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 Quando fomos chamados para par-
ticipar neste projecto financiado pela União 
Europeia e pela Oxfam Novib, foi como en-
trar numa aventura. Era uma oportunidade 
rara para fazer mudanças a partir da base; 
um projecto para apoiar a criação de duas 
concessões florestais comunitárias.
 Ficamos entusiasmados com a ideia 
por várias razões, mas a principal foi por ter 
oportunidade de devolver a floresta às pes-
soas que deveriam ter o direito de usar os 
seus recursos e a responsabilidade de a 
preservar para as gerações futuras: aqueles 
que vivem de geração em geração, aqueles 
que têm o conhecimento que uma floresta 
não são apenas árvores.
 Com isso em mente, tínhamos a 
certeza que este seria um passo importante 
rumo à redução do corte ilegal de madeira, 
pois acreditamos que com os direitos tam-
bém vêm responsabilidades. Agora as pes-
soas teriam a dupla responsabilidade de ga-
rantir a sobrevivência da floresta e também 
de melhorar os meios de subsistência locais, 
não apenas pelo abate de árvores mas tam-
bém aumentando o potencial de actividades 
localizadas e de pequena escala, tais como 
apicultura, carpintaria, uso de plantas me-
dicinais, etc.
 Através destes estudos de caso,  
documentamos todo o processo e os resul-
tados do projecto, testemunhos de sucessos 
e fracassos, o que deu certo, o que não deu, 
desafios e quiçá soluções para avançar.

 Iniciamos o projecto com altos ideais, 
em parceria com a ORAM (Organização Ru-
ral de Ajuda Mútua, uma ONG local), porém, 
quando o projecto começou a ser implemen-
tado encontramos algumas dificuldades. 
Como precursor deste projecto, a ORAM 
já tinha implementado um projecto anteri-
ormente, para tentar conseguir autorização 
para as concessões comunitárias das comu-
nidades de Nipiode e Muzo. Contudo, este 
projecto não conseguiu as autorizações e 
concessões necessárias. Além disso, a ca-
pacitação das comunidades estava a ser fei-
ta muito lentamente. Em Muzo, o processo 
ainda estava atrasado e não tinha sido con-
cedido o Direito de Uso e Aproveitamento da 
Terra (DUAT) às comunidades. Em Nipiode, 
o trabalho do projecto anterior também não 
fora finalizado.
 Este projecto particular no qual nos 
estávamos a envolver foi desenvolvido a 
partir da iniciativa desse projecto anterior. O 
projecto consistia em registar a terra, solici-
tar a concessão florestal para que a gestão 
da floresta fosse feita pela comunidade. 
Este projecto tinha objectivos semelhantes: 
conseguir a autorização da concessão flo-
restal comunitária e dar à comunidade os 
direitos legais sobre a floresta. Porém, era 
necessário muito mais trabalho no segundo 
projecto. Este projecto deveria garantir que 
toda a documentação estava em ordem para 
a concessão florestal e que as actividades 
de capacitação com as comunidades fos-
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Gestão Comunitária Sustentável e
Boa Governação das Florestas, Zambézia
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sem mais eficazes. Também almejávamos 
aumentar o poder de compra das comuni-
dades, fazê-las crer que este era o seu pro-
jecto, aumentar o seu conhecimento e infor-
mação, e melhorar a comunicação entre os 
parceiros e entre as próprias comunidades.
 Contudo, o projecto encontrou al-
guns problemas quando percebemos que in-
úmeras questões tinham surgido no projecto 
anterior e não tinham sido resolvidas. Assim 
encontrámo-nos numa situação muito estra-
nha e complicada, e com muitas questões 
não resolvidas. Algumas destas questões 
serão reveladas nestes estudos de caso.
 Alguns destes conflitos persistem 
até hoje, e talvez por estarmos tão perto da 
confusão pedimos à Dr. Ingrid Nelson para 
fazer estes estudos de caso. A Dr. Nelson é 
uma geógrafa que realizou a sua pesquisa 
de doutoramento na comunidade de Muzo, 
uma das comunidades do projecto, e esteve 
presente na área de forma independente, 
antes e durante a implementação do pro-
jecto. Ou seja, alguém que não estava muito 
envolvida neste projecto, mas ao mesmo 
tempo tinha um bom entendimento da área, 
com as suas complexidades, comunidades, 
ONGs, corte ilegal de madeira e governo, e 
principalmente uma visão imparcial. 
 A Dr. Nelson elaborou três estudos de 
caso, que cobrem muitas destas questões, 
conflitos, problemas, bem como uma profun-
da compreensão da situação nesta área, as 
ligações e relações da comunidade, ONGs, 

governo e a rede de corte ilegal de madeira. 
Estes estudos de caso dão um panorama da 
realidade no local. Os três estudos de caso, 
que foram elaborados separadamente, são:

1. O Lado Social do Corte de Madeira nos 
Bosques de Miombo na Zambézia, Moçam-
bique
2. Criando Parcerias com Pessoas e Flores-
tas na Zambézia, Moçambique
3. O Medo e o Tornarmo-nos Fiscais: Monito-
rar Concessões Florestais Comunitárias na 
Zambézia, Moçambique

 Este volume apresenta o primeiro e 
segundo estudos de caso. Esperamos que 
apreciem a leitura e compreendam a com-
plexidade de trabalhar nestas circunstân-
cias. Ao mesmo tempo, pretendemos que 
Este seja um guia para evitar muitos dos 
problemas e obstáculos que tivemos que en-
frentar, se é que se pretende que este pro-
jecto seja implementado com sucesso. Mes-
mo com todas estas questões, problemas e 
complexidades, continuamos a acreditar que 
este é o caminho para o uso sustentável dos 
recursos. Os resultados deste projecto não 
foram os que esperávamos. Nada foi fácil, 
mas mesmo assim acreditamos que este é 
o caminho. O financiamento do projecto aca-
bou sem que conseguissemos a autorização 
final  do governo. Contudo, a JA continuará a 
trabalhar com as comunidades de Muzo para 
ajudá-las a levar o seu projecto para a frente. 
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 Numa manhã em Maio de 2010, 
sentei-me numa esteira a beber chá com o 
Carlos1, que tem catorze anos, a sua irmã 
mais nova e uma amiga sua, numa vila lo-
calizada à beira de uma velha estrada de 
areia no denso bosque de Miombo, no dis-
trito de Maganja da Costa em Moçambique. 
No decorrer dos últimos meses, Carlos havia 
permitido que o acompanhasse e aos seus 
amigos na sua caça às namanooga (térmi-
tas) que usam como isco para pescar nos 
rios locais. Ele conhecia muitos trilhos pelo 
bosque e parava frequentemente para pe-
tiscar ou apanhar os inúmeros cogumelos, 
frutos e insetos que íamos encontrando.
 Enquanto preparávamos o nosso 
chá, Carlos procurava o seu caderno entre 
os meus papéis. Encontrou a minha “banda 
desenhada” e começou a lê-la em voz alta 
às meninas2. Esta banda desenhada, intitu-
lada “O Verde Despido”, foi elaborada e pub-
licada pelas ONGs Moçambicanas Justiça 
Ambiental e Amigos da Floresta em 20093, 
em resposta à escalada no corte ilegal de 
madeira entre 2004 e 2007 em províncias 
como a Zambézia. O Carlos leu lentamente 
aquelas frases sobre uma vila da Zambézia 
que se preocupava com o desmatamento 
das florestas vizinhas. Os protagonistas 
retratados por esta história percorrem o 
sistema de regulamentação florestal local e 
provincial para pararem um “chefe” de ma-

deira de Moçambique e um comprador de 
madeira chinês de destruírem a sua floresta. 
As ilustrações mostram um grupo de pes-
soas olhando alarmados para uma grande 
área de árvores abatidas, plantas cortadas e 
de pássaros mortos.
 Carlos virou-se para mim e disse, 
“mas a nossa floresta não se parece com 
isto quando os madeireiros vêm ... eles só 
levam algumas das árvores.”
 Carlos estava certo neste contexto. 

Legenda: Imagem da floresta cortada na publica-
ção “O Verde despido”.

O Lado Social do Corte de Madeira
nos Bosques de Miombo

na Zambézia, Mozambique

1 Os nomes das pessoas foram alterados para proteger a sua anonimidade.
2 Eu havia recolhido algumas publicações dos escritórios de várias organizações em Maputo e Quelimane
3 A publicação foi financiada pelo IIED e a OXFAM-NOVIB. Os autores do texto incluem Celso Zacarias, Bertino Alberto, Age Carimo e Elsa 
Muchanga. Zacarias Chemane desenhou as ilustrações.
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Nos últimos cinco anos, uma seleção de mo-
radores da localidade de Carlos, formaram 
uma associação chamada ACODEMUZO 
para proteger a floresta em redor de duas 
localidades enquanto aguardavam o recon-
hecimento do governo do seu direito de gerir 
os 33.000 hectares (ha) de concessão flo-
restal comercial que os rodeava. Mas no iní-
cio de 2010, um número significativo de pes-
soas da comunidade começaram a minar os 
esforços de proteção da ACODEMUZO e 
começaram a vender o acesso aos bosques 
de Miombo a vários compradores de ma-
deira concorrentes que estavam interessa-
dos   em explorar essa floresta relativamente 
intacta em Maganja. Os madeireiros e os 
compradores não abateram a floresta. Em 
vez disso,  primeiro abriram caminhos para 
que camiões pudessem entrar em pontos de 
coleta chave na floresta. No início de 2010 
eles cortaram somente pau ferro (Swartzia 
madagascarensis) , pois este era o que eles 
podiam vender a compradores no porto ou 
a empresas com lotes de armazenamento 
de madeira em Quelimane, Mocuba, Nico-
adala e Nampula. As marcas de pneus 
permaneceram na floresta, mas apenas o 
ocasional toco de pau ferro ou o ocasional 
tronco rejeitado de pau ferro (torto ou muito 
pequeno) marcavam o chão em baixo do 
dossel da floresta. Mais tarde, outro chefe 
madeireiro – a quem chamarei Simão – usou 
essas mesmas vias de acesso para de for-

