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de investigogdo em Ruth First
por Carlos Cardoso

O professor Aqulno de Braganga disse que Ruth Flrst foi
a grande alavanca na formagio do Centro de Esludos Africanos
(CEA) da Universidade Eduardo Mondlane (UEM).

Aquing de Braganga, director do CEA desde a sua criagio,
falava quarta-feira i noite na primeira de uma s5rie de palestras
organizadas pelo Secrelariado da C6lula do Partido da UEM para
marcarem o l.e anivers6rio da morle da Ruth First.

A cientista sul-africana Ruth First morreu no CEA a 17 de
Agosto de 1982, yitima da explosio de uma carla armadilhada
enviada para o Cehtro por agenles do regirne de Pret6ria.

Aquino recordou algumas passagens da vida de Ruth Firsl.
Releriu, entre outras, o periodo em que ela se deciicou ao estudc
do fen6meno Mau Mau no Qu6nia.

Ligando a actividade de Ruth First is causas pr6ximas da
sua morle, q professor Aquino de Braganga declarou que ela ha-
via compreendido que a l ibertagSo da Afr ica do Sul passava'pela
consolidaQdo do processo revoluciondrio em Mogambique e que a
defesa da liberdade de Mogambique passava pefa destruigSo do
slstema de <Apartheidr.

Ruth compreendeu isso e o inimlgo tarnbem compreendeu.
disse Aquino,

Referlndo-se a personalidade de Ruth Fitst, lembrou como
caracteristica positiva para o crescimenlo do CEFr as grandes ten-
s6es e conflitos que houve entre ele e ela num processo prolon-
gado de debate apaixonante,

CJ direclor do CEA recordou a forma atenta Goffio naclonall+
tas das antigas col6nias portuguesas liam os lrabalhos iornalisticos
de Ruth Firsl nos anos 40. Aquino lembrou, a prop6sito, a funda-
q6o de um Centro de Estudos Africanos em Lisboa, na d6cada de
40, onde pessoas como Ed[ardo Mondlane, Agostinho Neton Amil.

car Cabral, Marcelino dos Santos e oulros adqulriram as primeiras
armas da cri t lca.

NEo era uma crltica Marxista mas j6 se orlentava numa pers-
pectiva de classe, disse Aquino de Braganga.

Quanto i orientagio da andlise de Ruth Flrst duranle os lnog
em que trabalhou no CEA, Aquino declarou que ela utilizou a
anSlise Marxista-Leninista numa perspectiva Sarnorianal.

. Citando o Presidente Samora Mac-hel, Aqu'ino disse que Rulh
First aplicara um m6todo de investlgacio que fazia da rcalldade
mogambicana o elxo principal do enriqueclmcnto da teorla. Ela
nio utilizou a realidade moqambicana apenas como ponto de rele'
rOncia da teoria, disse.

A Dra. Brigitte O'Laughlin, investigadora do CEA e compa-
nheira de trabalho muito pr6rima de Ruth. Firsl, lalou do m6todo
cle investigagio que ela aplicou ilo Cenlro, l

Brigitte O'Laughlin deslCcou qualro pontos fundamentals nesse
m6todo: a an6lise de cada situaqdo concreta como anecessldade
absolutal de uma estratdgia revolucion6rla; o relacionamento fnt i-
mo entre a luta de libertaqdo nB Africa do Sul e a luta pela con'
sol idagSo da RevoluQSo Social ista em Mogambique; a luta contra
a organizagdo capitalista da produgdo como parte essencial da
RevolueSo pela construgdo de uma OrganizagEo Sociallsta de
ProdugSo; e a necessidade de o quadro revolucion6rio fazer a
an6lise da sua pr6pria pr6tica de investigagdo:

Detalhando o prirneiro ponto, Brigitte O'Laughlin dlete que
para Ruth First o importante em cada :oncailo'eta a sua aplica-
Qdo pr6tica e n6o a sua definigSo.

Por isso, disse, ela ligava a rnvestlgagdo a problemas concre-
tos das estruturas, dos Minlstdrlos, das empresas.

lsto implicaria para Ruth Flrst conoeber a teoria eomo parto



N.

lntegrante da luta polftica. Da aplicaqio desta atitude surgiu por
exemplo o estudo do CEA sobrb o mineiro moeambicano, hoie
texto'clAssico em vdrios institutos de investigagio fora de Mo-
gambique.

Mas a apllcagio de uma alitude rigorosamente analitlca nio
tof feita sem problemas para o CEA, disse a Dra, Brigitte O'Lau-
ghlin.

