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Quando o país passou 

para o multipartidaris-

mo, coube a ele presidir 

a primeira Comissão 

Nacional de Eleições (CNE) que 

geriu as eleições de 1994. Do-

cente de carreira, Brazão Mazula 

passou de presidente da CNE 

para reitor da Universidade Edu-

ardo Mondlane (UEM) cuja bi-

blioteca central leva seu nome. 
Depois de cargos politicamente 
sensíveis, Brazão Mazula parece 
estar já à vontade para colocar 
os pontos nos is. Esta quarta-
-feira deu entrevista ao SAVA-
NA na qual apresenta aquela 
que, para ele, é a fórmula para 
o fim dos sistemáticos conflitos 
pós-eleitorais em Moçambique. 
“Enquanto não for Federação, 
Moçambique vai sempre conti-
nuar com estes conflitos”, sen-
tenceia o académico que insiste 
que o futuro do país passa por 
uma Federação. Fala das dívidas 
que afirma serem um sinal de que 
o Estado desconfia de si mesmo. 
Mas com uma guerra sem fim e 
o custo de vida a deteriorar-se a 
cada dia que passa, de uma coi-
sa Mazula não tem dúvidas: “a 
Frelimo e o Governo podem ser 
penalizados nas eleições. Podem 
perder as eleições”, dispara o 
professor que este ano foi pro-
movido, pela UEM, à categoria 
de catedrático. Siga a entrevista 
no clássico pergunta/resposta.

O país, Professor, não está bom. 
Ou está?
O país não está bom por várias 
situações, mas eu relevo muito a 
situação de guerra porque o ci-
dadão não se sente à vontade de 
circular pelo país, anda com re-
ceio e medo de ser morto. Sente-
-se retraído a fazer investimentos 
porque numa situação de guerra o 
investimento é praticamente uma 
perda. A guerra dificulta o avanço 
em vários sectores como turismo, 
agricultura, extracção de recursos 
naturais e mesmo em sectores so-
ciais como educação e saúde. Mas 
o país não está bom também pelo 
custo de vida. A inflação é alta, o 
metical está a derrapar, os produ-
tos estão a encarecer. Os nossos 
bolsos estão sem recursos, mas 
temos famílias, a educação dos 
filhos e a saúde custam dinheiro. 
Mas relevo a guerra porque estou 
convencido que sem ela a situa-
ção seria muito mais favorável ao 
cidadão. Sem guerra não haveria 
esta economia de guerra que hoje 
estamos a assistir e que obriga o 
desvio dos poucos recursos finan-

ceiros para ela. Estou a falar isto 

da parte do Governo, mas também 

da Renamo porque a gente se per-

gunta onde é que estas duas for-

ças encontram dinheiro para fazer 

guerra porque a guerra carcome a 

economia e as poucas finanças que 

Vamos ao Federalismo 

há no país. Temos de terminar a 

guerra, rapidamente, até porque 

até hoje não vejo a sua razão. 

O Professor sempre defendeu 

que faltou uma reconciliação 

verdadeira entre os moçambica-

nos que permitisse que todos se 

sentassem à mesma mesa e co-

messem juntos. O que acha que 

proibiu que os moçambicanos se 

reconciliassem depois do AGP?

A reconciliação nacional não é 

assinatura, nem um acto de pou-

ca duração. A reconciliação na-

cional é um gesto, uma atitude, e 

um compromisso permanente. O 

que falhou foram duas coisas. Pri-

meiro a monitoria permanente da 

implementação do AGP. Segun-

do a definição de métodos para 

a reconciliação, nomeadamente, 

como é que a reconciliação nacio-

nal seria feita. O único lugar que 

se fez foi um pouco no exército e, 

na altura, um pouco no Conselho 

Constitucional e na CNE, mas es-

sas são instituições com um cariz 

próprio, mas faltou definir como 

é que se faz a reconciliação, por 

exemplo, num Ministério da Edu-

cação ou da Indústria e Comércio, 

na economia, num país de grandes 

recursos naturais, mas sobretudo 

o homem. Nós somos um país de 

muitas culturas, então, como é que 

se faz então a reconciliação nes-

sas condições? Quando a África 

do Sul passou para a democracia, 

Nelson Mandela definiu que em 

todas as instituições públicas, ao 

menos, deviam estar representadas 

as três raças do país: negros, bran-

cos e indianos. Espero que com 

estas negociações não cometamos 

a mesma falha, OU SEJA, que se 

defina como se faz a reconciliação 

no dia-a-dia em todos os sectores, 

por exemplo, na rádio, na escola, 

na cultura, turismo, na justiça.