ma ilegal colher chanfuta (Afzelia quanzen-
sis) e jambirre (Millettia stuhlmannii) fora da 
sua área da sua licença simples e dentro da 
área reivindicada pela ACODEMUZO. A flo-
resta sofreu uma redução de dossel gradual, 
dispersa e “espécie por espécie” entre 2010 
e 2011. Isso, como Carlos apontou, não cor-
responde à imagem de abate da floresta 
retratado na banda desenhada “O Verde De-
spido”.
 Outra tática adotada pelo chefe ma-
deireiro Simão envolvia deixar a sua serra 
elétrica e combustível com um “lenhador” 
chave e “gerente” logístico contratado den-
tro da comunidade. Estes homens aproxi-
mavam-se então de várias famílias ao longo 
da estrada para ver se eles tinham grandes 
árvores de determinada espécie que quises-
sem vender por meros 100 meticais (MT) 
cada. A ideia de Simão era a obtenção de 
troncos que fossem mais facilmente aces-
síveis a partir de estradas e caminhos antes 
de exercer mais esforços para abrir novos 
caminhos através da floresta. A justificativa 
para as famílias era de que isso também 
as ajudava a limpar os seus campos para o 
plantio. O corte de árvores de grande porte 
geralmente é uma atividade realizada por 
homens, e pode levar vários anos para que 
homens consigam limpar campos sem mo-
tosserras, especialmente devido à baixa 
densidade populacional e à densidade da 
floresta nesta área. Famílias chefiadas por 
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mulheres idosas, viúvas e divorciadas tam-
bém exigem a ajuda de membros masculi-
nos da família alargada para limpar os cam-
pos. Isso significa que alguns homens são 
responsáveis   pelos seus próprios campos, 
bem como os de suas mães, irmãs, etc. 
Outras famílias que já haviam limpo os seus 
campos queriam dinheiro para as poucas ár-
vores restantes que estavam em seus cam-
pos. O impacto do corte dessas árvores para 
algumas famílias irá durar mais tempo do os 
reles 100 MTN adquiridos com a venda sin-
gular das árvores. Tanto esta estratégia de 
corte como o exemplo “espécie por espécie” 
acima mencionado, afetou a forma como 
o desmatamento ocorreu nesta área entre 
2010 e 2011. Se avaliássemos a mudança 
no dossel da floresta vista de cima, veríamos 
o desmatamento de árvores dos campos e 
ao longo da estrada mais claramente, en-
quanto não seriamos tão facilmente capazes 
de perceber o desaparecimento seletivo e 
gradual de árvores específicas dentro da flo-
resta onde não há estradas ou casas. Para 
vermos este segundo tipo de desmatamen-
to, seriam necessárias imagens de satélite 
especiais com resolução muito alta, mas os 
especialistas em Maputo atualmente só uti-
lizam imagens de baixa resolução.
 O contraste entre a mudança de dos-
sel mais ou menos óbvia é muitas vezes igno-
rada por especialistas em Maputo, que usam 
imagens de satélite de baixa resolução para 

detectar desmatamento em Moçambique4. 
Isso muitas vezes afeta avaliações interna-
cionais e nacionais e inventários florestais a 
respeito de quem é a culpa pelo desmata-
mento e que soluções são necessárias. O 
corte de árvores de grande porte nas áreas 
de cultivo da população ao longo da estrada 
dá a sensação parcial que o desmatamento 
ocorre devido à expansão da agricultura das 
aldeias para a floresta. As áreas de floresta 
cortadas para produção de carvão também 
deixa uma marca semelhante na paisagem, 
uma vez que os produtores de carvão veg-
etal abrem tipicamente novos espaços para 
que membros da família e outros a possam 
cultivar5. No entanto, a maioria da madeira 
cortada ilegalmente para exportação em 
Miombo na área da ACODEMUZO e nas 
áreas circunvizinhas não aparecem imedi-
atamente no satélite, porque o seu método 
é mais subtil do que o corte raso total. Ape-
nas imagens satélite de alta resolução po-
dem detectar mudanças subtis na luz não 
visível refletida pelo dossel e revelar até que 
ponto os compradores de madeira são re-
sponsáveis   pelo disperso desmatamento em 
áreas mais distantes das estradas e casas.
 Para mais, o dossel da floresta de 
Miombo não esteve sempre em declínio. 
Perguntei à Rita, uma antiga vizinha, o que 
associações como a Organização Rural de 
Ajuda Mútua (ORAM), que iniciou o projeto 
da ACODEMUZO, estavam a fazer na alde-
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ia. Ela explicou: “As pessoas da ORAM dis-
seram-nos para parar de fazer queimadas 
descontroladas e sobre-caça e avisou-nos 
que a floresta estava a desaparecer. Talvez 
quisessem a floresta para si... a floresta fi-
cou maior aqui...”
 Ela estava correta ao afirmar que a 
floresta se expandiu em muitas áreas. Isto 
foi devido à história da área. Pelo menos tão 
recentemente quanto 1969 – ano em que fo-
tos aéreas foram tiradas pelas autoridades 
portuguesas – existiam grandes áreas aber-
tas que haviam sido desmatadas para várias 
atividades pelas autoridades coloniais. As 
mulheres eram obrigadas a cultivar algodão 
nos seus campos, para além de outros 
campos completamente reservados para a 
produção de algodão e alguns pés de caju 
poucos anos mais tarde. Os compradores 
de algodão dirigiam pela estrada de terra 
e recolhiam o algodão em locais de arma-
zenamento chave. Após a independência, 
o distrito sofreu sérios ataques e distúrbios 
durante a guerra de desestabilização entre 
a Frelimo e a Renamo6. Muitos membros da 
comunidade lembram-se de se esconderem 
na floresta e de fugirem para localidades e 
acampamentos vizinhos. Uma matriarca, ex-
plicou: “Tivemos que ir [para Muidebo]. Morá-
vamos lá, comíamos e andávamos lá, mas, 
por vezes, voltávamos para colher a nossa 
mandioca. Havia tanta fome e pessoas a 
morrer.” Enquanto o cotidiano foi interrom-
pido por muitos anos, o bosque avançou 
para as casas e campos de ex-moradores e, 
especialmente, para antigas áreas de cultivo 
de algodão. Depois da guerra, a população 
só recentemente começou a aumentar. Le-
varam muitos anos para limpar áreas, para 
restaurar casas e campos. As áreas de re-
brota da floresta desde 1969 são detectáveis   
a partir de fotos aéreas quando comparadas 
com imagens de satélite de alta resolução 
de 20107. A perspectiva de Rita que muitas 
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áreas da floresta estão maiores, não em de-
clínio, pode ser considerada acertada depen-
dendo da área particular de floresta a que se 
refere. Outro aspecto a ser tomado em conta 
é que, quando o dossel da floresta diminui 
devido à exploração madeireira, deixa pas-
sar luz para um rápido crescimento de um 
sub-dossel, que em sua maioria é composto 
por vegetação rasteira, arbustos e pequenas 
árvores. Estas plantas são apenas mantidas 
sob controle com cuidadosas varreduras em 
redor da casa todas as manhãs, e com uma 
árdua limpeza e queima de campos em an-
tecipação à nova temporada de plantio8. As-
sim, enquanto em algumas áreas o dossel 
da floresta está em declínio, noutras áreas o 
seu sub-dossel expande-se muito rapidam-
ente. É por isso que reivindicar a ameaça de 
desaparecimento da floresta e o corte raso é 
complexo dentro do contexto local. Ou seja, 
as reivindicações sobre o desmatamento pa-
recem questionáveis para pessoas como a 
Rita e o Carlos, que passaram as suas vidas 
nestas florestas. Campanhas para uma sil-
vicultura sustentável, portanto, precisam ser 
mais específicas nas reivindicações que a 
floresta está a desaparecer. Um caso con-
creto verifica-se, quando toda uma província 
ou País são monitorados através de ima-
gens macro do dossel das florestas, mas os 
padrões são muito mais visíveis no chão a 
uma escala micro. Isso pode por vezes le-
var a jogos infelizes de atribuição de culpa, 
onde especialistas florestais podem culpar 
os moradores pelos problemas “gerais”, sem 
compreender a complexidade local em com-
binação com a ampla política económica do 
comércio global de madeiras nobres.
 Há moradores da vila, no entanto, 
que se queixam de abate recente na área. 
Os pais idosos de um dos líderes da asso-
ciação ACODEMUZO apóiam o seu esforço 
para gerir a floresta como uma concessão. 
Eles culpam pelos grandes incêndios de 
8 Estas plantas não são só um fardo. Elas são apreciadas pelas suas 
propriedades medicinais e algumas até são usadas em vedações para 
manter os animais fora dos jardins em redor da casa.
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Setembro de 2010 – que quase engoliram 
a sua casa – os madeireiros baseados em 
Quelimane, que acampavam na floresta e 
roubavam madeira da concessão ACODE-
MUZO. Três mulheres de famílias diferentes 
reclamaram de tratores madeireiros terem 
destruído as suas colheitas para acessar 
a estradas escondidas na floresta. Embora 
muitos homens e mulheres tenham ficado 
aliviados ao saber que poderiam vender as 
árvores maiores dos seus campos a chefes 
madeireiros, uma vez que reduzia o trabalho 
normalmente atribuído aos homens de der-
rubar árvores para a agricultura, nem todos 
os membros da aldeia queriam vender as 
árvores em seus campos. Muitas das ma-
deiras nobres de Miombo têm propriedades 
medicinais e espirituais das quais os curan-
deiros dependem e que gostam de ter perto 
dos seus campos e casas. Isto é particular-
mente verdade no caso de curandeiras que 
tratam doenças ligeiras entre as crianças e 
membros da família imediata e vizinhos. Ter 
as árvores perto reduz a distância a camin-
har para a floresta por esses recursos e ga-
rante também que eles depreendam o po-
tencial de cura de uma árvore em particular. 
Uma mulher idosa divorciada, vivendo com 
o seu filho e dois netos, queixou-se que os 
madeireiros cortaram uma árvore apesar 
dela tê-los proibido. Ela disse que um dos 
homens (possivelmente de Quelimane) 
tinha família na comunidade e sabia que ela 
era divorciada. Ele grosseiramente disse, 
“Você não tem um marido, por isso não nos 
pode impedir de cortar a árvore.” Viúvas e 
divorciadas podem enfrentar desafios adi-
cionais para manter as suas árvores, mas 
nem sempre, uma vez que parentes do sexo 
masculino tais como irmãos e tios podem 
ser chamados a intervir. Essa mulher nunca 
recebeu uma compensação, apesar do che-
fe madeireiro pagar a outros proprietários de 
campos onde corta madeira. Outras árvores 
cortadas ainda mais longe da casa das pes-

