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Adeus Mano Azagaia (1984-2023):

Herói do nosso tempo

PR totalmente decidido
“Eliminar as 
secretarias 
do Estado” Para Morais Azagaia era

“Código moral, causa  e credo”

Laura sobre Azagaia
“Jovem sedento de 

mudança revolucionária”
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“Daqueles que perde a vida e só 
depois a esperança”

DESTAQUES

Foram a enterrar  terça – feira, 
14 de Março os restos mortais do 
mais interventivo rapper que Mo-
çambique já viu, Edson da Luz, 
o popular Azagaia, que morreu 
semana passada vítima de crises 
epilépticas. Azagaia deixou um le-
gado inquestionável que as vénias 
a sua grandeza ultrapassam fron-
teiras, aliás, artistas de toda a lu-
sofonia endereçam sentimentos de 
reconhecimento ao rei do hip-hop 
moçambicano. Azagaia foi mais do 
que um simples rapper, chegan-
do a ser um profeta lírico pois as 
suas letras traduziam desafios pos-
síveis mesmo depois de sua morte, 
era como se o rapper soubesse que 

teria uma curta trajectória , ten-
do até combinado com o seu povo 
que depois de sua morte, a melhor 
forma de homenageá-lo seria que 
o povo fosse ao poder  e eis que se 
efectiva, o povo não pára de cantar 
“povo no poder” desde que o ra-
pper perdeu a vida.

A morte de Azagaia abalou a lu-
sofonia toda, cidadãos angolanos 
manifestaram-se tão efusivamente 
a ponto de ter de desafiar a polícia 
local que tentava impedir a mani-
festação. Enquanto os angolanos 
manifestavam, entoavam fervoro-
sos hinos do grande mano Azagaio 
como “ Quem vendeu a nossa pá-
tria?” que para aqueles a resposta 

a esse refrão aponta directamente 
para a elite política angolana, o 
mesmo acontece em Moçambique. 
Azagaia é o herói do nosso tempo.

Este artista era tão política e 
culturalmente especial que a sua 
morte mexeu com todas as forças 
nacionais, políticas e cívicas, diri-
gentes e simpatizantes de partidos 
políticos mandam profundos props 
para o indomável mano Azagaia, 
o que esse artista dizia em vida se 
afirma cada vez mais, versos “da-
queles que perde a vida e só depois 
a esperança”. A morte de Azagaia 
comprova isso, o povo no qual Aza-
gaia sempre confiou, agora se reve-
la de facto muito forte.
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Um código moral para seguir, uma causa para 
servir e um credo para acreditar”!...

Por: João Bruno de Morais

Morte de Azagaia reflecte…

“A par de Bob Marley, Peter Tosh, na 
sua época, tempo e lugar, Azagaia foi 
um construtivista nato”.

“Os nossos medíocres analistas nunca fo-
ram para além de uma análise epidérmica 
dos males sociais. Eles excitam revoluções 
sangrentas com o fito de sanar as situações 
injustas. Não compreendem que nestes tem-
pos modernos, as revoluções profundas não 
são as que se desenvolvem nas casernas ou 
nas montanhas, mas em laboratórios da mais 
temível inteligência” - Alberto Montenor

Vamos iniciar a nossa abordagem relativa-
mente ao rapper do povo considerando que 
o mesmo se enquadra numa categoria de ra-
ríssimos intelectuais.

È verdade que os intelectuais pós 1975 que 
hoje “representam” a classe vanguardista da 
revolução imbuídos do espírito da mesma na 
altura, ainda não tinham colhido suficiente 
experiência para perceber o mecanismo de 
actuação do mundo real, pois as suas ideias 
não tinham sido enfraquecidas pelas decep-
ções.

Hoje, curiosamente as mesmas figuras, 
constituem o fermento ideal para fazer com 
que se levante na sociedade controvérsia de 
diferentes tipologias.

Neste contexto constatamos que essa ca-
mada de intelectuais raríssimos “abriram as 
mentes” porque nunca estiveram integrados 
na produção de ideias do sistema – entenda-
-se sistema como um conjunto integrado de 
componentes regularmente inter-relaciona-

dos e interdependentes criados para realizar 
um objectivo definido, relações definidas e 
mantidas entre seus componentes e cuja pro-
dução e operação como um todo é melhor 
que a simples soma dos seus componentes. 

Sublinhar que a liberdade de expressão e 
o sentido de iniciativa desses intelectuais são 
defendidos naturalmente pelo povo porque 
são imunes à “mutilação “dos jogos políticos 
burocráticos da “Comunidade Doadora”. 
Dai esta camada de intelectuais ser mais ou-
sada relativamente as outras mais tendencio-
sas e pouco inclinadas a respeitarem opiniões 
diferentes. Também não entram nos jogos 
de complexidade sociopolítica, não se propi-
ciam a excessos caricaturais de propaganda 
e, muito menos não enveredam por filosofias 
cuja tese é o empobrecimento de conteúdos 
intelectuais, espontaneísmo e oportunismo 
de esquerda e de direita.

De facto tem sido esse tipo de mentes raros 
que alimentam e sustentabilizam diferentes 
debates relacionados com qualquer assunto 
e muitas vezes servem de ponte. Azagaia faz 
parte desses intelectuais raríssimos.

Ora, universalmente sabe-se que a história 
da Humanidade já nos provou que é a inte-
lectualidade negativa ou positiva que muda 
o pensamento estratégico das sociedades e 
consequentemente o seu regime de governa-
ção.

Por exemplo, o “Capital”, o livro escrito 
por Karl Marx, inspirou a Revolução de Ou-
tubro de 1917 na Rússia que teve consequên-
cias mais tarde em todo o planeta. A “Ca-

bana do Pai Tomas” contribui muito para 
por termo a Guerra de Sucessão nos Estados 
Unidos da América. Os poemas de José Cra-
veirinha, o livro “Lutar por Moçambique” 
de Eduardo Mondlane influenciaram a cons-
ciência política do povo moçambicano.

O livro de Adolf  Hitler, “MeinKampf ” 
deu origem as câmaras de gás e a Segunda 
Guerra Mundial, etc…

Portanto, nenhuma sociedade muda sem 
uma massa intelectual saudável pois é ela que 
flui em todos os campos, quer dizer, revolu-
ciona, reage, crítica, faz a ponte, em suma 
equilibra a sociedade em todos os níveis, sen-
tidos e dimensões.

Até porque o líder histórico da Renamo há 
alguns anos atrás comentando sobre o papel 
da classe intelectual na edição do jornal elec-
trónico Mediafax do dia 17-04- 2006 disse: 
“ eu fico muito triste quando ao perguntar 
alguns intelectuais porque falam sempre a fa-
vor do poder, esses intelectuais respondem: 
é porque fomos obrigados. Eu pergunto: 
um intelectual pode ser obrigado enquanto 
aprendeu a defender com firmeza as suas 
ideias”.

Ora aí esta, a palavra “obrigação”. De fac-
to como sempre estivemos perante um pân-
tano político, os intelectuais recusam-se a ser 
bússolas, não querem de modo nenhum jun-
tar a intelectualidade à vontade das massas. 
Os intelectuais moçambicanos deixaram de 
ser o “intelectual colectivo das massas” para 
se tornarem “intelectuais orgânicos do siste-
ma instituído. 

Tabela Cambial
Compra Venda

USD 63.25 64.51

ZAR 3.45 3.51
EUR 66.76 68.09

Quinta-Feira,  16 de 
Março de 2023

ANÁLISE

Continua na Pag 06
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a UEM e UP. O país precisa de mais 
universidades para reduzir a concor-
rência nos exames de admissão. Em 
países como a Argélia, temos uma Uni-
versidade Estatal por Província. Essa é 
uma meta a alcançar. Pondero também 
criar uma Universidade especial para 
estudantes vivendo em extrema situa-
ção de vulnerabilidade e pobreza. Há 
situações de jovens em que após serem 
realocados das guerras (como tivemos 
em Gorongosa e Cabo Delgado), ficam 
sem acesso a educação, principalmente 
superior. Se ocuparmos os jovens vulne-
ráveis em escolas, universidades e feiras 
de ciência reduzimos a motivação e 
exposição deles a recrutadores de insur-
gência armada. Este é um ponto crítico.

7. Incentivar os estudantes recém 
chegados da diáspora a se inserirem no 
mercado de emprego e incentivar os 
Bancos comerciais a investir através de 
financiamentos para materialização de 
ideias inovadoras que tragam benefício 
ao país.