Está a falar de partilha de poder e 

de inclusão? 

Estou a falar de tudo. Reconci-

liação significa não excluir a nin-

guém por nenhum motivo. Por 

exemplo, esta situação de guerra 

a que chegamos é o problema de 

exclusão social. Mesmo numa fa-

mília, os pais devem conviver com 

todos os filhos da mesma maneira. 

Em Moçambique quem está ex-

cluir a quem?

Todos se excluem, mas o Gover-

no é mais responsável. Todo o 

partido que estiver no Governo 

é mais responsável porque ele é 

que gera o bem público. Quando 

se exige que para alguém ter uma 

oportunidade seja membro de um 

partido, isso é exclusão e há muita 

gente que se queixa disso. Eu co-

nheço empresários, que não posso 

dizer nomes, que dizem “Doutor, 

nós temos de ser assim porque 

senão não vamos ter dinheiro no 

banco”. Eu estive com uma grande 

empresa neste país, que também 

não vou dizer o nome, que me 

disse “Doutor, nós temos orienta-

ção em como só devemos admitir 

membros do partido Frelimo”. 

Foi um empresário estrangeiro e 

ele não inventou isso. Portanto, a 

Constituição é boa, mas a prática 

é diferente, então, quando estou a 

falar de exclusão, não estou a falar 

de ânimo leve e estou convencido 

que este (guerra) é um problema 

de exclusão social.

Vê uma Frelimo, um partido li-

bertador, preparada para essa 

partilha de poder, essa inclusão 

ousada?

Nem é a Frelimo como tal, talvez 

alguns dirigentes, mas aí cabe ao 

partido no poder, neste caso a Fre-

limo, que espera agora o próximo 

congresso, que reflicta seriamente 

sobre o seu papel na dinamização 

social, na integração do cidadão na 

sociedade, na reconciliação porque 

são todos moçambicanos, mas o 

mesmo também a Renamo terá de 

repensar se este (guerra) é o mé-

todo de resolver os problemas. Eu 

não concordo que seja um méto-

do racional de reivindicar direitos. 

A Renamo tem de enveredar por 

métodos políticos e que ela pró-

pria assinou no AGP. 

Para além da exclusão que apon-

tou como a principal causa desta 

guerra, a Renamo sempre evocou 

fraude eleitoral. Ora, foi o pri-

meiro presidente da Comissão 

Nacional de Eleições e a pergun-

ta é: o sistema eleitoral moçam-

bicano permite fraudes?

A fraude é um desvio intencio-

nal aos procedimentos que a Lei 

eleitoral estabelece. É necessário 

provar que, de facto, houve uma 

intenção deliberada para desviar 

o que a Lei eleitoral diz. Segun-

do, há erros e falhas. Nós, em 94 

cometemos falhas, mas não como 

acções deliberadas. Não digo que 

não haja fraude, até porque a pró-

pria Lei define quando é que há 

fraude. O problema é que todo o 

político e todos os partidos políti-

cos quando vão às eleições querem 

ganhar.

Que erros cometeram nas elei-

ções de 1994?

Por exemplo incumprimento de 

datas. A Lei eleitoral estabelecia 

datas, mas pelas dificuldades de 

comunicação e transporte, não era 

possível em algumas acções, mas a 

Lei eleitoral previa que a CNE re-

corresse à Comissão Permanente 

do Parlamento que estava sempre 

atenta tivemos uma grande cola-

boração nesse sentido.

Terá na altura, enquanto presi-

dente da CNE, recebido alguma 

pressão para ir a uma direcção e 

não a outra?