soas não foram pagas em base individual 
dada a sua localização na “floresta”, que os 
moradores entendem como um lugar que só 
“Deus” ou “o Estado” poderia possuir9.
 A floresta Miombo é um mosaico de 
diferentes significados, recursos e viagens. 
Estes são espaços sociais. Determinados 
espaços na “floresta” são considerados ape-
nas espaços de espíritos, onde iniciações 
podem ocorrer, outros são áreas de caça. 
Outras partes da floresta ainda são frequen-
tados por caminhos que ligam as comu-
nidades vizinhas que não são posicionados 
perto da estrada. Um trecho de floresta pode 
ser usado muito raramente, enquanto outra 
pode ser continuamente moldada pela ativi-
dade humana. Antes da época de incêndios, 
as matriarcas das grandes famílias convo-
cam familiares para limpar os túmulos dos 
antepassados e prepararam comida e bebida 
para aqueles que participam na manutenção 
destes locais sagrados. Velhas árvores de 
caju, mangueiras, palmeiras e laranjeiras in-
dicam a localização de casas abandonadas, 
engolidas pelo avanço dos bosques de 
Miombo. Madeiras nobres perto desses sites 
de árvores frutíferas são muitas vezes pagas 
pelos chefes de madeira, porque as famílias 
ainda reivindicam essas áreas como parte 
de suas casas e um conjunto de campos, 
apesar de estarem a crescer descontrola-
damente ou aparentemente abandonados. 
A limpeza das árvores circundantes e matas 
em redor destas árvores de fruto mais vel-
has pode protegê-las do fogo. Outras seções 
a que “especialistas”, ativistas e outros que 
não vivem nestas florestas se podem referir 
como “floresta” ou “mato”, são, na verdade, 
bairros mantidos pelo ato diário de varrer em 
torno das casas. “Florestas”, de acordo com 
muitos vivendo em aldeias nos bosques de 
Miombo – são espaços que o governo, as 
ONGs, os madeireiros, os residentes urba-
nos e “aqueles que vêm de fora” tentam rei-
vindicar, cortar ou controlar. O bosque, cemi-

“Você não tem um marido, 
por isso não nos pode 

impedir de cortar a árvore.”

9 Baseado em 82 estudos aprofundados sobre recursos florestais que conduzi em três povos em 2010.
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tério, bairro e outros espaços que  “aqueles 
que vêm de fora” podem perceber de forma 
indiferenciada como “florestas”, são uma 
categoria diferente de “floresta” totalmente 
de acordo com as normas locais. As árvores 
de Miombo, exóticas como o caju e as laran-
jeiras e outros elementos dentro desses es-
paços, são muitas vezes altamente cuidadas 
e amarradas a histórias complexas, algumas 
das quais envolvem madeiras preciosas, en-
quanto outras estão vinculadas a cogume-
los, cemitérios ou árvores de fruto.

 Dois exemplos são úteis para a 
compreensão do lado social dos espaços 
florestais.

 Primeiro, aos 10 anos Kátia teve que 
deixar a sua casa para viver com parentes 
(numa posição de semi-empregada) depois 
da morte dos seus pais. Entre os muitos me-
dos que enfrentou quando perdeu os seus 
pais, Kátia, preocupava-se que outros levas-
sem as laranjas das árvores de seus pais. 
A fim de beneficiar das laranjas, ela criou 
um pequeno aviso (usando feitiçaria) para 
afastar os potenciais ladrões de fruta. A ad-
vertência incluí uma pequena estrutura feita 
com paus e fios ligados a uma bolsa costu-
rada, com uma cruz, ervas a apodrecerem 
num frasco de vidro, uma casca de caracol 
grande, cinza e milho torrado na sua casca. 
Embora aparentemente separada da “flores-
ta”, a sua reivindicação sobre as laranjas afe-
ta a sua nutrição e vida social, uma vez que 
permite a Kátia oferecer laranjas em troca de 
outras formas de rendimento e permite-lhe 
vender as laranjas fermentadas a aqueles 
com equipamento para a fabricar cachasso 
(aguardente). O controle desse recurso, 
juntamente com lanches de frutas, térmitas 
e outros recursos da floresta, acrescenta à 
sua dieta e posição social num contexto em 
que ela recebe uma menor quantidade de 
comida na sua casa nova. Posto isto, as ár-
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vores frutíferas da floresta contribuem para 
o tecido social dos bosques de Miombo de 
maneira complexa, não apenas com madei-
ras preciosas.
 Um segundo exemplo dos aspectos 
sociais das florestas diz respeito à violação 
de um local sagrado por madeireiros ilegais, 
que levou mulheres idosas da comunidade 
a reclamar no meio de uma reunião acalo-
rada entre líderes comunitários e vários che-
fes madeireiros. Um camião de madeireiros 
atravessou um cemitério sagrado em Julho 
de 2010, destruindo o trilho e várias árvores 
e atropelando a cruz de madeira quebrada, 
deixando-a na estrada. Na reunião, os chefes 
madeireiros acusavam-se de roubar madei-
ra um ao outro. Enquanto as mulheres mais 
velhas se irritaram com a violação do cemi-
tério, os membros da ACODEMUZO exigiam 
que a exploração madeireira dentro da sua 
proposta de concessão parasse e que o de-
bate se concentrasse no tema mais amplo, 
o da sua proposta de concessão estar a ser 
delongada pelo governo local e o do apoio 
limitado da ORAM. Após o evento, vários 
moradores da aldeia acusaram diferentes 
chefes madeireiros de serem os culpados 
pela destruição do cemitério10. As mulheres 
sofreram com estas tensões, divididas entre 
a sua responsabilidade de manter os cemi-
térios, e o fato de que seus maridos estavam 
a ajudar ativamente os madeireiros a encon-
trar o seu caminho para a floresta e a rece-
ber pagamentos de autorização para cortar 
dentro das florestas locais, denominadas 

do povo, e a ganhar salários em logística e 
transporte de madeira.
 Tais tensões intra-familiares entre 
aqueles que estão preocupados com as 
ações dos madeireiros e aqueles que aju-
dam os madeireiros ilegais a terem acesso 
à madeira, são difíceis de conciliar.
Carlos continuou a ler os quadrinhos, até 
que finalmente parou e perguntou: “Mas o 
que acontece quando ninguém concorda, e 
quando há mais de um chefe? Eu não tenho 
certeza de como parar de cortar a floresta 
aqui. O meu pai está a carregar madeira 
agora, fá-lo-á todo o dia de hoje”. O seu pai 
José, carregava madeira durante todo o dia 
para um homem de Quelimane chamado 
Nilo, que não tinha licença para qualquer 
área dentro ou ao redor do território da 
ACODEMUZO. Nilo tinha grandes camiões, 
alugava um trator e pagava um salário maior 
do que os outros madeireiros porque não 
pagava as taxas de licenciamento e os im-
postos governamentais. Alguns dos seus 
homens de fora da comunidade dormiam 
numa casa proeminente da comunidade, 
como convidados, mas membros da mesma 
família ficaram furiosos quando o condutor 
do trator quase atropelou crianças e destruiu 
plantações e parte da estrada, enquanto di-
rigia bêbado. Este motorista estava tão fora 
de controle, que um dia decidiu simples-
mente dirigir-se de volta a Maganja sem indi-
car quando voltaria para terminar o trabalho 
de transporte ordenado por Nilo. Quando o 
camião de Nilo derrubou a cruz no caminho 

10 Com base nas minhas entrevistas e na verificação cruzada de diferentes histórias, acredito que foram camiões alugados ou pertencentes a 
um furtivo sediado em Quelimane. Vou referir-me a este como Nilo no resto do documento.
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do cemitério, ele culpou outros madeireiros 
pelo incidente durante a reunião aquecida 
em julho de 2010.
 A reunião de Julho confundiu os 
membros da aldeia ainda mais. Um chefe de 
madeira legalmente reconhecido chamado 
Abdul obteve os direitos de uma concessão 
a norte da concessão da ACODEMUZO e 
no encontro acusou os homens   de Nilo de 
roubarem a sua madeira e os moradores da 
vila de o ajudarem no processo. Nilo negou 
o roubo da madeira, afirmando que estava 
a cortar fora da concessão11. Nilo também 
argumentou que o governo e a ORAM nunca 
aprovariam a concessão da ACODEMUZO e 
que seria melhor se ele e a ACODEMUZO 
partilhassem equipamentos e riscos. Ele 
concordou em cortar apenas fora da área 
da ACODEMUZO e apenas as árvores na 
área da ACODEMUZO que a associação 
lhe permitisse cortar (em princípio, isto seria 
árvore nenhuma). De repente, um líder da 
ACODEMUZO começou a armazenar a mo-
tosserra Nilo e comida para os trabalhadores 
em casa da sua esposa e a ter marcas dos 
pneus do camião e do trator de Nilo em fr-
ente de sua casa, de quando eles se encon-
travam para se atualizarem. Muitos homens 
e mulheres pensaram que, se o acordo 
havia sido fechado entre os furtivos (ma-
deireiros sem licenças) e a ACODEMUZO, 
então isso devia significar que os homens 
da comunidade podiam transportar madeira 
por dinheiro sem tomar partido. Porém, Nilo 
eventualmente desapareceu e os membros 
da ACODEMUZO sentiram-se enganados 
e consequentemente condenaram as suas 
ações.
 Abdul, o detentor de uma concessão 
vizinha que não tinha simpatia alguma pe-
los moradores da aldeia e que não estava 
preocupado com o fato de muitas vezes 
pagar os seus trabalhadores meses depois 
da data acordada, ou como ele próprio de-
clarou, “eles mentem sobre não receberem 
salários, e roubam a minha de madeira de 

qualquer maneira e dão-na aos furtivos... até 
um dos homens que trabalham para ORAM 
está envolvido... é melhor terem cuidado que 
eu levo-os todos a tribunal.” Eu não pude 
confirmar as suas acusações sobre a equipa 
da ORAM, mas ele enviou um camião para 
pagar salários muitos meses depois que ele 
havia prometido. Ele levou uma seleção de 
furtivos com base em Nicoadala ao tribunal 
distrital em Maganja da Costa, mas nenhum 
caso avançou, e eventualmente outro pro-
prietário assumiu a licença de concessão de 
Abdul em 2011.
 Quando Simão, o titular da licença 
simples entrou em cena em meados de 
2010, as rivalidades entre madeireiros já 
eram intensas. Simão posicionou-se como 
um “Patrão” responsável, que iria construir 
uma escola e que tinha de pagar salários 
mais baixos, porque na verdade ele seguia a 
lei e tinha de pagar taxas de licenciamento, 
etc. A sua licença permitiu-lhe cortar árvores 
do outro lado do rio da ACODEMUZO, mas 
o mapa elaborado pelas autoridades provin-
ciais tinha o nome do líder local errado nele. 
Ele fez uma consulta e realizou uma cerimó-
nia com as autoridades distritais e com este 
líder. Quando o líder explicou que ele era a 
pessoa errada para pedir permissão para 
o território específico na licença, as auto-
ridades distritais (que já foram substituídas) 
disseram para ele calar a boca e parar de 
criar problemas. Quando Simão descobriu 
quem ele realmente precisava de consultar, 
este outro líder exigiu os mesmos procedi-
mentos cerimoniais que o líder incorreto ha-
via recebido. Simão recusou e, assim, foi im-
pedido de fazer exploração na área da sua 
licença. Então ele passou a operar no ter-
ritório da vizinha ACODEMUZO, o que criou 
novas tensões entre aqueles que apoiavam 
a ACODEMUZO e aqueles que, ou se sen-
tiam deixados de fora pela ACODEMUZO, 
ou esperavam que a ACODEMUZO viesse 
a funcionar, mas que queriam oportunidades 
imediatas. Por esta altura Nilo tinha desa-