SAÚDE
8. Melhorar o atendimento nas 

unidades sanitárias. Isto será possível 
graças a uma comissão científica para 
investigar e incentivar as denúncias de 
mau atendimento. Também será pos-
sível graças a visitas surpresa, a seme-
lhança do que acontecia a quando do 
mandato do ex-ministro Ivo Garrido. 
Punir as pessoas comprovadamente res-
ponsáveis.

9. Melhorar o funcionamento dos 
hospitais. Inclui rever os horários de 
funcionários nos turnos, para redu-
zir a fadiga e desta forma melhorar o 
desempenho no trabalho e o posterior 
atendimento. Inclui também reduzir 
as longas filas de espera nas diferentes 
triagens e gabinetes, através de medidas 
como introduzir o sistema de marca-
ção para doentes crónicos (como HIV 
e Hipertensão), introduzir um sistema 
de atendimento telefónico para fazer 
acompanhamento de doentes com sin-
tomas considerados leves, aumentar o 
efetivo médico para gabinetes de maior 
enchente, como atendimento geral para 
adultos, Maternidade e triagem infantil.

10. Impulsionar as feiras de Saúde.

11. Formar anualmente profissionais 
para doenças emergentes.

RECURSOS NATURAIS E 
ENERGÉTICOS

12. Expandir a produção de energia 
a mais países para aumentar a receita pú-
blica.

13. Garantir o acesso a energia para 
todos os moçambicanos, do Rovuma ao 
Maputo, até as zonas mais recônditas. 

14. Massificar a produção do Gás 
em Panda e Temane e usar parte do fundo 
para receita pública.

15. Expandir e incetivar os moçam-
bicanos a aderir veículos movidos a gás e 
eléctricos, primeiro para permitir que mais 
pessoas possam adquirir veículos (uma vez 
que a manutenção é mais barata), e depois 
para minimizar a nossa dependência no 
petróleo, reduzindo impactos de efeitos ex-
ternos como a que tivemos na guerra na 
Ucrânia.  

ECONOMIA
16. Minimizar a dívida externaatra-

vés de receitas do gás, rubi e das exporta-
ções de mais produtos agrícolas nacionais 
como o tomate, que actualmente impor-
tamos ao invés de exportar.Para reforçar, 
dedicar também 10% de toda a ajuda ex-
terna para mitigar a grande dívida pública 
contraída através da CreditSuisse. 

17. Dedicar 1% do IVA a um fundo 
de apoio para mitigação da pobreza e efei-
tos pós calamidade.

18. Dedicar 0.5% do IVA a um fun-
do de apoio a pessoas da 3ª idade, orfana-
tos e luta contra mendicidade.

19. Restringir as isenções de impor-
tações de bens a título pessoal de empresá-
rios e altos dirigentes de cargos políticos, a 
semelhança do que já acontece em muitos 
países, para maximizar a receita pública.

20. Aumentar os productos de expor-
tação e reduzir os de importação, equili-
brando com o aumento da productividade 
agrícola, para valorizar o metical e reduzir 
a nossa dependência extrema com o dólar.

21. Incentivar as empresas nacionais 
a vender produtos nacionais ao exterior 
em moeda nacional, pelo menos nos que 
forem possíveis, para valorizar ainda mais 
o metical.

OBRAS PÚBLICAS
22. Priorizar o fundo de estradas 

para a melhorar toda a N1, de Maputo a 
Lichinga. Este é o foco principal.

23. Melhorar as estradas das princi-
pais vilas e cidades.

24. Construir um monumento/edifí-
cio de referência turística mundial.

25. Propor a revisão das normas de 
construção nacionais, e propor a unifica-
ção entre os estados da zona Austral.

INFORMAÇÃO
26. Permitir maior liberdade de im-

prensa, e proteger 
27. Criar uma plataforma de intera-

ção directa entre o Governo e o povo.

28. Melhorar as plataformas digitais 
do Estado (não funcionam em todos os dis-
positivos).

No geral, pretendo que as palavras e de-
sejos de Samora Machel sejam efectivadas, 
que haja uma governação inclusiva e que o 
povo esteja realmente no poder.

Inocêncio  Dimande

“Reduzir as longas filas de espera nas 
diferentes triagens”

Moçambique é um país promissor, com 
potencial para se tornar uma referência 
mundial tanto devido aos recursos mine-
rais como pela riqueza cultural. Há muito 
que o povo clama por mudanças, e preci-
samos todos e de forma unida e coesa, de-
cidir por um futuro diferente.

Como Presidente Eleito, meu foco está 
nas seguintes pontos.:

GOVERNO CENTRAL
1. Eliminar as secretarias do Estado. 

A sua implementação em Moçambique 
foi no âmbito da revisão constitucio-
nal de 2018 e da nova legislação sobre 
descentralização de 2018 e 2019, mas 
com o tempo mostrou-se infrutífera e 
impraticável no terreno, sem agenda 
administrativa, pelo menos em moldes 
claros, razão pela qual sempre houve 
muita confusão em relação a atribui-
ção de funções que antes pertenciam ao 
Governador. Se olharmos ao redor do 
mundo para ter exemplos, este modelo 
foi aplicado em países como a França, 
Alemanha, EUA, Brasil, Espanha, Mé-
xico, Portugal, Reino Unido, Suécia, 
entre outros. Estamos a falar de países 
economicamente estáveis. Esta dupla 
função cria uma despesa extra para um 
país que ainda depende de ajuda exter-
na para apoiar a população fragilizada 
por fome e desastres.

2. Manter os Ministérios. Geral-
mente os mandatos são sempre caracte-
rizados por aumento de ministérios des-
necessários que é por si só acaba sendo 
outro aumento da despesa pública. É 
importante racionalizar os custos, por 
isso também é importante criar uma co-
missão para auferir igualmente se todos 
os funcionários públicos são realmente 

necessários e produtivos nos departa-
mentos em que estão. Caso se demostre 
o contrário, afetar estes funcionários em 
noutras áreas necessárias.Gerir a mão 
de obra.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
SUPERIOR

3. Melhorar o sistema de ensino 
em escolas públicas, ou seja, delegar 
uma comissão que  responsável pelo 
cumprimento do programa escolar a 
nível nacional, cancelar as passagens 
automáticas, supervisionar regular-
mente as escolas no cumprimento da 
disciplina(consumo de álcool, drogas, 
vandalismo, etc), impulsionar a forma-
ção de mais professores (a semelhança 
da formação massiva que houve para 
os polícias) e distribuí-los as localidades, 
rever anualmente o conteúdo dos livros, 
rever as disciplinas (introduzindo por 
exemplo história moderna, 

4. Massificar as bolsas de estudo 
tanto nacionais como internacionais, 
para os que pretendam aplicar os co-
nhecimentos adquiridos sempre em 
Moçambique.

5. Criar mais feiras de Ciências e 
Tecnologias, afim de descobrir novos 
talentos e facilitar a sua inserção no 
mercado de emprego, tanto no privado 
como no estado. Para alguns em que se 
julgarem capacitados, alocar um fundo 
especial para que estes sejam empreen-
dedores, reduzindo a pobreza.

6. Construir mais Universidades-
do Estado. Nem todos conseguem pa-
gar uma faculdade privada, razão pela 
qual se torna necessário descentralizar 
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O título em epígrafe sugere an-
tes de mais um pedido de des-
culpas por pertencer a um outro 
autor, sendo que não está aqui 
por empréstimo, como se tem 
feito se não apenas dito nestes 
casos, mas sim por roubo visto 
que, o autor não foi consultado, 
portanto reiteramos as nossas 
desculpas. Mas tendo em conta 
as eleições que se aproximam e 
os dizeres de deste autor em re-
lação ao jogo político nacional, a 
necessidade de equilibrar o jogo 
político de facto no nosso país se 
transforma numa temática ca-
rente de compreensão.

A esta altura partidos conside-
rados sérios estão com agendas 
lotadíssimas em questões orga-
nizacionais dos pleitos eleitorais 
que se aproximam, ao menos é o 
que dizem em suas conferências 
de imprensa, sendo verdade ou 
não isso deve alertar a socieda-
de moçambicana no seu todo, 
visto que, processos como o das 
eleições são globalmente envol-
ventes, ou seja, são em todas as 
vertentes um problema dos mo-
çambicanos e não só de partidos 
políticos aliás, a nação tem até 

sido vítima desse tipo de olhares, 
levianos, para os processos elei-
torais e quiçá, por razões como 
essas, também vítima de todo o 
resto das suas agendas.