Confesso que em nenhum mo-

mento. Primeiro porque na CNE 

havíamos decidido que em todo  

o momento íamos integrar todos 

os partidos, por isso, sabiam o que 

estava a acontecer e, às vezes, antes 

de tomarmos algumas decisões, 

ouvíamos os partidos todos. Nós 

também tínhamos educação cívi-

ca entre nós mesmos membros da 

CNE  e do STAE, ou seja, mostrar 

que éramos obrigados, por uma 

questão de consciência e respon-

sabilidade, a sermos verdadeira-

mente imparciais. 

desta guerra
Em 2014 concedeu uma entre-

vista ao Diário da Zambézia, em 
Quelimane, na qual dizia que 
estávamos perante uma guerra e 
não tensão político-militar como 
se tenta suavizar a situação; uma 
guerra que, estamos a citá-lo, be-
neficiava algumas pessoas e ser-
ve de acumulação de riqueza, daí 
que esses poucos defendem que a 
guerra prevaleça. Dois anos de-
pois, mantém esse entendimen-
to? E quem são essas pessoas que 
ganham com o sofrimento de 
todo um povo?
Lembro muito bem dessa afirma-
ção e ainda a retomo. As popula-
ções que estão a morrer não que-
rem guerra, as crianças não querem 
guerra, a mulher grávida ou que 
está no hospital doente não quer 
guerra. Só uma minoria é que quer 
a guerra. Não digo que todos os 
que vão à guerra, mas os que man-
dam fazer guerra são os que bene-
ficiam. O soldado é enviado, mas 
ele tem de cumprir, mas não quer 
dizer que ele quer guerra. A his-
tória da humanidade mostra que 
os grandes generais não são aque-
les que mandam fazer guerra, são 
aqueles que antes de decidir pela 
guerra, fazem todo o esforço para 
evitar a guerra. A última hipótese, 
mas é mesmo a última hipótese. 
Não vou muito longe. Eduardo 
Mondlane, na altura, tentou todos 
os meios possíveis para que hou-
vesse negociações com o Governo 
colonial português. Foram viagens 
imensas, mas só em última hipó-
tese é que decidiu ir à luta armada. 
Eu pergunto-me: esta guerra era a 
última decisão para resolver estes 
problemas. Não era. Há pessoas 
que querem a guerra porque dela 
tiram benefícios, aumentam a ri-
queza, tiram oportunidades, mas 
tenho certeza que esses benefici-

ários não é o povo moçambicano.

Disse, no início desta entre-

vista, que a reconciliação não é 

uma questão de assinatura, mas 

sim de uma acção permanente. 

Como é que tem acompanhado 

os desenvolvimentos do diálogo 

entre o Governo e a Rena-

mo com mediação interna-

cional? Vê ali alguma luz no 

“O Governo e a Frelimo devem ser muito frontais e muito corajosos se quiserem continuar a governar”
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fundo do túnel?

Alimento grande esperança por-

que é a única via para solucionar 

um problema. A segunda razão é 

que vejo seriedade quer nas duas 

delegações, quer também nos me-

diadores. É claro que uma me-

diação tem de criar confiança de 

ambas as partes que já perderam, 

de maneira que ao assinar o futu-

ro acordo ninguém duvide sobre o 

que o outro pode fazer e trair. É 

claro que todos nós estamos já im-

pacientes porque estamos a sofrer 

a guerra, mas é necessário confiar 

neles e eu tenho esperança de que 

haverá uma luz para a saída, mas 

nós também temos de apoiá-los, 

cada um a seu nível, e não atrapa-

lhá-los. 

O que lhe parecem os resultados 

até aqui alcançados na mesa ne-

gocial?

Percebi que há três passos. O pri-

meiro é entre as delegações e os 

mediadores que chegaram a al-

guns entendimentos que ainda 

não é um acordo final, mas sim 

uma base para o presidente da 

República e o presidente da Re-

namo poderem conversar. Depois 

daí tem de ser ratificados pela As-

sembleia da República. Portanto, 

neste momento, ainda não houve 

consensos, há bases porque o que 

os negociadores e os mediadores 

estão a fazer é criar bases de en-

tendimento e só no fim porque até 

lá pode haver algumas alterações 

desses entendimentos parciais, o 

que é normal.

E o que acha da actual Lei elei-

toral em que quem vence leva 

tudo?