Eu não tenho certeza de como 
parar de cortar a floresta 
aqui. O meu pai está a carregar 
madeira agora, fá-lo-á todo o dia de hoje”. 

11 Eu tenho fotografias e provas verificadas com um GPS de que ele corta dentro da concessão da ACODEMUZO.
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parecido e Simão tornara-se, por um breve 
período, no único madeireiro conhecido a 
trabalhar ativamente na área, antes dos out-
ros furtivos chegarem (os outros cortavam 
madeira em florestas mais distante da vila)12.
Os muitos mal-entendidos preocupavam 
“aqueles que vêm de fora” que por sua vez 
exigiam limites claros. Por exemplo, quando 
Simão se sentou com os líderes da aldeia e 
exigiu andar pela floresta e delimitar as áreas 
de atividades madeireiras de todos (Nilo, Ab-
dul, Simão, ACODEMUZO e outros), ele pe-
diu a minha ajuda e das supostas certezas 
do GPS. Expliquei que embora eu tivesse 
as habilitado, o meu trabalho não seria re-
conhecido pelo Estado, que determina quem 
tem licença para delimitar tais fronteiras. 
Além do mais, o GPS pode ter, uma margem 
de erro de até 30m na   floresta, o que exigiria 
um buffer bastante grande, não uma linha 
básica através da floresta entre madeireiros. 
Mas o mais importante, os líderes e mora-
dores de vários povos e aldeias na floresta 
não pensam sobre o território em termos de 
distintas áreas delimitadas. Nestes espaços 
relativamente pouco povoados (cerca de 
nove pessoas por km), as fronteiras entre os 
povos dependem de onde as famílias que 
vivem na “linha de demarcação” fazem as 
suas plantações, e no seu reconhecimento 
de um chefe particular cujo trabalho exige 
que eles lhe obedeçam. Isto pode ser mel-
hor visualizado  como um conjunto de bolhas 
de formas estranhas que se sobrepõem com 
pessoas diferentes a viver nos espaços so-
brepostos, alegando que o território está sob 
a autoridade de diferentes famílias domi-
nantes. Enquanto as autoridades provinciais 
desenham mapas com linhas duras diferen-
tes para os limites de concessão e de licen-
ça, estas linhas são inexistentes e de cariz 

altamente social e político no terreno. Sem 
reuniões extensas com os líderes e com as 
pessoas que utilizam os diferentes recursos 
dessas áreas, tais políticas são impossíveis 
de compreender para os madeireiros, ativ-
istas, o governo local e para “aqueles que 
vêm de fora”, mas essas reuniões nunca irão 
gerar limites rígidos, pelo menos não sem 
controvérsia13.
 Um dos maiores desafios do pro-
jeto da ACODEMUZO é que a lei exige a 
criação de fronteiras. Apesar do projeto da 
ACODEMUZO ser uma de duas concessões 
“comunitárias” (em processo de reconheci-
mento), ao invés de concessões de empre-
sas privadas, isso não significa que uma 
vila inteira sente que a concessão é sua. A 
criação da associação ACODEMUZO e a 
delimitação das suas fronteiras apenas ro-
tulou o território como uma “floresta” e como 
uma área proposta para concessão de ma-
deira – mais como um território controlado 
por Deus, pelo governo e  como um território 
privado de uma empresa de fora – do que 
o espaço social que todos experimentamos 
no terreno. Reclamar o território como uma 
concessão florestal prioriza este espaço 
para produção de madeira, apesar de out-
ros usos de recursos e atividades sociais 
poderem ser permitidas ou incentivadas 
dentro do mesmo espaço. Além do mais, o 
território da ACODEMUZO é partilhado com 
partes de mais de uma localidade, o que tem 
confundido os funcionários governamentais, 
ONGs, ativistas, madeireiros ilegais e mora-
dores. As contradições criadas pelo limite de 
concessão fazem as contradições de quem 
transporta madeira legalmente ou ilegal-
mente na vila parecer menos estranhas.
 Enquanto Carlos lia o “O Verde Des-
pedido”, o seu pai José transportava ma-

12 O termo furtivo pode ou não ser apropriado para Simão. Ele tinha uma licença legal que expirou em Dezembro de 2010, mas, em virtude do 
desentendimento com o líder local do território designado pela sua licença, Simão cortava predominantemente madeira dentro da área de con-
cessão proposta pela ACODEMUZO (fora da área da sua licença).
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deira para o furtivo Nilo. O irmão de José 
tornou-se num importante gerente do titular 
de licença simples Simão, que montou um 
acampamento perto de uma das casas do 
líder local. O filho do líder foi um participante 
chave no mapeamento do território da ACO-
DEMUZO com a ORAM em 2005, e ele tem 
prioridade em qualquer seleção para trabal-
ho, seja para campanhas de pulverização de 
pesticidas, o corte legal ou ilegal. O pai de 
Carlos, José, é família afastada de um outro 
líder que proibiu Simão de cortar na área da 
ACODEMUZO, mas depois cedeu quando o 
governo distrital lhe disse para aceitar a situ-
ação. O sogro deste mesmo líder facilita ati-
vamente e tem trabalhado para Simão, Nilo 
e outros, enquanto a sua esposa e sua irmã 
são duas das pessoas que mais dão voz aos 
impactos dos madeireiros na criação de con-
flitos sociais, contaminando locais sagrados 
como cemitérios e destruindo plantações. A 
filha da sua mulher é casada com um mem-
bro da ACODEMUZO. Os moradores da vila 
estão rodeados de promessas, subornos e 
ameaças de diferentes chefes de madeira 
concorrentes, autoridades e familiares. Além 
do mais, há também um ciúme subjacente 
por parte das famílias que não fazem parte 
da ACODEMUZO. Alguns dos líderes da as-
sociação são os mais fluentes em Português 
e mais propensos a ter fortes contatos além 
da aldeia para outras formas de trabalho e 
de favores. No entanto, como o projeto foi 
adiado pelo governo local e pelo progresso 
lento da ORAM, muitos membros da ACO-
DEMUZO ficaram desacreditados em suas 
aldeias, e as suas ligações pareciam ser um 
beco sem saída e não ter poder significativo 
quando comparadas com ligações a linha-
gens poderosas, à liderança da igreja , aos 
líderes da Frelimo e os chefes madeireiros 

selecionados.
 Uma explicação simplista para as 
motivações dos moradores em ajudar ma-
deireiros de fora a roubar madeira dentro 
da comunidade concentrar-se-ia apenas na 
extrema pobreza da área e no desejo de ter 
salários, ainda que pequenos, dos mora-
dores. Mas, como já mostrei, as percepções 
de acesso e status alcançadas por ligações 
com qualquer “outsider” que aparente ter 
ligações com o poder, empregos, a igreja ou 
outras redes também é importante.
 Apesar de todas essas complexi-
dades, um dos piores resultados seria aban-
donar o projeto da ACODEMUZO. O espaço 
já é o resultado de uma intensa intervenção 
local, nacional e internacional. Em vez de 
interpretarmos esta situação e projeto como 
um fracasso (por exemplo, um fracasso em 
alcançar a visão original do projeto), de-
vemos entendê-la como um conjunto de re-
lações políticas, sociais e ecológicas que ai-
nda estão a acontecer, e cujo resultado não 
pode ser concebido por pessoa ou organiza-
ção alguma. Os conflitos, as negociações e 
parcerias fazem esta floresta, seus espíritos, 
suas diversas espécies, seus bairros e seus 
conflitos.

 O texto seguinte desta sequência 
aborda o lado social da extração ilegal de 
madeira na Zambézia, com foco na per-
spectiva de uma das organizações que 
trabalha com a associação ACODEMUZO, 
a Justiça Ambiental. O ensaio também 
fornece uma atualização sobre os recen-
tes esforços para reforçar a legitimidade 
da ACODEMUZO perante o governo local 
e as autoridades e dentro das aldeias lo-
cais. As histórias e vidas desses bairros 
florestais continuam dia e noite.