Portanto, no âmbito da organi-
zação eleitoral a que os partidos 
se prestam, importa também 
que o povo se preste ao mesmo 
serviço, preparar as próximas 
eleições como jamais o fizera. 
Especialistas asseguram ser azar 
do povo moçambicano ter o xa-
drez político como se apresenta, 
pois é, fruto de um despreparo 
ou desinteresse popular ou tal-
vez uma desatenção que coloca 
o povo o jogo político num está-
gio nada favorável. Assim sendo, 
o cidadão nacional tem a missão 
de equilibrar melhor o jogo po-
lítico, pois é por este desequilí-
brio que na verdade se tem con-
siderado tão equilibrado de que 
o povo moçambicano é vítima, 
e deve ser por isso que também 
sofre bastante.

O controlo total de um único 
partido, apesar do tão entoado 
multipartidarismo, faz com que 
o poder político moçambica-
no esteja refém de uma ideolo-

gia egocêntrica, isso sugere que 
o povo arrume a casa e isto é 
em primeiro lugar saber votar e 
faze-lo por Moçambique e não 
exactamente pelos partidos e ou 
posições socioprofissionais como 
vêm acontecendo. O jogo do po-
der em Moçambique precisa de 
estratégias que estejam a favor 
do povo e isso só o povo pode 
de facto efectivar, aprendendo 
a votar Moçambique, como al-
gumas organizações cívicas se 
apresentam mas, apesar de se-
rem as mais acertados para as-
sim incentivarem, isso não passa 
de um simples nome atribuído 
aos tais projectos, bem rentáveis, 
diga-se, aliás, esses quadros en-
volvidos em movimentos cívicos, 
deviam ser os primeiros a dese-
nhar a estratégia para equilibrar 
o nosso jogo político, pararem 
de o fazer como mera profissão 
rentável, que o façam como cau-
sa, que deles os mais entendi-
dos da matéria, transbordará às 
massas. Vamos votar diferente e 
encher a assembleia da repúbli-
ca de partidos, um pouco para 
cada um, formularmos de facto 
um xadrez.

“Equilibrar melhor 
o jogo político”
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Assim quando o rapper busca os discursos 
de Samora Machel não propõe uma abstrac-
ção lógica da sociologia política mas sim pro-
põe a análise e critica num contexto de uma 
realidade factual

Os problemas sociopolíticos, económicos 
financeiros, educacionais e culturais que es-
tão e sempre estiveram na base dos confli-
tos sociais despertaram na “consciência” de 
Azagaia, um “movimento cerebral” de inte-
resse pelos problemas políticos e económicos.

Com a sua alma captou o “som universal” 
compondo canções de índole sociopolíticas 
muito profundas formalizando os males so-
ciais como a fome, miséria, corrupção, racis-
mo partidário, etc, etc, tendo em conta, com 
certeza a sua linha de pensamento em face 
do socialismo científico, erguido sobre as ruí-
nas do sistema colonial da primeira Repúbli-
ca. Interpreta o “corporativismo avançado” 
erguido dos cancros malignos do socialismo 
científico da segunda, terceira e quarta Re-
pública.

Descobre com muita propriedade que de-
bate-se muita coisa em nome do poder e di-
nheiro ao invés de ideias como por exemplo, 
Lenine e Kautchy que debateram entre si em 
face das ideias de Marx e Staline e Trotsky 
que debateram na base das ideias de Lenine.

Enfim é um “construtivista” nato seme-
lhante a Bob Marley, Peter Tosh, etc, etc, ou 
seja, defende que o conhecimento não é um 
objecto fixo, ele é construído pelo individuo 
com base na sua própria experiencia pessoal. 
Constrói por meio de intervenções uma visão 
realista da sociedade e do mundo global, glo-
balizante e globalizado.

É assim que pela constante sede do povo, 
Azagaia tornou-se espontaneamente num 
certo sentido em bússola do povo.

Recordar que o Construtivismo é uma teo-
ria que tem o seu inicio na década de 1920 
com Jean Piaget. O construtivismo conside-
ra que há uma construção do conhecimento 
e que, para que isso aconteça, deve-se criar 
métodos que estimulem essa construção.

Agora o que reflecte a morte repentina de 
Azagaia? Senão a formatação de um nova fi-
losofia sócio política sustentada num Código 
Moral para seguir, numa Causa para servir 
e num Credo para acreditar” enquadradas 
nas aspirações do povo moçambicano e nas 
relações institucionais nacionais e internacio-
nais; 

Código moral para seguir
Se um acto é mau ou bom, não depende de 

padrões rígidos, mas de tempo e lugares. Diz 
Elton TrueBlood em seu livro: “os homens 
infringiram leis. Isso não é nada de novo. O 
que é novo é a aceitação de que não existe 
nenhuma verdade objectiva sobre o que de-
veria ser a conduta da juventude actual no 
contexto da condição humana”.

A nova posição da sociedade não é simples-
mente ignorar que qualquer lei moral é limi-

tada por factores subjectivos.
A sociedade e sobretudo os jovens de hoje 

precisam de - um código moral que diga, em 
termos concretos, o que é eternamente certo 
ou para sempre errado. Querem que os seus 
pais e a sociedade tenham padrões firmes e 
que dêem o exemplo. Então não se importa-
rão de seguir regras e regulamentos.

Agora o problema é quem regula essas leis 
e procedimentos?

Em nenhuma parte a falta de padrões fir-
mes é tão flagrante – e tão confusa para a 
juventude – como na área da política e sexo. 
Nunca a história dos padrões foram rebai-
xados tão precipidamente como nas últimas 
décadas.

Em conversa com estudantes, sentimos que 
eles estão inseguros e confusos. Tem liberda-
de de expressão política, mas ficam cheios de 
remorso e sentimentos de culpa e perguntam:

- não há padrões nem normas pelos quais 
julgar o que é certo e errado em matéria de 
política.

A democracia implantada a custa de muito 
sangue, diga-se de passagem quis que a ju-
ventude tivesse a liberdade completa para 
seguir o seu próprio rumo natural.

Agora a juventude não deve permitir que 
forças contrárias despojem as suas aspira-
ções.

A memória histórica de Azagaia tem moral 
para galvanizar o povo mas sobretudo a ju-
ventude para formatar o código moral para 
seguir.

Causa para servir
Não há nada que caracterize de maneira 

tão patente na actual sociedade como a sua 
busca de uma causa para defender.

Até agora, a resposta mais visível de alguns 
sectores da sociedade a sua ânsia íntima de 
luta por uma causa tem sido um vigoroso ac-
tivismo em prol dos direitos civis, da justiça 
social e das reformas educacionais e constitu-
cionais – tudo muito bom em si mesmo, mas 
que se degenera gradualmente em falta de 
interesse colectivo.

Entretanto não é de índole da juventude 
satisfazer-se com simples protestos, com vi-
lipendia, queixas e autodestruição. Nem é 
de índole da juventude arranjar desculpas 
quando chamada a agir.

Com a vida social de hoje, o povo emba-
lado pela juventude, está agregando o cha-
mado de uma causa bastante grande e nobre 
que atende as transformações na vida socio-
política do país.

No país existem inúmeras causas para os 
jovens que estão procurando algo. A men-
sagem que Azagaia deixou é que o teste de 
qualquer causa é estar de acordo com os de-
sígnios do povo moçambicano. 

Credo para acreditar”
Aquilo em que se acredita determina a 

resposta aos traumas da vida: determina, na 
verdade, aquilo que a gente vem a ser. Em 

nenhum outro aspecto a sociedade liderada 
pelos sucessivos governos da Frelimo desam-
parou tanto a juventude como nisto – “deixa-
mos de dar-lhe uma crença sólida”.

A falha foi praticamente completa, exac-
tamente onde uma fé segura, portanto, um 
carácter firme deveriam ser formados – no 
lar, na escola e na igreja.

Há pouco tempo, um amigo nosso desola-
do disse-nos. Seu filho lhe dissera repentina-
mente:

- pai, vou abandonar a escola.
Perguntamos, a razão do abandono!
- Estudar para quê, se os jovens não têm 

nada para acreditar. Vão acreditar no julga-
mento das “Dividas Ocultas”? Vão acreditar 
que as famílias moçambicanas têm três refei-
ções por dia?

Morte de Azagaia reflecte…
Código moral, (integridade, moralidade e 

civismo), causa (povo no poder) e credo (de-
mocracia), três vectores fundamentais para 
transformar todo o sistema sociopolítico do 
país. 