Os partidos políticos, através da 

Assembleia da República, acor-

daram uma Lei e têm de cumprir 

essa Lei. Se a Lei eleitoral diz que 

aquele que ganha leva tudo, tem 

de se cumprir essa Lei. Pode se 

discutir se, perante os problemas 

que sempre surgem, essa lei deve 

ou não continuar. A legislação 

eleitoral tem de ser repensada. 

Se no fim de todas as eleições há 

conflitos que até chegam à guerra 

e a razão for a Lei, então que se 

repense se de facto deve ser assim 

ou não. 

“O futuro de 

Federação”
Acha que é coisa doutro mun-

do a nomeação de governadores 

da Renamo como o partido de 

Afonso Dhlakama exige e, aliás, 

condicionando a paz a este par-

tida?

Aí há duas coisas. Uma se a reivin-

dicação da Renamo é ou não justa 

e eu diria não está de acordo com a 

Lei. Dói à Renamo ouvir isso, mas 

tem de saber que as Leis eleitorais 

até aqui foram para eleição do pre-

sidente da República, aquele que 

ganha no total de votação no país. 

Tendo mais simpatizantes numa 

província e menos noutra, mas é 

nesse somatório de 50+1 que o 

presidente ganha. Não está a dizer 

a Lei que quem tiver mais votação 

numa província ganha. A outra 

questão é se Moçambique deverá 

continuar assim. Voltou à primei-

ra questão. Se esta for a causa de 

conflitos pós-eleitorais, então que 

se repense na Lei, mas não deve 

através da guerra, tem de se discu-

tir mecanismos próprios e no fim 

a Assembleia da República tem 

de aprovar uma Lei…há países…

talvez isso vai escandalizar muita 

gente, mas eu penso que o futuro 

de Moçambique é uma Federação. 

Uma República Federal ou Fede-

rativa porque Moçambique é um 

país multicultural. Cada província 

é uma realidade que depende de 

outra província. São culturas dife-

rentes, são visões diferentes, então, 

na minha perspectiva, nada impe-

de que amanhã Moçambique opte 

pelo Federalismo que acho que 

seria uma solução. Isto é, um país 

em que as províncias nomeiam os 

seus governadores, como agora os 

deputados das Assembleias pro-

vinciais e os governadores poderá 

ser por eleição directa ou via As-

sembleia provincial, mas depois 

havia também uma legislação que 

garanta a unidade do país. O facto 

de ser um país Federado não sig-

nifica que cada província ou Esta-

do é uma República. Eu penso que 

é uma solução porque enquanto 

não for Federação, Moçambique 

vai sempre continuar com estes 

conflitos. 

Então faz sentido a criação de 

autarquias provinciais em Mo-

çambique?

Sim, faz sentido.

Proposta pela Renamo?

Eu não digo proposta pela Rena-

mo, mas a Constituição não re-

cusa autarquias provinciais, abre 

possibilidades para autarquias 

provinciais mas tem depois de ser 

legislado por uma legislação com-

plementar.

A ideia de um Moçambique Fe-

derado não é nada menos que 

uma descentralização do poder. 

Ora, a história recente deste 

país lembra-nos uma Frelimo a 

chumbar, sem A nem B, um pro-

jecto da Renamo para as autar-

quias provinciais…

É diferente de Federação. Em Fe-

deração, na prática, cada província 

é um Estado. Há uma Consti-

tuição nacional que rege todo o 

território, mas há algumas áreas 

que só a estrutura central pode 

realizar. Por exemplo, a defesa da 

pátria não pode estar entregue a 

qualquer Estado ou província. Al-

gumas relações internacionais não 

podem ser entregues a qualquer 

província, mas também a estru-

tura central do país tem de velar 

pelo equilíbrio de crescimento e 

desenvolvimento económico por-

que cada província ou Estado são 

diferentes em termos de recursos 

naturais. E depois é a contribuição 

de cada Estado, cada província, 

para as finanças centrais. A Fede-

ração obriga a que a província pro-

duza e faça receitas e estabelece-se 

uma quota que a província tem de 

enviar para o poder central, não é 

como agora em que a província 

envia tudo ao poder central que é 

que depois divide o bolo. Depois 

a província cria a Assembleia e a 

Assembleia tem a sua Constitui-

ção e Legislação local, mas que 

não pode ir contra a Constituição 

geral da Nação. É descentralização 

ao mais alto nível. O que deter-

mina a Federação é a diversidade 

cultural de um país. Isso é impor-

tante.