13 Os locais usavam a expressão “aqueles que vêm de fora” quando 
se referiam particularmente ao staff das ONGs, ao governo provincial 
ou distrital, a ativistas, trabalhadores de saúde, a mim e a todos os 
outros que não viviam nem tinham família a viver na zona. A definição 
é aplicada inconsistentemente. 15
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 Criar uma parceria com um projecto 
florestal de base comunitária em dificul-
dades, vários anos após a sua criação, é ex-
tremamente complicado. As relações tensas 
entre membros e ex-membros do projecto 
devem ser sanadas. Os mal-entendidos 
exigem muita atenção. Esperanças e aspi-
rações realistas precisam de apoio, confi-
ança e solidariedade permanentes. Por sua 
vez, a ecologia da floresta também vai mu-
dando ao longo do tempo. E acima de tudo, 
as questões políticas não podem ser resolvi-
das com correcções técnicas. Em 2010, a 
organização moçambicana Justiça Ambi-
ental (JA) abraçou o desafio e estabeleceu 
parcerias com dois projectos florestais de 
base comunitária já em curso nas florestas 
de miombo da província da Zambézia.1 Mais 
que uma relação bilateral entre os membros 
de uma comunidade rural moçambicana e 
um grupo de activistas, esta colaboração en-
volve uma rede complexa e dinâmica. Esta 
rede inclui doadores europeus, uma orga-
nização moçambicana de desenvolvimento 
rural chamada ORAM (Associação Rural 
de Ajuda Mútua), funcionários do governo a 
nível distrital, provincial e nacional, compan-
hias madeireiras seleccionadas e empresas 
do ramo, técnicos florestais e engenheiros, 
cartógrafos, académicos, activistas e outras 
organizações, todos a trabalhar para travar 
a desflorestação e para mudar a gestão das 

florestas em Moçambique.2, 3

 Que tipo de histórias partilham as 
pessoas nesta rede sobre o seu trabalho, os 
seus medos e as suas aspirações? Será que 
as histórias são diferentes dependendo de 
quem as conta? Como se alteram as rela-
ções existentes quando novas parcerias são 
formadas, e como é que isto afecta as flo-
restas e as pessoas que nela vivem? Como 
pode prevalecer um sentido de propriedade 
nos projectos florestais com tantos colabora-
dores e interesses envolvidos? E por fim, o 
que muda nas pessoas, nas florestas e nas 
histórias que partilham quando todos conver-
gem? Esta dissertação debruça-se nas con-
fusas e estimulantes relações – e políticas 
– que permitem que os projectos florestais 
comunitários perdurem face a obstáculos in-
timidadores, e no contexto de novas parce-
rias.
 Num trabalho anterior, descrevi os ac-
tuais conflitos, negociações, espíritos, espé-
cies, bairros e parcerias que compõem uma 
floresta específica de miombo no distrito de 
Maganja da Costa, na Zambézia, Moçam-
bique. O escritório provincial da ORAM na 
Zambézia começou o seu trabalho com as 
florestas em duas localidades da área em 
2005. A ORAM-Zambézia queria que o gov-
erno reconhecesse uma concessão florestal 
de gestão comunitária de 33.000 hectares 
que incluía parte das duas localidades. Cri-

Criando Parcerias 
Com Pessoas e Florestas

na Zambézia, Moçambique

1 A JA e a ORAM referem-se a este como o Projecto de Gestão Comunitária Sustentável e Boa Governação das Florestas - Zambézia, que iniciou 
a 22 de Março de 2010 e tem um cronograma oficial de financiamento da Comissão Europeia de 1 de Fevereiro de 2010 até 1 de Fevereiro de 
2013.
2 Os doadores incluem a União Europeia e a Oxfam-Novib.
3 Esta colaboração envolve uma delegação provincial específica da organização ORAM, a ORAM-Zambézia. 17



ou-se então a Associação Comunitária de 
Defesa e Saneamento do Meio Ambiente 
do Muzo (ACODEMUZO), que foi eventu-
almente registada em 2007. No entanto, a 
concessão ainda aguarda a aprovação fi-
nal do governo. A ORAM também ajudou 
a fundar uma associação comunitária em 
Nipiode, no distrito de Mocuba, em 2007, o 
Comité Comunitário para a Gestão de Re-
cursos Florestais de Nipiode (COGERFN). 
Com o apoio da ORAM-Zambézia, mem-
bros da COGERFN criaram uma empresa 
intitulada MMK – Madeira Mahiku Kanligana, 
para gerir uma concessão de 20.000 hect-
ares. Um terceiro projecto florestal na Zam-
bézia inclui uma proposta de concessão com 
gestão comunitária, de 40.000 hectares, no 
distrito de Gilé, gerida pela Associação Co-
munitária para Gestão de Recursos Naturais 
de Uapé Etakua Ekumiaho (ACOGERNU), 
criada em 2010, mas a JA não está envolvida 
neste projecto. As histórias destes projectos 
florestais e associações relatam grandes en-
tusiasmos, lutas e confusões permanentes.

Motivações

 Por que razão quereriam os mem-
bros da Justiça Ambiental (JA) envolver-se 
com o que eram em 2010, um grupo de pro-
jectos florestais em decadência iniciados 
pela ORAM-Zambézia? A JA foi fundada 
em 2004 com o intuito de se focar principal-

mente em questões relacionadas com água, 
mineração e meio ambiente por todo o país. 
A directora da JA, Anabela Lemos, explicou-
me que decidiram também abranger as 
florestas ainda em 2005, mas afirmou que 
“na época estávamos numa luta para con-
seguir informações correctas das regiões 
centro e norte que fossem além dos lim-
itados relatórios sobre crime, corrupção e 
destruição de florestas, mas a informação 
era toda muito sigilosa.” Em 2006, membros 
da JA tiveram uma reunião em Quelimane 
com alguns grupos representantes da so-
ciedade civil onde discutiram as conclusões 
do relatório investigativo de Catherine Mack-
enzie “O Take-away Chinês”, que detalhou 
actividades madeireiras ilegais por toda a 
Zambézia. Membros da JA concordaram 
em ajudar a lançar e distribuir o relatório e 
auxiliar a encontrar meios de fazer lobby e 
advocacia e desenvolver pesquisas para 
aumentar a sensibilização sobre a realidade 
da extracção ilegal de madeira na Zambé-
zia. Quando cheguei a Moçambique em 
2007, o trabalho da JA na área de florestas 
era principalmente um trabalho de pesquisa 
e vigilância para dar visibilidade nacional à 
desflorestação. Mas rapidamente expandiu 
a sua atenção para a extracção ilegal de 
madeira em outras províncias. A JA aderiu 
a uma coligação de grupos ambientais que 
mais tarde se intitulou Amigos Da Floresta.4 
A ADF foi criada em Fevereiro e foi feita uma 
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4 A JA saiu do grupo Amigos da Floresta em 2009 por várias razões, entre as quais algumas atitudes pró-REDD+ de alguns membros dos 
Amigos das Florestas (o REDD+ é o programa das Nações Unidas de Redução das Emissões da Desflorestação e Degradação das Flores-
tas). Moçambique não está no programa REDD+ da ONU. Moçambique é parte do Mecanismo de Parceria para o Carbono Florestal do Banco 
Mundial (FCPF), o que também facilita a avaliação e implementação do REDD+. A JA discorda fundamentalmente com o REDD+ uma vez que 
o REDD+ irá provavelmente levar à mercantilização da natureza, apropriação de terras comunitárias e florestas, a legitimização do plantio de 
espécies exóticas e não de espécies nativas de crescimento lento, e não reduzirá os factores fundamentais de desflorestação e extracção ilegal 
de madeira. O grupo Amigos das Florestas entrou em colapso em grande parte por questões relacionadas com reflorestamento e pela inclusão 
de organizações moçambicanas que rapidamente adoptaram agendas de desenvolvimento estrangeiras.
5 Ver estudo de Ribeiro e Nhabanga Levantamento Preliminar da Problemática das Florestas de Cabo Delgado (2009, Maputo:Justiça Ambiental).



apresentação baseada no relatório de Mack-
enzie. Fez-se uma marcha em Abril de 2007 
e iniciaram-se mais pesquisas investigativas 
na província de Cabo Delgado5 em Agosto e 
Setembro e mais tarde na província de Tete 
(apenas em Tete). As actividades da ORAM-
Zambézia e da JA estavam aliadas no sen-
tido de construir uma maior solidariedade 
entre os grupos em torno da urgência de li-
dar com o problema da desflorestação em 
Moçambique antes que as florestas do país 
desaparecessem. Quando voltei a Moçam-
bique em 2009, as suas actividades conver-
giam nos espaços físicos das áreas dos pro-
jectos de florestas de gestão comunitária. 
 Tanto a JA como a ORAM colabor-
aram com a jornalista investigativa Cath-
erine Mackenzie para um segundo relatório 
de pesquisa intitulado: Tristezas Tropicais: 
Mais Histórias Tristes das Florestas da Zam-
bézia (2009). Foram feitas visitas às comu-
nidades que estavam a tentar criar as suas 
próprias concessões florestais e associa-
ções. Descobriu-se que apesar dos esforços 
das comunidades locais para parar com a 
extracção ilegal de madeira dentro das con-
cessões propostas e apesar dos programas 
de educação cívica  e apoio às associações 
comunitárias por parte da ORAM, as con-
cessões da COGERFN e da ACODEMUZO 
estavam a ser activamente solapadas por 
funcionários locais do governo e outros ma-
deireiros (legais e ilegais). Para a grande 
experiência de concessões de gestão comu-
nitária poder vingar, estas necessitariam de 

mais advocacia e apoio.
 Rastreando Histórias, Factos e Rumores 
nos Projectos Florestais “Comunitários”6

Quando comecei a viver na área da ACODE-
MUZO, em 2009, percebi que dentro das co-
munidades que viviam na floresta e nas áreas 
vizinhas havia uma grande divergência de 
opiniões sobre o projecto de concessão flo-
restal comunitária. O projecto abarcava mui-
to mais que o mapeamento do território e a 
realização de inventários florestais. A ORAM 
realizou encontros educativos em Muzo para 
denunciar a caça excessiva de animais e as 
queimadas descontroladas. Chamaram-se 
membros da comunidade para carregar água 
e fazer tijolos de barro para um escritório 
que a ACODEMUZO utilizaria como espaço 
da associação.7 Alguns membros da comu-
nidade manifestaram tanto interesse nas ac-
tividades da ORAM inicialmente, que além 
de criar o concelho de direcção da associa-
ção, decidiram formar “grupos de interesse” 
(também chamados de “comités de recursos 
naturais”) para a gestão de recursos especí-
ficos. Estes incluíam três grupos de bambu 
(incluindo um grupo de mulheres), dois gru-
pos de carpintaria, três grupos de madeira 
e (possivelmente) um grupo de ervas/espe-
ciarias (ver Figura 1).8  Eu visitei membros 
do colectivo feminino de bambu em Agosto 
de 2007. Existia um enorme nível de excita-
ção nestas actividades iniciais (embora nem 
todos participassem). A 27 de Dezembro de 
2009, pouco depois de eu chegar a Muzo, 
o António9, um homem de uma comunidade 
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6 Embora sejam aqui apresentadas informações sobre as concessões da ACODEMUZO e da COGERFN, o meu foco principal é no projecto 
ACODEMUZO, pelo facto de ter vivido e realizado pesquisas nesta área entre 2009 e 2011.
7 A construção nunca chegou a ser terminada, de acordo com pesquisas feitas sobre as actividades da ORAM na comunidade.
8 Fonte: anotações de campo de um encontro com o presidente e tesoureiro da ACODEMUZO em 11 de Maio de 2010, e observações de uma 
apresentação realizada pela ORAM-Zambézia em Maganja da Costa no dia 1 de Abril de 2010.
9 Eu atribuí pseudónimos a algumas pessoas neste estudo, porém utilizo os nomes verdadeiros para os que participam nos debates públicos.



