem dar da sua polít ica (ser ou não set reformista), os
autores do documento acabaram por se ficar numa posição deÍensiva, quarrdo
a questão de Íacto é estudar o problema de um ânguÍo gue leve a uma posição
ofensiva.

olmperialismo e resistênciao: os Esforços da AÍrica cto Sul para exercer a
Hegemonia sobre os palses da SADCC', Íoi o documento seguidamente posto
à discussão poí T. Botha e C. Goldaman, sendo o primeiro (o aprêsentàdor) do
Lesctho.

Na parte da tarde O. Selolwane, uma bspecialista do Botswana aprêsentaria
detalhadamente as linhas da sua análiSe sobie o problema do trabalho migratório
no seu país que prendeu a atenção dos participantes tanto mãis que o problema
é comum a outros Estados da região

A encerrar os trabalhos da sessão da tarde foi apresentado € discutìdo o
documento "Part icipaÇão .Popular no Desenvolvtmento da Investigação, orien-
tada em Ciências Sociaís", da autoria do Dr, Kandawire, do Malawi.