Esta nova filosofia serve para todos os ac-
tores políticos, isto é, serve para a Renamo, 
MDM, Nova Democracia e outras forças po-
liticas mas sobretudo para a Frelimo. 

Dizia Napoleão Bonaparte que a bravura 
não era suficiente para vencer uma guerra. 
Era preciso coragem e, coragem significa ter 
pensamento estratégico.

Azagaia tinha pensamento estratégico.
Neste preciso momento sociopolítico de 

alto desgaste dos partidos do arco da gover-
nação e dos seus atrelados, podemos afirmar 
categoricamente que surpresas inesperadas 
podem surgir do nada.

Mais uma vez afirmamos que o Presidente 
da República perdeu uma grande oportuni-
dade para não ficar calado. De certeza que 
foram os maus conselhos do seu sequito que 
o fizeram não dar pelo menos condolências 
a família do rapper, ou ter ido ao velório ou 
mesmo ter decretado luto nacional.

Enganaram-se na projecção da dimensão 
sociopolítica do rapper do povo.

O povo liderado pela juventude transfor-
mou Azagaia num mártir.

O povo pode mesmo tomar o poder!
Terminamos dando ênfase as palavras de 

Alberto Montenor que escreveu o seguinte: 
“os nossos medíocres analistas nunca foram 
para além de uma analise epidérmica dos 
males sociais. Eles excitam revoluções san-
grentas com o fito de sanar as situações in-
justas. Não compreendem que nestes tempos 
modernos, as revoluções profundas não são 
as que se desenvolvem nas casernas ou nas 
montanhas, mas em laboratórios da mais te-
mível inteligência”.

De facto a “era” das casernas e das mon-
tanhas acabou. Hoje as revoluções são feitas 
com a inteligência do povo. O resto natural-
mente vem depois.

Continuação da Pag 03
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Homenagem ao “Mano Azagaia”

Laura A. Nhaueleque

VOZ FEMININA

A notícia da morte do cantor moçambi-
cano, no entanto, de pai cabo-verdiano, o 
“Mano Azagaia”, ocorrido no passado dia 
09 de Março chocou e inflamou de profun-
da tristeza ao país, assim como todos outros 
africanos sobretudo dos países falantes da 
língua português. 

Azagaia, segundo as informações escassas 
e fragmentadas, terá encontrado a morte na 
sua residência devido a um acidente domés-
tico. No entanto, é provável que o cantor te-
nha sofrido de uma crise epiléptica – uma 
doença que contraiu tardiamente nalguma 
fase da sua vida – a mesma que o levou, em 
2014, a viajar para Índia onde recebeu uma 
intervenção cirúrgica na cabeça. Seja como 
for, o que admirou foi a grande solidarieda-
de popular que muitos Moçambicanos de-
monstraram depois de receber a triste no-
tícia.

No panorama musical moçambicano e 
de toda a lusofonia, Azagaia representa 
uma referência incontornável. O Azagaia 
começa a sobressair e o conteúdo das suas 
canções chamar atenção – ao mesmo tem-
po que constituía ameaça e incómodo para 
algumas classes avantajadas da sociedade 
– desde quando se desmembrou do grupo 
“Dinastia Bantu” – um dos grupos notáveis 
e sólidos de rap moçambicano. 

A partir de 2007, em música solo, Azagaia 
lança o seu primeiro álbum que, dentre as 
várias músicas de conteúdos notáveis está 
“As mentiras da Verdade”. Uma música se-
veramente crítica, para além de polémica. 
As “Mentiras da Verdade” procura denun-
ciar alguns comportamentos ilícitos da polí-
cia e dos governantes locais; denúncia acres-

cida de uma lista de mentiras contadas por 
cima que são ensinadas como história oficial 
do país. 

Em 2008, as críticas do rapper conhece-
ram novas palavras de ordem, “o povo no 
poder”. “O povo no poder” foi como que 
reacção às manifestações do dia 5 de Fe-
vereiro de 2008. Uma letra verdadeira de 
afronta directa ao regime vigente, afronta 
que provavelmente foi vingada com uma 
notificação da procuradoria geral da repú-
blica ao rapper.

Azagaia não só criticava severamente as 
elites políticas e governamentais do seu país, 
mas também tinha um olhar acusatório para 
com outros países africanos. O exemplo dis-
so foi a música “Combatentes da Fortuna”, 
lançada em 2009.  “Combatentes da For-
tuna” ataca directamente a todos os gover-
nantes africanos que, durante a guerra pela 
independência colonial teriam jurado e pro-
metido uma África melhor aos seus compa-
triotas; ao invés disso, na África de hoje se 
instalou a miséria e violação brutal dos di-
reitos humanos, acompanhados da corrup-
ção sistémica e abuso de poder. Esta música 
resulta da leitura da situação sociopolítica 
e económica em que estava mergulhado o 
Zimbabwe de Robert Mugabe – “o eterno” 
presidente daquele país. 

Muitos outros sucessos se seguiram nos 
anos subsequentes antes da sua breve ausên-
cia aos palcos ocorrida entre 2014-2015 de-
vido a situação débil da sua saúde. O jovem 
cantor regressou aos palcos em 2016 e em 
2017 lança “o Ano da Fome”. A letra “Ano 
da Fome” se estende na mesma esteira das 
outras anteriores, rigorosas e severamente 

crítica para com a situação deplorável do 
moçambicano devido à má distribuição 
equitativa da riqueza e violências desenfrea-
das.

Nos últimos anos, podemos destacar algu-
mas das várias obras do rapper, a música “os 
Vampiros”. Os Vampiros que seriam seres 
que se alimentam do sangue das suas vítimas 
que não querem saber da vida miserável dos 
outros seres. Ainda temos a música “Ai de 
nós”. A “Ai de Nós” é um poema sobre a 
situação de guerra em que vive, desde Outu-
bro de 2017, a província de Cabo Delgado 
e, ultimamente, toda a região do Norte do 
País. É nesta música que Azagaia afirma que 
a guerra de Cabo Delgado resulta de um ne-
gócio acordado em um escritório algures.

As músicas de Azagaia transmitem uma 
mensagem de um jovem sedento de mudan-
ça revolucionária para o próprio país, uma 
revolução que deve ter como ponto de par-
tida e iniciativa o próprio jovem moçambi-
cano. 

O seu pensamento transportava consigo 
uma força tal, que o seu nome ficou conhe-
cido em toda África lusófona como um dos 
maiores rapper da actualidade. Por isso mes-
mo, a sua morte não foi somente lamenta-
da e chorada pelos seus compatriotas, mas 
também algumas figuras de destaque de 
países da lusofonia. Algumas dessas figuras 
chegaram até a postar nas suas redes sociais, 
mensagem de comoção e lamentação pelo 
vazio deixado pelo rapper intervencionista 
africano, ao mesmo tempo que o agradece-
ram pela sua coragem de dizer a verdade, 
desafiando assim o regime. Descanse em 
Paz, “Mano Azagaia”.

Assinaturas
Mensal Trimestral Semestral Anual

Nacional/Função pública 500 Mts 1000 Mts 1600 Mts 2500 Mts

Embaixadas e fora do País 10 USD 20 USD 32 USD 50 USD

Apoios/Doações Nib- 000800002660315610113                              conta- 22660315610001
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Reconciliação

Por: Lionel Matlombe

1. Introdução 
Passam 47 anos desde que Moçambique al-

cançou a sua independência em 25 de Junho 
de 1975. Os processos políticos, que conduzi-
ram à independência e os desenvolvimentos 
políticos, sociais e económicos que ocorre-
ram a posterior geram bastante debate e dão 
lugar a apreciações e juízos em jeito de ques-
tionamento sobre até que ponto as liberdades 
alcançadas justificam-se no Moçambique de 
hoje e em que medida a convivência entre os 
moçambicanos responde ao desejo do Munthu1.

Na verdade, cada momento histórico é car-
acterizado pela manifestação e colocação dos 
problemas que afectam as sociedades huma-
nas onde somos chamados a contribuir e dar 
sentido a nossa história. 

Para a compressão do sentido da nossa 
história recorremos à Escola Moçambicana de 
Filosofia que tem como pensadores, Severino 
Ngoenha e Jose P. Castiano. Estes a muito se 
engajam em torno da liberdade que saborea-
mos em 1974 com os acordos de Lusaka entre 
a Frente de Libertação de Moçambique (FRE-
LIMO) e o Estado colonial Português. Aqui, 
a liberdade é tida como paradigma libertário.