vizinha, veio a minha casa e ofereceu-me 
um pacote de amendoins. Ele afirmou: “eu 
impedi os madeireiros de roubarem madeira 
da comunidade… eles deixaram a madeira 
cortada aqui, voltaram mas não a levaram.”
 António não era membro do concelho 
de direcção da ACODEMUZO. Mas partici-
pava num dos comités de recursos naturais 
de uma “troca de experiências” promovida 
pela ORAM em 2005 para que dez membros 
da ACODEMUZO (incluindo uma mulher) fal-
assem com outras comunidades envolvidas 
em projectos de gestão de recursos naturais 
nas províncias de Manica e Sofala (incluindo 
uma visita ao Parque Nacional da Gorongo-
sa, que fica a cerca de 530km de distância). 
O António estava entusiasmado com o seu 
envolvimento no projecto. Estava orgulhoso 
por ter travado os madeireiros ilegais den-
tro da área planeada da concessão comuni-
tária. Mas no fim de 2009 e início de 2010, 
descobri que os projectos de gestão de re-
cursos naturais tinham parado, os líderes da 

ACODEMUZO estavam desmotivados pela 
estagnação dos seus processos nos es-
critórios do governo local e por vários outros 
factores. O grande entusiasmo das gentes 
locais que não eram membros formais da 
ACODEMUZO também havia esmorecido. 
O que acontecera para refrear o entusiasmo 
neste projecto? Será que o problema era 
simplesmente a papelada estagnada?
 Alguns membros da comunidade 
interpretaram os encontros educativos da 
ORAM para desencorajar os fogos na flores-
ta e a caça excessiva como um sinal de que 
chegariam pessoas de fora para restringir os 
direitos e as actividades da população na flo-
resta, para que alguns membros específicos 
da nova associação fizessem mais dinheiro 
com a venda da madeira. Várias mulheres 
mais velhas revelaram-se particularmente 
preocupadas com esta questão quando con-
versei com elas durante as caminhadas da 
tarde pelos povoados. Garantir os direitos 
oficiais de propriedade de um grupo especí-
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fico de pessoas por meios formais ou infor-
mais, por definição, exclui outras pessoas e 
actividades dos espaços reivindicados, inde-
pendentemente da quantidade de vezes que 
a palavra “comunidade” ou “colectividade” 
seja saturada em reuniões e papelada. Algu-
mas famílias locais, transeuntes, familiares 
em outros distritos e demais pessoas estão 
bem conscientes das implicações destes 
“projectos”. Enquanto alguns indivíduos vis-
lumbram oportunidades neste tipo de projec-
tos, outros preocupam-se que o acesso lim-
itado a estes espaços que detêm através de 
relações de parentesco e outras ligações de-
sapareça, uma vez que o novo projecto privi-
legia novas relações e vagas admoestações 
por parte de pessoas de fora para partilhar 
um certo conjunto de benefícios – 20% da 
receita do projecto, autoridade, etc. – com a 
“comunidade”. Retornarei a este assunto na 
próxima secção do trabalho.
 Embora a ideia dos grupos de inter-
esse tenha sido boa, o acesso aos merca-

dos para vender bambu, mel e outros itens 
simplesmente não sustentou estes program-
as, que pareciam menos relevantes face à  
agenda mais ampla de extracção de madeira 
(conforme foi evidenciado pela preferência 
dada pelos membros da ORAM às reuniões 
com os membros do núcleo da ACODEMU-
ZO durante as visitas ocasionais).
 Os membros da JA tinham apenas 
uma noção vaga destas questões melin-
drosas quando se juntaram ao projecto em 
2010. A directora da JA, Anabela Lemos, ex-
plicou:
 “Tudo o que sabíamos era que o pro-
jecto já finalizado da ORAM não tinha con-
seguido cumprir todas as suas metas. Por 
exemplo, que a concessão da ACODEMU-
ZO não havia sido aprovada. Então pensá-
mos que estabelecendo uma parceria com 
eles poderíamos dar algum apoio na legal-
ização da concessão, advocacia e ajudar a 
unir o conhecimento local e cultural com o 
científico para criar novos modelos de de-
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senvolvimento em Moçambique, onde as 
comunidades que ao mesmo tempo são re-
sponsáveis também beneficiam da floresta, 
não apenas pelo uso e corte de árvores mas 
pelo uso de todos os outros benefícios que 
a floresta oferece. Acreditamos que a gestão 
comunitária das florestas é o caminho a se-
guir, não só porque ajudará na redução da 
pobreza no país, mas também  porque irá 
travar a extracção ilegal de madeira, visto 
que se a floresta é da comunidade, também 
será protegida por ela.”
 Mas durante a primeira visita de 
campo da JA, um clima suspeito pairava no 
ar, tanto no projecto da ACODEMUZO como 
no da COGERFN, então fez-se um inquéri-
to nas comunidades para tentar perceber 
como um maior universo de pessoas via o 
projecto. Realizaram-se vinte e três inquéri-
tos (de um total de cinquenta e nove pes-
soas) em Muzo, em Junho. Concluiu-se que 
60% dos inquiridos já tinham ouvido falar da 
ACODEMUZO, mas 90% admitiram não sa-
ber quais eram os seus objectivos. Apenas 
14% sabiam do projecto de concessão flo-
restal e muitos responderam “estamos a ver 
alguma coisa, mas não sabemos o que é”. 
Na minha pesquisa, dois entrevistados que 
afirmaram não participar nas actividades da 
ACODEMUZO informaram-me que um líder 
local exigiu que lhe trouxessem uma galinha 
ou outra comida para que participasse nas 
reuniões com a ORAM e que outros não 
estavam presentes no dia em que aconte-
ceu a reunião (estavam em visita a outras 
comunidades, a trabalhar nas machambas, 
etc). Também pude perceber que muitas das 
mulheres que assinaram os documentos 
de criação da ACODEMUZO (para cumprir 
com as expectativas de participação de gé-
nero) eram as mulheres e irmãs dos mem-
bros masculinos da associação ou do líder 
comunitário. Novas posições de liderança 
criadas pela associação eram tomadas por 

familiares ou amigos das famílias poderosas 
tradicionais da comunidade.
 Dada a falta de compreensão e as 
suspeitas locais em relação ao projecto, a JA 
deparou-se com a difícil tarefa de lidar com 
a desconfiança, reatar parcerias quebradas 
e reagrupar, ao mesmo tempo que continu-
ava a exercer pressão nos funcionários lo-
cais, provinciais e nacionais do governo para 
que reconhecessem finalmente a reivindica-
ção da concessão comunitária. Devido aos 
documentos “perdidos”, parte do processo 
de reconhecimento da concessão (a con-
sulta) teve que ser refeito em 2010. Trabal-
hadores da JA e da ORAM tiveram que en-
contrar meios para criar uma presença mais 
forte nestes locais, para que qualquer um 
pudesse levantar questões ou partilhar a sua 
opinião fora dos breves encontros formais.
 A JA enviou recentemente alguns for-
madores e um engenheiro florestal ao Muzo 
para ajudar a certificar membros da ACODE-
MUZO como “polícias florestais” ou fiscais 
oficiais reconhecidos pelo governo. Mandou 
também pequenos bens materiais como bo-
las de futebol, e está a fazer pressão no gov-
erno a nível nacional para reconhecer a con-
cessão da ACODEMUZO, principalmente 
agora que a ORAM conseguiu, no âmbito do 
projecto, instalar uma serração na comuni-
dade para produção local.
 Depois de reflectir sobre as histórias, 
factos e rumores destas comunidades – as 
quais, dependendo de quem as conta, po-
dem se sobrepor mais do que se imagina – 
a JA e as outras pessoas chave envolvidas 
nos projectos de florestas comunitárias ti-
veram a oportunidade de fazer uma reflexão 
conjunta num debate público em Maputo 
sobre as suas novas relações e estratégias. 
Um aspecto chave que continua a trazer 
problemas para todos os envolvidos é a ex-
pectativa de partilha de benefícios e o papel 
de alguns líderes locais tanto no sucesso do 
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projecto como na questão permanente da 
extracção ilegal de madeira na região. 