De qualquer das formas, a Fede-

ração nos remete mais uma vez à 

questão da inclusão. Temos con-

dições para embarcarmos numa 

Federação tendo em conta o con-

ceito de inclusão que enunciou 

há pouco, uma inclusão em tudo?

Tudo se aprende. E é uma ques-

tão também de boa vontade po-

lítica. Aceitar primeiro discutir 

essa questão, não como um tabu 

porque nós estamos com receio e 

medo de que uma iniciativa dessas 

(Federalismo) é contra a unida-

de nacional. Não, não é contra a 

unidade nacional, pelo contrário 

consolida a unidade nacional por-

que todos se sentem integrados na 

mesma pátria.

Enquanto não avançamos para 

essa profunda transformação da 

organização do poder político, o 

que pode ser feito “ontem”, para 

devolver a paz aos moçambica-

nos?

Aquelas duas questões: definir 

mecanismos reais de reconciliação 

e monitora desse processo.

Como é que recebeu as 

notícias sobre o endi-

vidamento ilícito de 

Moçambique.

Não gostei. Contrair dívida não 

é coisa doutro mundo, mas é ne-

cessário que seja bem estudada e 

fundamentada e apresentada ao 

público via Assembleia da Repú-

blica. Uns vão concordar outros 

não, mas a Assembleia tem os 

seus mecanismos de decisão, mas 

pelo menos terá passado pela 

Assembleia da República. Agora, 

como é que pode aparecer uma 

dívida de impacto como esta que 

não passa pela Assembleia da 

República? O que há? Significa 

que o próprio Estado não confia 

no Estado. Quer dizer, o grande 

adversário do Estado é o próprio 

Estado.

O Professor pode esmiuçar essa 

afirmação de que o adversário 

do Estado é o Estado?

Quem contraiu a dívida foi o 

Governo, que é um órgão do Es-

tado. Não apresentou à Assem-

bleia que é um órgão do Estado. 

Isto é que é mais grave. Se não 

confia porquê criou aquele ór-

gão?

O que pode justificar este endi-

vidamento?

Nada justifica.

O FMI avança corrupção es-

condida, analistas políticos 

avançam acumulação primitiva 

do capital por parte das elites 

do partido no poder…

Não tenho provas para dizer que 

houve corrupção, só me centro 

nesta minha tese de que o Esta-

do foi contra o Estado. 

A descoberta destas dívidas 

levou à suspensão de apoios a 

Moçambique os parceiros têm 

insistido numa auditoria foren-

se internacional e até aqui tudo 

indica que não se vai restabe-

lecer o apoio enquanto não se 

fizer essa auditoria, esperamos 

estar errados. Considera uma 

aberração que se faça a audito-

ria forense internacional? 

O governo moçambicano é as-

sinante dos Acordos da Bretton 

Woods, então, tem de ser lógico. 

Se Moçambique assinou esses 

acordos sabe quais são as obriga-

ções. Uma das obrigações é que 

esse tipo de dívidas devia passar 

pela Assembleia e informar pe-

los órgãos da Bretton Woods. 

Quando esses órgãos, mais tar-

de são surpreendidos, com esse 

tipo dívida, significa que há um 

parceiro que quebrou os com-

promissos, daí há sanções. Isto 

que estamos a sofrer são sanções. 

Agora, se o FMI entende que 

para voltar a reatar a credibili-

dade, porque neste momento a 

credibilidade de Moçambique 

praticamente é zero, é necessá-

ria uma auditoria forense, são 

consequências. E para mim o 

argumento de ser uma dívida so-

berana, não cola, daí que quando 

a gente toma uma decisão, a esse 

nível, tem de saber prever as con-

sequências. 

Está a dizer que a dívida não é 

soberana?

Estou a dizer que o argumento 

de que a dívida é soberana não 

justifica. Como é que você é 

soberano quando você é pobre? 