Este paradigma, resulta de um amplo movi-
mento cuja acção começa no século XX tendo 
recebido várias designações, nomeadamente: 
Pan-africanismo, Negritude, Socialismo afri-
cano, entre outros. Todos eram imbuídos pelo 
mesmo espírito: a libertação do homem negro 
do papel de objecto da história, primeiro da 
escravatura e depois do colonialismo. 

Por outro lado, como fruto da nossa his-
toricidade, experimentamos o que considera-

mos de segundo momento da conquista das 
liberdades entre os moçambicanos quando 
em 1994, nos reconciliamos com a realização 
das primeiras eleições multipartidárias, após 
o conflito armado entre o governo da FRE-
LIMO e a Resistência Nacional de Moçam-
bique (RENAMO) que durou 16 anos, dando 
lugar ao paradigma de reconciliação. Assim, 
passamos a ser protagonistas da nossa história 
pelo que desta vez, ganhamos a liberdade de 
escolher o nosso futuro. 

No entanto, não seria pela primeira vez que 
a questão de futuro estaria ao nosso alcance 
pois já em 1928, na razão do estabelecimento 
do «Estado Novo» liderado por António de 
Oliveira Salazar, o governo colonial português, 
criara iniciativas de desenvolvimento, sem o 
envolvimento dos legítimos donos da terra na 
tomada de decisões estruturantes. Portanto, 
estava a ser idealizado um futuro que não era 
nosso.

Em Referenciais da Filosofia Africana: Em busca da 
Intersubjectivação; Do Espírito da Tradição ao Espírito 
da Reconciliaçãoe Filosofia Africana: Da Sagacidade 
à Intersubjectivação com Viegasde José P. Castiano 
e, Filosofia Africana: Das Independências às Liber-
dades e Tempos de Filosofia: Filosofia e Democracia 
Moçambicanade Severino Ngoenha, encontra-
mos as bases teóricas e científicas que fizeram 
do Munthu um lutador incansável pela busca 
da liberdade. Dito de outra forma, almejar a 
carta de alforria (libertação da escravatura) e a 
carta da cidadania (emancipação do colonial-
ismo), estava no horizonte das lutas do Munthu, 
conforme afirma Castiano (2021: 200).

Por outro lado, os ideólogos da escola 

moçambicana de filosofia,Ngoenha e Castia-
no,  consideram que a filosofia africana deve 
igualmente se debruçar sobre os problemas 
actuais de desenvolvimento do continente 
quer sejam, políticos, económicos, culturais 
e sociais para ajudar no desenho de um pro-
jecto (missão futuro) de desenvolvimento real 
de África e a estes esforços se juntariam cada 
vez mais, os esforços para a reconciliação na-
cional. 

Temos como propósito debater acerca do 
Paradigma de Reconciliação no quadro da 
luta incansável pela construção de um futuro 
melhor no contexto moçambicano. 

2. Do Engajamento pela 
Reconciliação à necessidade de 
um contracto político 

África clama hoje por recuperar um dos seus 
mais velhos e tradicionais espíritos: a recon-
ciliação. Este descansa sobre o uMunthu, ou 
seja, a humanidade original e originários do 
homem africano. Aos nossos esforços e batal-
has pela conquista da liberdade e autonomia, 
enquanto colectividades, seguiram-se lutas 
pelas liberdades e pela reconciliação, assim, 
pensou Castiano (2021:187).

É verdade. Em Moçambique a busca pela 
reconciliação tornou-se urgente sendo que nos 
debates televisivos, radiofónicos bem como 
comunitários, a palavra-chave no contexto 
das comemorações do dia 4 de Outubro2 de 
cada ano, tem sido a reconciliação. Por isso, 
a liberdade que constituiu a base da luta dos 
povos africanos, parece não encontrar espaço 
perante as narrativas sobre a reconciliação. 

Castiano, em Do espírito da tradição ao espírito 

Continua na Pag 09
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da reconciliação, aponta que para africanos como 
Nkrumah do Pan-africanismo, liberdade 
significava libertação, ou seja, um processo 
histórico concreto que levaria às independên-
cias. Todavia, no período pós-independência o 
fio condutor da historicidade africana depende 
cada vez mais, da capacidade dos africanos de 
construir um Estado Nacional que se baseie 
numa reconciliação efectiva entre os povos, 
as culturas, as etnias e os interesses partidários 
endógenos. Mas, com guerras constantes o de-
senvolvimento estará longe de ser alcançado. 

No contexto moçambicano, a guerra que 
devastou o país durante 16 anos teve o seu té-
rmino mediante negociações entre as partes o 
que culminou com a adopção de acordos, os 
chamados acordos gerais de paz. Estes, pressu-
punham a realização de eleições gerais e multi-
partidárias, dentro do espírito da reconciliação. 
Assim, conforme Ngoenha (2014:7), em fins de 
Outubro de 1994, realizaram-se as primeiras 
eleições multipartidárias em Moçambique. 

Tratava-se de através do voto dos moçam-
bicanos a afirmação do tipo de sociedade que 
se desejava ter hoje numa sociedade agora 
democrática. O alcance da democracia foi um 
salto tendente à busca de reconciliação. 

No entanto, Ngoenha continua a existir que 
a democracia não se resume a uma simples 
questão das eleições de partidos ou de presi-
dentes mas, implica antes de mais e sobretudo, 
o lugar ocupado pelo povo nas decisões dos 
problemas fundamentais que lhe dizem respei-
to e nos mecanismos jurídicos para que haja 
um controlo real sobre a realidade política, 
económica, social e educativo. Com isto, os 
moçambicanos, uma vez mais, arriscaram ser 
vítimas da sua própria história e do devido des-
tino. 

Posto isto, importa questionar que significa-
do tiveram as eleições de 1994 no quadro do 
processo reconciliatório? Portanto, a questão 
central é: a estas alturas como podemos viver 
juntos.

De acordo com Castiano (2021: 191), as 
narrativas de reconciliação circulam na esfera 
pública africana muitas vezes sob a forma de 
debates em torno de temas tais como: a paz 
pós guerra civil; a reconciliação pós apartheid; 
justiça social; paz pós conflito; paz e justiça; 
verdade e reconciliação e recentemente sobre 
Moçambique, nosso objecto de análise, sob os 
conceitos de inclusão; acordo; tréguas das hos-
tilidades. 

Portanto, impõe-se que a filosofia africana 
neste momento da necessidade de mudança 
se institua porta-voz de um novo projecto que 
tem de ser pacífico, construtivo, colaborativo e 
também harmonioso. Tudo isso, implica o res-
peito pelas diferenças o que permitiria tirar-se 
melhor proveito das características diferentes 
das suas componentes. O problema real não 
é uniformizar mas sim valorizar as diferenças 
que cada um possui e dirigi-las para um objec-
tivo comum, Ngoenha (2014: 179). 

De qualquer maneira, a nossa missão é o fu-

turo. No entanto, não seria pela primeira vez 
que a questão do futuro estaria no centro do 
nosso debate. Ou seja, Ngoenha (2014: 8), re-
corda-nos que em 1928 como o despontar do 
«Estado Novo» em Portugal, falou-se muito do 
futuro em relação a Moçambique. O Estado 
Novo fez grandes projectos, restruturou a ad-
ministração, criou novas relações com a África 
do sul, encorajou cidadãos portugueses a vir a 
Moçambique. Para a materialização deste pro-
jecto, o Governo Colonial Português, contava 
com a colaboração dos moçambicanos. No 
entanto, não foram perguntados como é que 
viam o futuro e quais eram as suas aspirações, 
os sonhos. Os moçambicanos eram simples-
mente chamados a executar futuros inventados 
por outros e em benefício deles. 

Não obstante, a situação política em que 
Moçambique se encontra, a filosofia moçambi-
cana, é chamada para acalmar os corações dos 
moçambicanos de modo com que a questão 
do futuro melhor constitua a agenda principal 
e a causa mais importante de hoje.

Em Do espírito da tradição ao espírito da Recon-
ciliação de Castiano e em Tempos de Filoso-
fia: Filosofia e Democracia Moçambicana 
de Ngoenha, encontramos as propostas pri-
mordiais de como podemos viver juntos em 
harmonia. Castiano (2021: 215) avança que 
primeiro devemos desarmar as nossas mãos e 
depois as mentes. Desarmar as mãos significa 
não desistirmos de firmar acordos, prolongar 
as tréguas significa também reintegrar os an-
tigos soldados de ambas partes na burocracia 
do Estado. 