Partilhar: O Debate dos Líderes Comuni-
tários
 Nas fases finais do projecto, a JA, 
a ORAM e outros fizeram uma reunião em 
Maputo para fazer um balanço das suas ac-
tividades relativas aos projectos de florestas 
de gestão comunitária. O debate realizado 
nos dias 20 e 21 de Setembro de 2012 teve 
como foco as experiências e lições vividas 
nos projectos de ACODEMUZO e COGER-
FN. A questão do papel dos líderes comu-
nitários nestes projectos e na facilitação da 
extracção ilegal de madeira era claramente 
uma grande preocupação dos participantes. 
Lucília Chuquela, do Museu Nacional de 
História Natural em Maputo, questionou:
“Numa das lições aprendidas referiu-se que 
os líderes comunitários desempenham um 
papel importante no corte ilegal [de madei-
ra] pois eles tiram proveitos. Mas a meu ver 
isto não deveria acontecer porque proveito é 
para benefício próprio e eles sendo líderes 
comunitários representam uma comunidade 
e se qualquer proveito sair deve ser para 
benefício comum e não individual. A pergun-
ta que eu coloco é então como é que se lida 
com a situação porque para mim isso não é 
ser líder comunitário?”
 A Nadja Gomes da JA e da Liga de 
Direitos Humanos (LDH) indagou até que 
ponto o projecto monitora que os 20% da 
concessão comunitária (administrada por 
uma empresa comunitária ou associação) 
são devolvidos à comunidade em geral. Afir-
mou que “não pode ser a nível individual 
porque é um valor irrisório para um grande 
número de pessoas mas será que há algum 
mapeamento, controlo ou relação em termos 
de quantidade de fundos ou de dinheiro que 
entra e ainda da quantidade de retorno que 
vai para as populações. E até que ponto é 
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que aquelas mesmas populações estão sat-
isfeitas com as novas carteiras que há na 
escola ou se vão até às comunidades procu-
rar saber quais é que são as necessidades 
directas que eles teriam para além daquelas 
[as carteiras].” A Ana Monge, da União Eu-
ropeia (um financiador chave de várias 
etapas cruciais do projecto) manifestou a 
sua grande preocupação sobre a questão da 
partilha e dos líderes locais: “onde se referiu 
que os líderes comunitários tiram proveito, 
a mim parece-me que isto é um aspecto 
muito negativo. Uma das acções que o pro-
jecto devia tentar evitar era que estes casos 
acontecessem. E aparecendo como lições 
apreendidas, eu não percebo muito bem o 
enquadramento, o que é que se vai aprender 
com este ponto? Que o projecto está a tentar 
evitar este tipo de problemas?”
 Laurenço Duvane, director da ORAM-
Zambézia respondeu a estas preocupações 
com uma explicação prolongada:
“Todos nós sabemos que quando um ma-
deireiro chega à àrea de exploração e quer 
cortar ou roubar madeira, dirige-se ao líder. 
Com ou sem autorização este é que diz 
onde é que o madeireiro pode cortar. Eu não 
gostaria de dizer que nessas situações, le-
gais ou não, o líder não redistribui o rendi-
mento pela comunidade... O que nós temos 
verificado é que na realidade, às vezes os 
líderes são aliciados, por coisas bastante 
pequenas (exemplo: rádio, bicicletas) e os 
furtivos aproveitam-se desta situação. Ago-
ra será que este líder é líder? Não sei, mas 
foi-me apresentado como tal. Estes são de 
facto os constrangimentos que existem. Mas 
na nossa forma de ver, dentro do trabalho 
de educação cívica que procurámos desen-
volver, dissemos aos líderes para não en-
trarem nesses esquemas porque isso não 
é correcto nem tão pouco legal. O líder não 
pode vender o bem comum, neste caso as 

florestas, seja para benefício dele ou da co-
munidade, porque tem que haver uma trans-
acção correcta para tal acontecer.”
 Em resposta, Agostinho Jaime 
Pequenino, um representante do projecto 
florestal comunitário COGERFN, afirmou:
”Havia certas situações em que os líderes 
comunitários tentavam levar madeira ile-
galmente, colocando os furtivos dentro da 
concessão. Mas certo dia reuniram-se todos 
os líderes e houve debates entre os mem-
bros do comité, e chegou-se à conclusão 
que o benefício devia ser para todas as co-
munidades, nunca podendo beneficiar cada 
líder individualmente. Se se beneficia ape-
nas uma pessoa, os nossos filhos não vão 
ter cadeiras e secretárias na escola e eles, 
sendo o futuro da comunidade, precisam de 
estudar. Por exemplo, na última Assembleia 
que decorreu no dia 3 de Agosto, debatemos  
um conflito com um madeireiro que tentou 
entrar dentro da comissão. Ele pediu ajuda 
à Direcção Distrital mas como não tinham 
transporte, foram convidados a estar presen-
tes todos os líderes e a população em geral 
para debater a questão. Fomos lá de tractor 
e conseguimos expulsar os furtivos. Hoje em 
dia, portanto, as cinco  comunidades abran-
gidas [pela concessão] estão a lutar juntas 
contra estas pessoas.”
 Eu interpreto este debate com algu-
ma preocupação. Quando o projecto criou 
as associações ACODEMUZO e COGERFN 
(e a empresa MKK em Nipiode), era supos-
to que tal ajudasse o estado a reconhecer 
pelo menos alguns dos membros das co-
munidades como entidades legítimas que 
possuem o direito à concessão. Também 
auxiliou a ORAM a determinar com quem 
contactar e com quem trabalhar nas suas 
visitas à floresta. Mas a participação na as-
sociação também cria uma tensão devido a 
uma série de relações hierárquicas destas 
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comunidades que estão relacionadas com 
laços de parentesco, memória histórica e re-
alidades económicas actuais.
 Para alguns, a participação na as-
sociação criou novas oportunidades de es-
tabelecer ligações com organizações de 
desenvolvimento e empresas de fora da co-
munidade; uma versão contemporânea do 
processo histórico de arranjar um “patrão” 
poderoso e contactos. Mesmo que o projec-
to falhasse, talvez as relações construídas 
nesta experiência pudessem ser úteis em 
tempos de necessidade. As novas posições 
da associação também competem essen-
cialmente com os benefícios e autoridade 
dos líderes tradicionais e outros líderes das 
diferentes comunidades e famílias destas 
áreas. A responsabilidade de convidar pes-
soas para participarem em reuniões é uma 
responsabilidade que ocupa o tempo do 
líder que poderia ser usado noutras activi-
dades em seus campos e negócios. Se ma-
deireiros, funcionários e demais da região 
oferecem por norma presentes ou álcool ou 
outros itens quando os visitam e em com-
pensação pelo seu tempo, por que razão 
deveria um projecto financiado por doadores 
ser diferente? As concessões atravessam di-
versas populações, algumas das quais com 
conflitos familiares não resolvidos a respeito 
de poder territorial e político. Espera-se que 
os líderes destes locais contestados colo-
quem de parte estas questões viscerais e se 
unam para apoiar os representantes desta 
nova associação apoiada por pessoas de 
fora e cuja autoridade competirá com a sua, 
e assumam de boa fé que esta associação 
irá beneficiar as suas famílias e o seu povo. 
Que questões como estas, em relação ao 
papel dos líderes, continuem a surgir, não é 
muito surpreendente. A expectativa perma-
nente das pessoas de fora que a “comuni-
dade” seja posta acima da família, deveria 
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fazer-nos reflectir.
 Quando Agostinho – um membro 
e beneficiário a quem foi dada autoridade 
para falar sobre o seu envolvimento na CO-
GERFN – voltou a contar a história dos lí-
deres unirem-se e concordarem em manter 
os madeireiros ilegais fora da concessão e 
a história de terem expulso o tractor da sua 
área. Fê-lo à frente das partes interessadas 
que estão a investir seriamente no sucesso 
do projecto. Estão a investir com a ideia de 
um projecto que “beneficia toda a comuni-
dade.” Eles vêem o favoritismo praticado pe-
los líderes como nepotismo e corrupção, ou 
de acordo com a Ana Monge da UE como 
“um aspecto muito negativo.” A história do 
Agostinho tinha que apresentar uma vitória 
dentro do contexto da pressão constante 
para redefinir o papel dos líderes locais.
 Os membros da JA reflectiram se-
riamente sobre este assunto complicado. 
Percebem que os pressupostos do início 
do projecto (antes da JA entrar) estavam a 
criar problemas no projecto. Mas também 
perceberam que estas questões sumamente 
políticas são extremamente difíceis de lidar 
de forma a satisfazer as visões de mundo e 
perspectivas dos doadores europeus, as leis 
formais, as suas próprias convicções sobre 
justiça ambiental e as prioridades e motiva-
ções das famílias e pessoas que utilizam a 
floresta. As suas lutas para resolver estes 
assuntos relacionados com partilha e lider-
ança são melhor ilustrados pela história que 
se segue. 
 Quando eu pedi aos membros da JA 
para descreverem um momento chave ou 
uma questão ao longo do projecto que mu-
dou significativamente o seu entendimento 
da situação ou que levou a grandes mudan-
ças nas suas estratégias para o projecto, re-
sponderam:
“A primeira coisa que mudou a nossa perspec-



tiva do projecto foi quando fomos ao campo 
para a primeira visita em Maio de 2010, e 
ficamos chocados em ver que a informação 
que tínhamos do projecto não tinha qualquer 
ligação com o que encontramos no campo 
em termos do que vimos quando ouvimos as 
histórias tanto na área da COGERFN como 
na da ACODEMUZO. Passado este choque 
inicial e depois de muitos pedidos ignorados 
de relatórios de projecto, decidimos fazer a 
nossa própria análise.
O segundo assunto em relação às nossas 
observações na concessão comunitária da 
COGERFN foi em 2011 quando a serração 
já tinha sido construída. Observamos irreg-
ularidades devido à influência de um líder 
corrupto da associação que alegadamente 
mantinha documentos legais chave na sua 
casa ao invés de os deixar na serração e 
que tinha permitido práticas incorrectas 
como fazer as marcações nos toros com giz 
em vez da tinta própria e aceitar processar 
madeira dos furtivos. A COGERFN, desde 
então, elegeu um novo líder.
A terceira coisa foi durante uma festa com 
a Ingrid [quando ela mostrou um vídeo com 
algumas cenas da pesquisa por ela real-
izada], em Muzo, e na preparação e divisão 
da comida era dada prioridade aos líderes 
(numa hierarquia de liderança) e às mulheres 
que tinham preparado a comida.10 A maioria 
das crianças presentes no evento ficaram 
sem comer, e as poucas que comeram foi 
porque as suas mães, que cozinharam, lhes 
deram comida. Estas eram crianças ex-
tremamente vulneráveis devido à pobreza e 
que andam quilómetros e quilómetros ao sol 

sem acesso à água11, e nesse domingo, um 
dia de cerimónias religiosas, muitos deles 
tinham passado os últimos dois dias nes-
tas condições. [Embora tendo sido convida-
dos a comer com os líderes], a equipa da 
JA ausentou-se e discretamente preparou e 
comeu a sua comida porque sentiram-se en-
vergonhados com tamanha diferenciação e, 
na nossa opinião, injustiça nas prioridades 
[locais] de partilha de comida perante os ol-
hares das crianças esfomeadas e dos mais 
velhos que apenas observavam.
Não que a JA, ou qualquer outro elemento 
externo convidado a estar dentro destas 
comunidades, onde se desfruta da sua boa 
vontade e disponibilidade para nos receber, 
devesse criar conflitos que vão de encontro 
aos seus hábitos culturais. Não é por ficar 
três dias com estas comunidades isoladas 
que isto nos permite demonstrar de forma 
positiva e ser capaz de transmitir uma men-
sagem sem ser agressivo ou confrontar os 
seus hábitos sem criar mais conflitos em 
meio a tanta pobreza e vulnerabilidade. Esta 
experiência serviu para nos deixar mais at-
entos em relação a estas questões, para que 
em eventos futuros que envolvam qualquer 
tipo de bem, seja comida ou outros produtos, 
possamos garantir que tais bens serão partil-
hados de maneira mais justa e que também 
beneficiem as crianças e os idosos. Esta 
abordagem terá que ser resolvida com a hier-
arquia de liderança tradicional, para que eles 
também partilhem a abordagem. Além disso, 
não nos envolvemos muito neste assunto 
porque era mais para comemorar o retorno 
da Ingrid e para mostrar o documentário. Se 