Nós somos um país pobre e mes-

mo antes dessas dívidas estava 

Moçambique a contrair dívidas 

acima de 100 milhões de dólares. 

Segundo o que leio também é 

que uma daquelas empresas não 

conseguiu pagar parte da dívi-

da no devido momento. Então, 

onde está a soberania? Não cola. 

Nós devemos ser mais humildes, 

reconhecer…eu não vejo dificul-

dades de Moçambique aceitar 

uma auditoria forense que até 

iria evitar essas fofocas sobre o 

que se passou e quem fez o quê.

O que pode levar um país a re-

cusar uma auditoria?

Isso não sei. Não sei porque Mo-

çambique está a recusar. Dá a en-

tender que está a encobrir uma 

coisa que não quer que se saiba, 

mas nós somos um país pobre. 

Somos um pobre orgulhoso. É 

contraditório. Um pobre orgu-

lhoso afunda mais.

A guerra e esta subida galopan-

te do custo de vida não terão 

factura para a Frelimo?

Se o Governo da Frelimo não 

souber resolver o problema do 

conflito militar, não souber jus-

tificar e resolver essa questão da 

dívida externa que muito en-

carece o custo de vida, eu diria 

que mesmo antes das eleições de 

2018 e 2019 pode haver convul-

sões no país. Neste momento o 

dólar está quase a 80 meticais e 

não se sabe o que vai acontecer 

no fim de Dezembro, talvez che-

ga aos 100 meticais. Ninguém 

aguenta. As empresas já não 

estão a ter capacidade finan-

ceira porque é necessário dólar 

para importações. O que pode 

acontecer é que a Frelimo e o 

Governo podem ser penalizados 

nas eleições. Podem perder as 

eleições.

Legislativas e presidenciais?

Sim. Aí concordo com aquilo 

que disse recentemente Sérgio 

Vieira, que as eleições da África 

do Sul devem chamar atenção a 

Moçambique, por isso o Gover-

no e a Frelimo devem ser muito 

frontais e muito corajosos se qui-

serem continuar a governar.

Uma derrota da Frelimo seria o 

começo do seu fim como defen-

dem alguns analistas?

Não. Eu penso que até pode ser 

o contrário. A perda das eleições 

autárquicas e presidenciais pode 

obrigar o partido, estando fora 

por cinco anos, a reflectir sobre 

o que de facto aconteceu sobre si 

mesmo para perder.

Acha que a Frelimo precisa des-

sa oportunidade?

Não digo necessariamente. Pode 

corrigir antes, não é necessário 

chegar a esse ponto.

Na qualidade de presidente 

do júri que atribuiu a primei-

ra edição do Prémio Nacional 

Joaquim Alberto Chissano de 

Liberdade de Imprensa, a Te-

odato Hunguana, como é que 

acompanhou as críticas contra 

essa atribuição? 

É uma iniciativa do Conselho 

Superior de Comunicação Social 

e não vejo problema.

Mas houve críticas no sentido 

de que há pessoas que mere-

ciam esse prémio.

É natural, eu acompanhei essas 

críticas. O CSCS, é um órgão 

não sei de quantos membros que 

decidiram…

Afinal quem decide não é o júri?

Fomos três pessoas e o regula-

mento diz que o júri deve ver 

personalidades individuais e co-

lectivas, mas como tivemos pou-

co tempo, solicitamos ao próprio 

órgão, o CSCS para adiantar 

alguns nomes porque eles co-

nhecem mais que nós. Foi isso: 

perante os nomes apresentados o 

júri decidiu.

Quantos nomes receberam?

Quatro ou cinco.

Quem eram os outros?

Estava Carlos Cardoso, o (Albi-

no) Magaia e Ricardo Rangel.

E dentre esses Teodato Hun-

guana foi a figura consensual.

Sim. O nosso argumento foi que 

ao começar é bom ir por uma 

pessoa que ainda está em vida e 

que teve uma contribuição e nós 

achamos de facto que ele reúne. 

Agora, se depois houve reacções, 

é natural porque é difícil conten-

tar 25 milhões de moçambicanos 

ao mesmo tempo.

“Devemos ser mais humildes”