O mesmo autor acredita que desarmar men-
tes é onde uma verdadeira filosofia africana 
pode e deve contribuir na construção da paz 
ajudando a construir uma ética política da 
reconciliação. A fonte de energia principal de 
uma tal ética é a convicção segundo a qual é 
possível e fundamental a humanização do "in-
imigo" (agora adversão político) na sua quali-
dade de um simples e igual ser humano. E o 
primeiro passo para humaniza-lo é despi-lo do 
poder e da fonte de violência, subtrai-lo da sua 
suposta superioridade e retrai-lo na sua etici-
dade e culturalidade. 

Em segundo plano de acordo com o mesmo 
filósofo, é interiorizar cada um, o gosto pela 
comunicação e pela argumentação do Outro e 
a partir dele. Para que esta comunicação flua, 
será necessário institucionalizar o diálogo dos 
níveis inferiores, cujo exemplo são os acordos 
e as tréguas declaradas. Deve-se aproximar 
nestes espaços, propositadamente a vítima 
concreta da violência ao seu agressor. 

Por sua vez, Ngoenha em Tempos de Filoso-
fia: Filosofia e Democracia Moçambicana, nos con-
taque o processo da escravatura, colonialismo 
foram facilitados pelas nossas divisões inter-
nas. Mas também nos ensina que quando fo-
mos capazes de unidade, fomos fortes e conse-
guimos se não ganhar, pelo menos resistir. Eis 
porque o «contratopolítico» que permitiu a 
unificação da UniãoDemocrática Nacional de 

Moçambique (UDEMANO), União Nacional 
africana de Moçambique (MANU) e União 
Nacional Africana de Moçambique Indepen-
dente (UNAMI)e fundando a FRELIMO tem 
um grande valor pragmático-político, mas so-
bretudo moral.

É necessário que as diferentes forças políticas 
e sociais do país sejam os principais interlocu-
tores uns dos outros, que tenham o sentido do 
significado profundo da «palavra» em termos 
de escuta, dialogo, espaço de reconciliação.

A filosofia moçambicana é pela liberdade 
do homem moçambicano. Ela aplaudiu a in-
dependência, aplaudiu o diálogo e a recon-
ciliação entre a FRELIMO e A RENAMO. 
Aplaudiu a democracia em Moçambique 
como aplaude as eleições autárquicas en-
quanto caminho em direcção à liberdade do 
homem de Moçambique, e não como técnicas 
e estratégias politicas que acabam diminuindo 
o nosso espaço de liberdade. 

As eleições de 1992 foram um passo em fr-
ente no caminho das liberdades concretas dos 
nossos povos, mesmo que restem ainda por 
descobrir ou mesmo inventar novos mecanis-
mos de participação popular. A democracia 
como a independência, são valores «moçam-
bicanos» a preservar e a incrementar através 
da descoberta de novas formas de participa-
ção e de restituição do poder do povo.

É impensável criar um espaço público e uma 
espécie de contratualismo moçambicano. Para 
isso deve-se estabelecer um contracto político 
em que os governantes independentemente 
da família política que pertencem, deverão 
imperativamente respeitar e defender a todo 
custo, um número de valores mesmo materiais 
que não podem alienados sem o consentimen-
to explícito dos moçambicanos.

3. Consideraçõesfinais
A sintética análise dos Paradigmas Liber-

tário e de Reconciliação tem demonstrado a 
necessidade de uma reflexão livre e profunda 
sobre as razões da convivência comum em 
Moçambique, de que hoje se tem perdido 
boa parte do sentido último. Ngoenha e Cas-
tiano, portanto, têm movido o primeiro passo 
para que os moçambicanos voltem a debater 
e a interrogar-se sobre até que ponto as liber-
dades alcançadas como resultado da luta dos 
moçambicanos, justifica-se nos dias de hoje. 
Como foi possível observar, os pensadores da 
Escola Moçambicana de Filosofia comungam 
o mesmo ideal quando defendem que o sen-
tido da liberdade e da reconciliação depende 
do que podemos fazer hoje com visão virada 
para o futuro dentro duma esfera pública dia-
logante. 

Entretanto, a leitura da “historicidade” 
moçambicana, defendido por Ngoenha e 
Castiano tem o propósito de levar os moçam-
bicanos a uma reconciliação nacional, assente 
num projecto político em que é preciso olhar 
o Outro como um Eu. Ou seja, um projecto 
inclusivo e receptivo. 

Continuação da Pag 08

1 A palavra Munthubuscamos em Castiano em Do espírito da tradição ao espírito da reconciliação, que no contexto das línguas Bantu, significa pessoa.
2 No dia 4 de Outubro de 1992 foram assinados em Roma, Itália, os acordos gerais de paz.
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Desde que se saiba do verdadeiro valor 
humano, é sempre necessário reconhecer a 
profunda bravura de um verdadeiro guer-
reiro. Não é só em combate armamentista 
ou num campo de combate que se pode 
travar uma batalha, pois, esta pode ser tra-
vada de diferentes maneiras, e foi a par-
tir do hip-hop e da sua voz que Azagaia 
optou em travar um verdadeiro combate 
ao inimigo que por muitos é conhecido, 
um inimigo que dispensa qualquer tipo de 
apresentações, visto que nas suas músicas 
ele fala tanto deste, e a partir da sua luz 
alvissareira convidava-nos a travar lado a 
lado com ele esta batalha. E agora, o que 
se deve esperar com esta estrepitosa per-
da? Será que há esperança de ter um Mo-
çambique melhor?

Era para ser uma eterna “Dinastia Ban-
tu” que a partir da década de 90 o rap Moz 
passou a ser marcado por duas enormes 
figuras que carregavam em seus ombros e 
corações uma “Azagaia” e um “Escudo”, 
duas armas de guerra que se engajaram 
na defesa dos povos Bantu. O género rap 
nasce em Moçambique como forma de 
contestar as atrocidades vividas por im-
posição daqueles que se apropriaram do 
espaço de colono e passaram a colonizar 
seus próprios irmãos. A partir de uma voz 
criticante do sistema e de intervenção so-
cial, havia nascido então o ataque e defesa 
a partir da coragem e astúcia em querer 
ver o seu povo livre dos abusos e da colo-
nização. 

Azagaia foi um autêntico conselheiro do 
povo, que usava a música rap como for-
ma de comunicação adequada, trazendo 
aspectos da realidade social do seu país e 
narrando certos acontecimentos que mar-
caram e ainda marcam o trajecto histórico 
do povo Moçambicano desde a era colo-
nial portuguesa até a actual era colonial 
entre irmãos. Jéssica Araldi (2016) em sua 
tese de licenciatura traz-nos alguns exem-
plos da arte empreendida pelo rapper Aza-
gaia, este que já vinha desde cedo sofren-
do críticas por parte de alguns académicos 
moçambicanos, que por conta do arsenal 
bélico rimático que era trazido pelo músi-
co em suas obras musicais deixava certas 
camadas comovidas pelas suas verdades, 
deixando-as inconformadas e com vonta-
de de atacá-lo de maneiras mais dolorosas. 

Não irei-me focalizar tanto no nome 
Edson da Luz, pois foi a partir de uma 
Azagaia que conheci um Moçambique 
diferente. Um Moçambique menos este-
reotipado no pensamento euro-centrista, 
mas sim aquele agregado de valores, há-
bitos, costumes intransigentes aos olhos 
de um verdadeiro moçambicano chamado 
“Azagaia”. A partir da sua voz conseguia 
trazer-nos certas verdades não apresenta-
das pelas massas televisivas, pois a verdade 
somente era por ele apresentada ao povo 
em forma de música.

Era suposto ter sido calado um pouco an-
tes, mas a sua bravura e coragem de guer-
reiro do povo o levou a viver mais tempo 
do que podia. Parecendo ter apoiantes 
mas na verdade muitos inimigos nasciam 
a cada música lançada por ele, isso por ter 
um estilo teórico acima do que era espe-
rado por aqueles que têm o domínio do 
poder moçambicano, aqueles que carre-
garam o espírito colonizador por terem 
liberto o país, com o seguinte principio 
asseverado por Achille Mbembe “O Ne-
gro só será ele mesmo no ato de arrancar 
ao colono o poder de derramar o sangue, 
passando ele mesmo a exerce-lo” (Mbem-
be, 2014. P. 154-157).