26

10 As mulheres que prepararam a comida não tem qualquer relação de parentesco comigo. Não há razão plausível para que elas trabalhem toda 
a tarde a cozinhar para as pessoas, a maioria das quais não sendo da sua família. Consideram o seu trabalho como algo que requer algum tipo de 
pagamento e poder “ver o filme” não era um incentivo suficientemente atraente para compensar este trabalho. Elas viram o acesso privilegiado à 
escolha da porção de carne como um motivador chave para prepararem a comida, não obstante o que foi dito por mim e por outros que o evento 
do filme era “para a comunidade”. A luta que se seguiu por causa da divisão da comida entre as lideranças e as mulheres que a cozinharam, com 
os seus respectivos filhos, resultou num dos líderes ter que intervir e impôr a sua autoridade num esforço de nos agradar e resolver a confusão, 
porque este problema específico não tinha seguido as vias normais da autoridade. Este líder viu-se subitamente a ter que impôr uma forma de 
“partilha” que gerou conflito e que mesmo assim deixou os membros da JA bastante incomodados, porque muitas crianças das comunidades 
vizinhas ficaram sem receber comida.
11 Com base nas minhas observações nesta comunidade, pode-se dizer que muitas crianças estão malnutridas e provavelmente com desidrata-
ção em vários momentos do dia e ao longo do ano. Mas o que não é muito observado por pessoas de fora é que estas crianças têm parentes 
e uma família alargada em diferentes locais da área da comunidade. Embora elas provavelmente não consigam muita comida durante as suas 
longas caminhadas entre estas casas, podem pedir educadamente às casas ao longo da rua, e fazem-no, um copo de água se estiverem com 
muita sede, e frequentemente recebem água, com a certeza que o favor será devolvido quando a família viajar para a sua área. Estas crianças 
também vão petiscando alimentos da floresta (como insectos e fruta) nos seus deslocamentos pela comunidade. Sim, é verdade que elas não 
beneficiaram do que aparentemente era comida suficiente para todos os participantes do evento, mas retratá-los simplesmente como “esfomea-
dos” e que não recebem ajuda dos membros da sua comunidade seria um exagero.
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estivessemos lá apenas pelo projecto nunca 
teríamos permitido que isso acontecesse. 
Também acreditamos que a comida era sufi-
ciente para partilhar com mais pessoas.”
 As questões da partilha e da hi-
erarquia estão infiltradas na maioria dos 
aspectos relacionados com o projecto da 
ACODEMUZO. Estas questões moldam as 
desconfianças das pessoas de fora em rela-
ção às capacidades locais de gestão florest-
al. As concessões comunitárias têm como 
base, essencialmente, disposições técnicas 
da Lei de Florestas e regulamentos em que 
se considera que os benefícios da gestão de 
uma concessão florestal “comunitária” atin-
girão o número de famílias contabilizadas 
nos relatórios para os doadores e nos planos 
de gestão florestal.
 Estes projectos florestais apresen-
tam algumas histórias contraditórias. Uma 
das histórias defende que uma nova em-
presa comunitária irá gerir o projecto e que 
esta empresa ou associação beneficiará a 
todos. A outra história é que a associação ou 
empresa terá que se sustentar a si própria 
com parte das receitas das suas vendas 
(tal como qualquer negócio). Com base em 
experiências passadas com empresas e 
patrões tanto históricas como mais contem-
porâneas, a promessa de benefícios para 
todos costuma ficar aquém dos benefícios 
reais, e suspeitas de que há membros da as-
sociação a encher os seus bolsos espalham-
se como fogo na floresta. Ambas as histórias 
confrontam as experiências históricas da 
população, e nenhuma delas encaixa facil-
mente com uma realidade onde os laços de 
parentesco e as relações pessoais importam 
mais que os sublimes ideais de “igualdade 
comunitária”. A ideia de partilhar recursos 
com “a comunidade” é uma invenção do 
governo e dos doadores internacionais para 
o desenvolvimento. Muitas pessoas da co-
munidade já partilham e trabalham juntas 
para benefício mútuo, mas isto ocorre princi-
palmente dentro de estruturas hierárquicas e 

através de redes de parentesco ou da igreja 
(especialmente para tios e tias fora de casa), 
não no sentido de “toda a comunidade.” Esta 
noção de comunidade é, na verdade, mais 
uma ferramenta para governar e organizar o 
trabalho e controlar a população das áreas 
rurais (ligada ao colonialismo histórico, so-
cialismo e nas intervenções pós-guerra de 
muitas ONGs).
 Fora das actividades das pessoas da 
igreja e das suas famílias alargadas com os 
seus trabalhos agrícolas e de colecta de re-
cursos, muitas pessoas consideram que não 
há muito tempo extra para mais actividades 
com pouca garantia de que realmente vão 
ser beneficiadas antes que as famílias com 
mais autoridade se apropriem de todos os 
benefícios. A “comunidade” é a unidade de 
envolvimento do governo (isto funciona de 
outra forma na estrutura da igreja) mas não 
é a unidade pela qual se pautam a maioria 
dos aspectos culturais, sociais e económicos 
das pessoas. Relações de parentesco e re-
sponsabilidades é que guiam estas culturas, 
sociedades e economias. Estas relações de 
parentesco não são simplesmente relíquias 
tradicionais estáticas nem o resultado do 
“isolamento” ou de “hábitos.” Estas relações 
são dinâmicas e são elas que vão levar para 
a frente ou travar um projecto florestal, o 
acesso do madeireiro ilegal a determinada 
área ou qualquer outro tipo de intervenção. O 
assunto vai muito além da questão de “bons 
líderes que partilham” versus “líderes cor-
ruptos que enchem os bolsos com dinheiro 
proveniente da actividade madeireira ilegal.” 
Como partilhar o trabalho nestas áreas, uma 
vez que a confiança em pessoas de fora que 
trazem benefícios é uma das mercadorias 
mais escassas na floresta?

Partilhar: O Debate dos Líderes Comuni-
tários

 A minha abordagem crítica a estes 
debates e às questões sobre os projectos 
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florestais não pretende ser um ataque ou um 
desencorajamento a estes. Os projectos já 
mudaram as vidas e as políticas locais nes-
tas terras. Agora, já são parte destes espa-
ços florestais. O espaço já é resultado de 
intensas intervenções locais, nacionais e in-
ternacionais. Conforme enfatizei no meu pri-
meiro estudo, um dos piores desfechos seria 
abandonar estes projectos. Mais do que in-
terpretar estes cenários e este conjunto de 
projectos como fracassos no cumprimento 
da visão original dos mesmos ou no atingir 
níveis adequados de partilha e governança, 
estes devem ser vistos como um conjunto de 
relações políticas, sociais e ecológicas que 
ainda estão a ser construídas e cujos resul-
tados não podem ser projectados por pes-
soa ou organização alguma.
 Os conflitos, negociações e parcerias 
é que fazem esta floresta, os seus espíritos, 
as suas diversas espécies, os seus bairros 
e os seus conflitos. Os laços de parentesco 
e as formas como as pessoas oferecem uns 
aos outros o seu trabalho, o seu amor e a 
sua confiança devem ser entendidos nos 
seus próprios termos antes que comecemos 
a tentar descobrir como novas “associações 
florestais de gestão comunitária” e várias 
comunidades imaginárias encaixam nestas 
relações. Conforme os membros da JA pu-
deram perceber tardiamente nestes espaços 
florestais, é apenas através de trabalho ár-
duo, de escutar o que as comunidades têm 
a dizer, de reflexão e trabalhar como aliados 
que estes projectos podem encontrar o seu 
espaço nas florestas de miombo. É, para 
mim, sempre inspirador e admirável a abord-
agem flexível, forte e optimista dos membros 
da JA nestes projectos.
 Infelizmente, soube que o financia-
mento desta colaboração não vai continuar. 
A directora da JA, Anabela Lemos, reflectiu 
recentemente sobre esta situação:
“Embora a União Europeia não tenha aprova-
do a continuidade do projecto, a JA continu-
ará a visitar e a apoiar o projecto da ACO-

DEMUZO na medida que os nossos fundos 
permitirem, a dar seguimento à autorização 
para a concessão e a fazer mais análises, 
pois acreditamos na vontade e na força das 
pessoas para fazer com que dê certo. Em 
Nipiode (COGERFN) tentámos com todas 
as nossas energias fazer algumas mudan-
ças e travar as injustiças, mas não vamos 
gastar muito mais energia num sistema tão 
corrupto que vem desde a anterior estrutura 
do projecto, visto que ninguém está interes-
sado ou disposto a fazer as mudanças ne-
cessárias. Mesmo que eu respeite e com-
preenda a decisão da UE de não continuar 
a financiar o projecto, uma vez que: um, não 
cumpriu com muitos dos seus objectivos; 
dois, tinha inúmeros conflitos para resolver; 
três, a relação entre a nossa organização e 
a ORAM-Zambézia não foi a que esperáva-
mos; e quatro, aconteceram muitas mudan-
ças na equipa a trabalhar no projecto, mes-
mo com tudo isso, os doadores deveriam 
perceber que três anos não são suficientes. 
Só para começar a descobrir os conflitos ex-
istentes e confirmá-los foi preciso um ano in-
teiro, para encontrar soluções e implementá-
las e permitir que as mudanças aconteçam 
levaria muito mais tempo. Se alguém disser 
o contrário acreditamos que tais mudanças a 
curto prazo seriam mascaradas ou inventa-
das. Sim, fomos ingénuos, porque no início 
não tínhamos a menor ideia da quantidade 
de conflitos existentes. Para nós isto foi uma 
lição. Nunca mais entraremos num projecto 
como este sem antes fazer uma boa análise 
preliminar e pesquisar a situação.”
 Acredito que apesar do conflito em 
relação ao papel dos líderes locais e dos 
enormes desafios enfrentados nestas flores-
tas, vivenciar os obstáculos e permanecer 
na luta destas dificuldades é exactamente 
o que é necessário para transformar estes 
projectos em algo inesperado, algo justo e 
algo que permita que as florestas e as popu-
lações que nelas vivem possam prosperar 
nos seus próprios termos.
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