Havla pessoas, recordou, que consideravam Ruth Flrst dema
siado dura, demasiado crltica, tocando quase as raias do derro-
lismo. Mas, acrescentou, a sua capacidade crftica reflectia um
grande optimismo. Ela pensava que a Revolugdo Mogambicana
tem a capacidade para resolver os seus problemas mais duros.

Em relag6o ao segundo ponto do m6todo, Brigitte afirmou
gue para Ruth Flrst eram lmporlantes dois aspectos.. Em primeiro
lugar, o reconhecimenlo do inimigo comum de mogambicanos e
sul-afrlcanos ; o sislema de <aparlheidn - e o leconhecimento
do poder dominante da Africa do Sul na regi6o; em segundo lugar
o reconhecimenlo de eue um Partido Marxista-Leninista no poder
em Mogambique estava disposto a utilizar o poder estatal para
tazer avangar a luta na Africa do Sul.

" Este eegundo aspeclo, disse O'Laughlin, reprcsentava para
Buth Firsl uma condigEo de trabalho que ela nunca tinha tido na
sua vida.

Ouanlo ao prlrnelro aspeclo, a oradora recordou as dlferen-
gtr que surglram quando se p6s o problema dos emigranles mo-
gambicanos na Alrica do Sul.

Havia pessoas que argumentaram que se devla cortar logo
com a emigragao. Ruth Flrst argumentava que a 0nlca forma de
cortlr era transformar a economia mogambicana.

Brlgltte recordou igualmente o €nfase que Ruth Firsl pOs no

apoio do CEA a SADCC. Daf surgiram o trabatho sobre o sistema
de transporte na Afr ica do Sul e o trabalho no porto de Maputo.

Falando sobre o terce:iro ponto, O'Laughlin afirmou que para
Ruth Fitst era extremamente importante estudar as formas da ex-
ploragio colonial capilalista em Moqambique, nio como romaria
acad6mica -ao passado, mas como meio de compreender os 8s-
pectos sobreviventes dessa exploraqio e suas consequ€noias nl
produq6o.

Em torno disto surgiu a critlca de que o m6todo de Rulh
First redundava em reducionismo. Para Ruth First, disse Brigitte,
n6o se lratava de esquecer os elementos ideol6gicos e culturais
da sociedade, mas sim de ver na organizaqfio da base material,
da produgdo, o elemento determinante da formagio da consci6n-
cla, e dai partir para uma transformaeio tamb6,m material,
Tratava-se de um problema de prioridade na an6lise, dlsse
O'Laughlin.

Falou em seguida do quarto ponlo.
Uma revolugSo dd a possibi l idade de saltos qual i tat ivos no

processo de formagdo de quadros. E uma base que permite avan-
gos muito r6pidos, disse Brigiile,

Neste conlexto, o importanle para Ruth First era o enraiza-
mento do invesligador entre o povo. E n5o via a investigagSo
como uma forga externa que real iza ac06es para o povo. Para
ela, o pr6prio ensino devia ser urn acto de investigagdc

O'Laughlin lembrou as condiq6es que permitiram ufii cons€.
quGncia significativa parc o trabalho de Ruth Firsl; o enraiza-
mento na realidade social e o debate dirigido a nivel de DirecQio
do Partido. Por isso, disse, Brigitte, a Ruth n6o sofria a ang0stia
existencial que preocupa muitos ambientes.

No fim da alocugio da Dra. Brigitte O'Laughlin, Aquino de
Braganga abriu o debate. Mas nio houve debate. Ap6s um longo
momenlo de sil6nc'io, Brigilte opinou gue a natureza do tema lal"
vez rosse demasiado vasta, e acrescentou: 6 como a Ruth dizia.

As pessoas preocupam-se com coisas coneretas. Talvez
durante a proxima sessdo haja mais motivos para debate.

As pessoas Que enchiam o anfi teatro da Faculdaoe da Me-
dicina aproyaram com palmas e com uma risada calorosa a torma
h6bil como a Dra, O'Laughlin conseguiu, nesses e3ca38os 5 se-
gundos, tomar mais palpdvel o mdtodo de Ruth First naquilo que
ela tinha que ver com a ligagio ao real sentldo.

Esliveram presentes na sessio de quarta-feira I noite, ot
Ministros Jos6 Luis Cabago e Pascoal Mocumbi, assim como o
Reitor da UEM Fernando GanhSo. Esteve tamb6m rpfes€Dt€ Joe
Slovo, militanle velerano da luta (anti-apartheidr e esposo da
cientisla assassinada.
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