O rap que era feito por “Azagaia” terá 
sido alicerçado a partir de uma ideia de 
apropriação do rap a partir da “Dinastia 
Bantu”, na tentativa de clarificar aos faze-
dores e amantes do rap da época que não 
era uma imitação daquele rap feito pelos 
norte-americanos mas sim, uma forma ti-
picamente diferente e com propósito sal-
vador.

Permitam-me fazer menção a alguns ver-
sos deste grande mestre de rap lusófono:

Na sua música de intervenção rápida es-
pelhou o seguinte: 

Ah, ah, ah, senhora ministra, cuidado 
com as palavras/ Se não fosse o sangue 
do povo, nem se quer governavas/ Nem 
falavas em interesses, porque nem se quer 
havia estado/ Enquanto estudavas direito 
há quem fazia provas no mato/ Pra que 
fosses conhecida, quantos deles no anoni-
mato?/ Disposto a dar a vida, para que 
pudesses usar um fato!

E agora mandam a força de intervenção, 
né?/ Contra aqueles quem um dia foram 
força de intervenção, né?/ Seus mal-agra-

decidos, não têm coração né?/ Raça de 
políticos, querem confusão, né?/ E só con-
fiam nas forças policiais!/ O povo pede co-
mida e vocês mandam gás lacrimogéneo, 
e depois soltam os cães/ Disparam jatos 
d’água contra nossos pais e mães!

E na sua música Aí de Nós, espelhou o 
seguinte:

Noticias de Cabo Delgado/ Agora di-
zem que mandaram milícias pra Cabo 
Delgado/ Rússia e América querem co-
mer no mesmo prato/ Isso não dói porque 
em Maputo estas a conduzir um prado/ 
Estas a apreciar o rabo da tua colega das 
finanças/ Estas a fazer poupanças/ Estas 
a fazer crianças/ Mas é verdade que foi 
lá onde se ouviu o primeiro tiro/ De vá-
rios que se ouviram até alguém perder um 
tio/ Aqui em Xai-Xai na guerra da De-
mocracia ah/ Ta tudo ligado nesta guerra 
de mafia/ Deixa o meu povo seguir diria a 
mulata Noemia/ Até quando vão mandar 
inocentes cortar lenha/ Nas matas de Mu-
quelelela longe de tudo e de todos/ Aza-
gaia não felela fala de tudo e de todos/ 
Todos juntos vamos gritar e sabotar vossos 
ouvidos/ Em nome dos calados que mere-
cem ser ouvidos/ Afinal os estados unidos 
andam a fazer bons filmes/ Para virem as 
nossas costas, cometerem crimes/ E não 
venhas com essa de eu não ter votado yah/ 
Todos de pé em nome de Cabo Delgado. 

Pouco se sabe se esta perda realmente 
servira de um grande apreço pelas entida-
des governamentais do país, pois a passa-
gem dele ao mundo não foi em vão.

Só para ver o quão Moçambique esta 
sob governação de um regime tirano foi 
possível ver que a Unidade de Interven-
ção Rápida criou uma barricada e condi-
ciona a multidão de passar pela avenida 
JuliusNherere acompanhando a Urna de 
Azagaia ao seu último local de descanso. 
Porquê a UIR tinha que levar três blinda-
dos e vários policiais fortemente armados 
para impedir a multidão de acompanhar 
a urna de Azagaia e chegar ao ponto de a 
polícia expulsar os jornalistas? 

Nós sempre teremos um grande apreço 
e amor ao Azagaia, porque ele despendeu 
parte da sua vida a causa moçambicana de 
lutar contra as injustiças impostas ao seu 
povo, nisso o que resta dizer e recitar é a 
voz do “Povo no Poder”.

O fim de um golpe de Estado em versos escritos na 
alma e transmitidos pela voz do povo: a morte da 

esperança moçambicana

Por: Arsal José Minrage
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É com baixo teor de contentamentoque 
lhe apresento o texto intitulado: A brevida-
de da vida de Azagaia (1984-2023): Desafios 
e Perspectivas Futuras do “Hip Hop Moz”. 
Elaborou-se este texto na presente ocasião 
em que se recebe, com profundo sentido 
de choque, a notícia damorte de Azagaia, 
um Rapper que em vida dispensava qualquer 
tipo de apresentação. Este facto ocorre num 
contexto em que o Rapperlutavaincansavel-
mentecontra as injustiças em Moçambique-
com recursoa caneta, papel e microfone na 
mão. 

Relativamente ao legado de Azagaia, 
convém atestar que vários textos estão sen-
do publicados e, é de elogiar tal gesto, pois 
isso demonstra o quão importante Azagaia 
é para a sociedade moçambicana, aos PA-
LOP e à CPLP no geral. O presente texto 
tem como principal objectivo analisar os 
novos desafios e perspectivas futuras do Hi-
pHopMoz em face da morte do cérebro revo-
lucionário do Rap lírico e consciente.

De forma breve,importa destacar que em 
sua trajectória musical, o RapperAzagaia 
lançou dois grandesÁlbuns, BABALAZE 
(2007) composto por 15 faixas e CUBALI-
WA (2013), com 13 faixas. E deu segmen-
to da sua carreira lançando mais músicas, 
onde ganhou mais admiradores e imitado-
res após o lançamento da música ‘Povo no 
Poder (2008)’, uma das principais músicas 
do Rapper e que muito foi consumida dada-
maior proporção de sua aceitação.

A ser verdade, o intervencionismo deste 
Rapper influenciou expressivamente na mu-
dança sociocultural da sociedade moçam-
bicana, sobretudo no modo de pensar dos 
jovens em torno das injustiças que se vivem 
no paísnas últimas décadas. De facto, todo 
admirador, imitador e amigo desteRapperre-
conhece a principal pretensão de Azagaia 
em suas intervenções musicais, que na sua 
essência era de descrever assuntos pontuais 
do país, indicando as mentiras presentes nas 
versões oficiais, enfatizando a participação 
do Povo nos assuntos políticos, denunciando 
actos de corrupção e, abordandouma varie-
dadede assuntos que reflectissem no bem-
-estar do povo moçambicano. 

Deste modo, traçando um paralelo entre 
as falcatruas do Governo moçambicano, 
com as intenções do Rapper Azagaia nas in-
tervenções musicais e, aliando ao sucedido 
no dia 09 de Março do ano em curso, sur-
gem as seguintes reflexões: i)Que desafios 
o HipHopMozpoderá enfrentar na ausência 

desse cérebro progressista? ii)Quais são as 
perspectivas futuras do movimento HipHo-
pMoz sob a óptica das injustiças sociopolí-
ticas em Moçambique? iii) Poderá existir 
alguém com ideologias de Azagaia, que irá 
ressurgir a voz do povo? iv)Ou calou-se-
definitivamente a voz importante do povo 
moçambicano,não obstante o grande lega-
do deixado? 

Para clarificar a magnitude dessa 
ruptura[morte de Azagaia], analisamos nes-
te texto as intervenções do Rapperna base de 
algumas ocorrências vividas em Moçambi-
que, destacandoinicialmente o terrorismo 
em Cabo Delgado, que teve início em 2017 
e queprevalece até o hoje [e], que mostra in-
dícios de se estender no tempo e no espaço.
Sobre este cenário, o RapperAzagaia de for-
ma destemida julgou necessário lançar uma 
música intituladaAi de nóspovo (2019), 
descrevendo as verdades sobre o envolvi-
mento das elites naquele lúgubre massacre.

Outra ocorrência eminenteé a referida Ta-
bela Salarial Única (TSU) 
que, embora não se tenha 
a certeza da intervenção 
musical do Mano Aza-
gaiacontra essa mentira 
organizada, acreditamos 
que o Rapperestivesse a re-
flectir no assunto. Sobre a 
TSU, viu-se que o gover-
no brincou e ainda con-
tinua brincando com os 
sentimentos do Povo mo-
çambicano. A ideia de sua 
implementação tornou-se 
pública no final de 2021 
que, depois de muitas 
mentiras, os funcionários 
ter-se-iam beneficiado da 
mesma em apenas três 
meses do ano 2022, Outu-
bro, Novembro e Dezem-
bro (a ser verdade, o povo 
celebrou), isto num perío-
do muito restrito (tal igual 
uma ejaculação precoce) 
e, oque se viu a seguir, foi 
a redução drástica dos sa-
lários dos Agentes e Fun-
cionários do Aparelho do 
Estado, tendo levado o 
povo a uma lamúria incessante. Portanto, 
trazemos essas questões para situar o leitor 
sobre o principal objectivo de Azagaia nas 
intervenções musicais, pois o Rappertomava 

a coragem de desmistificar tais inconvenien-
tes, em gesto de puxão de orelha às elites 
moçambicanas.  

Diante desses e outros problemas não des-
critos neste texto, que na sua essência carac-
terizam o nosso país, depreende-se que cada 
vez mais os mesmos [problemas] se multipli-
cam e, o principal, senão o únicoRapperque 
ousava levarà superfícietais irregularida-
des era oMano Azagaia e, resultados eram 
notórios, alguns deles eram acautelados 
dada magnitude do seu intervencionismo.
Mas, com a morte de Azagaia, arriscamos 
dizer que o governo, está nesta ocasião-
preparando um Banquetepara celebra-
ro sucedido,sobretudo olhando a morte de 
Mano Azagaia como um pulo qualitativo 
para o redimensionamento das men-
tiras oficiais,e isso,de certa formapode 
afigurar umfestim que tencionamediro grau 
de resiliência do Rap lírico e consciente do 
nosso país.

Contudo, consideraria acto de imortali-

zação dos feitos de Azagaia, se houvesse de 
surgir um Azagaia, ainda que em miniatura, 
queteria a audácia de concluir a obra alicer-
çada pelo Rapper Edson da Luz (Azagaia). 

Por: Gerson Francisco Marques

A brevidade da vida de Azagaia (1984-2023): 
Desafios e perspectivas futuras do hip hop moz

Descanse em paz mano Azagaia!Nosso herói.
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A dor do luto não se refere apenas a morte mas 
sim é uma resposta esperada e natural que temos 
ao sofrermos uma perda muito significativa, que 
pode ser uma separação, perda de emprego, 
mudança de cidade, etc. Hoje pretendo falar um 
pouco da dor que sentimos quando perdemos 
um ente querido.

A morte faz parte da vida de todos os seres 
vivos e ela é a verdade absoluta que todos 
têm: um dia, cedo ou tarde todos nós vamos morrer. 
Embora saibamos disso, lidar com a morte dos 
nossos entes queridos não é um exercício fácil 
independentemente da idade, maturidade, 
grau de instrução e nível de espiritualidade que 
possamos ter.

O luto têm vários estágios, os que mais os 
teóricos defendem são 5 nomeadamente: 
negação, raiva, negociação, depressão e por fim 
aceitação, esses são estágios pelos quais todos 
passamos (independente de quanto tempo 
demore para passar de uma fase para outra) e 
que nos ajudam a redignificar e reorganizar as 
nossas vidas.

Quando a perda vira doença e a pessoa não 
consegue superar a morte de alguém e isso a 
impede de viver naturalmente poderemos estar 
perante um caso de luto patológico. Antigamente, 
antes da definição do luto patológico, o paciente 
poderia receber um diagnóstico de depressão 
ou reacção aguda ao stress. Hoje, após vários 
anos de estudos, o luto patológico passou a 
ser considerado um transtorno psiquiátrico e 

recebe tratamento específico.
Dizem por aí que a morte vezes sem conta nos 

pega de surpresa, nos rouba os sonhos, projectos 
sem que possamos fazer nada. Nos últimos dias 
no nosso país temos por um lado sido assolados 
pelo ciclone Freddy que semeia diferentes lutos 
nas nossas comunidades, e por outro na classe 
artística fomos pegados de surpresa pela morte 
de Edson da Luz com o nome artístico Azagaia e 
o Actor Abdul Satar Suleimane mas conhecido 
como Muzaia.

Gostaria de debruçar mais sobre a minha 
admiração pelo ícone do rap em Moçambique e 
da lusofonia Azagaia, tive o privilégio de assistir 
vários espectáculos musicais dele, tirar algumas 
fotos e de vez em quando trocar alguns dedos de 
conversa, eu admirava a sua coragem, ousadia, 
inteligência e resiliência.

Escuto Azagaia desde os meus 13 anos, 
quando ele em 2007 lançou a música mentiras 
da verdade, ele me fez acreditar que é possível 
impor as suas ideias mesmo com um sistema 
opressor, que seguir os seus ideais, defender os 
marginalizados/esquecidos não deve ser algo 
negociado pelo contrário devemos usar o nosso 
direito de liberdade de expressão.

Na altura quando soube que Azagaia estudou 
na Escola Secundária Francisco Manyanga, 
escola esta que eu também estudei, fiquei tão 
feliz por saber que eu frequentava os mesmos 
corredores que frequentou e de certeza o ajudou 
a moldar o grande homem que ele é. 

Em 2014 quando Azagaia apareceu ao público 
a dizer que foi diagnosticado com um tumor 
no cérebro e tinha que fazer uma operação na 
Índia e pedia dinheiro para custear as despesas 
da operação eu e meus amigos não medimos 
esforços para contribuir com o que podíamos e 
partilhar o pedido em todas nossas plataformas 
digitais, felizmente a cirurgia foi um sucesso e 
ele recuperou muito bem, só Deus sabe o quão 
eu orei para que tudo corresse bem….

Bem não era suposto este texto tomar este 
rumo, mas a coragem, eloquência, inteligente 
que Azagaia sempre demonstrou e me serviram 
e servem de inspiração não irão morrer pelo 
contrário serão qualidades eternas que é suposto 
que toda uma geração e as gerações vindouras 
sejam expostas as suas obras, pois as músicas do 
Azagaia são autênticas obras de sapiência que 
ultrapassam a barreira temporal e são espelho 
da sociedade em que vivemos.

Azagaia conquistou admiradores de todas 
as classes sociais e graus académicos por toda 
lusofonia, foi odiado por muitos mas amado por 
demais, o seu legado fica e é nosso papel fazer 
com que o mesmo não seja esquecido.

Esse é de certeza o luto que luto para superar de 
momento, sou grata por ter tido o privilégio 
de o conhecer e acompanhar o seu percurso, 
a família, amigos, fãs, colegas e admiradores 
endereço as minhas mais sentidas condolências 
e como o Mano Azagaia dizia: Povo no Poder. 
Até sempre Mano Aza.

O luto que luto para superar

Por:   Candida Muvale
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Paco Planelles / Espanha

FRANCISCO, 10 ANOS DE 
PONTIFICADO

Hoje, Francisco, o Papa da perife-
ria argentina, o primeiro Pontífice 
Ibero-americano, comemora dez 
anos de sua eleição como chefe da 
Igreja Católica, Apostólica e Roma-
na - após a inusitada renúncia do 
Papa Bento XVI. E assim começou 
uma etapa sem precedentes na his-
tória do Cardeal Jorge Mario Bergo-
glio e da Igreja de Roma, com um 
papa jesuíta argentino reinante e um 
papa emérito convivendo em paz, 
fraternidade e harmonia no mes-
mo "lugar vago do apóstolo Pedro", 
até o último dia 31 de dezembro de 
2022 com a morte de S.S. Joseph 
Ratzinger, em sua residência oficial 
de Santa Marta do Palácio Apostóli-
co da Cidade do Vaticano.

O cardeal de Buenos Aires, Jorge 

Mario Bergoglio; Ou seja, o nosso 
atual Papa Francisco, tem-se reve-
lado nos seus dez anos de Pontifi-
cado, um Papa muito próximo nas 
palavras e nos gestos pedagógicos e 
proféticos, um Papa que nos mostra 
o rosto da Misericórdia de Deus em 
todos os mais pobres e desampara-
dos ; entre eles, as criâças, a maior 
riqueza deste mundo e que colocou, 
nas suas várias viagens e encontros 
pastorais, o desejo pastoral e o acen-
to da nossa Igreja Católica, Apostóli-
ca e Romana da periferia, no centro.

Ao completar - hoje, uma déca-
da de serviço a Deus e à Igreja, vão 
nossos parabéns pessoais e carinho 
- em nosso nome e em nome dos 
membros, cooperadores voluntários 
e parceiros benfeitores da ONGD & 

Fundação Espanhola, S.O.S. CHIL-
DREN, à Sua Santidade o Papa 
Francisco.

Rezemos, pois, por ele, para que o 
Senhor lhe conceda a força necessá-
ria para continuar a guiar a barca da 
Igreja Universal.

• PARABÉNS, SANTIDADE!!

Francisco Javier Planelles Segarra, 
presidente da ONGD & Fundaçâo 
S.O.S. Children / Espanha

Saudaçôes, irmaos

Kharimambo swinene

PACO PLANELLES, Journalista
CASTELLÓN / ESPANHA
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