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Gestão Comunitária Sustentável e Boa Governação das Florestas, Zambézia

Prefácio
 Quando fomos chamados para participar neste projecto financiado pela União Europeia e pela Oxfam Novib, foi como 
entrar 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 
pessoas 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 também vêm responsabilidades. Agora as pessoas teriam a dupla responsabilidade de garantir 
a sobrevivência da floresta e também de melhorar os meios de subsistência locais, não apenas pelo abate de árvores mas também 
aumentando o potencial de actividades localizadas e de pequena escala, tais como apicultura, carpintaria, uso de plantas medicinais, 
etc.
 Através destes estudos de caso, decidimos documentar todo o processo e os resultados do projecto, testemunhos de suces-
sos e fracassos, o que deu certo e o que não deu, os desafios e talvez as soluções para avançar.
 Iniciamos o projecto com altos ideais, em parceria com a ORAM (Organização Rural de Ajuda Mútua, uma ONG lo-
cal), porém, quando o projecto começou a ser implementado encontramos algumas dificuldades. Como precursor deste projecto, 
a ORAM já tinha implementado um projecto anteriormente, para tentar conseguir autorização para as concessões comunitárias 
das comunidades de Nipiode e Muzo. Contudo, este projecto não conseguiu as autorizações e concessões necessárias. Além disso, a 
capacitação das comunidades estava a ser feita 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, solicitar a concessão florestal para que a gestão da floresta fosse feita pela comunidade. Este 
projecto tinha objectivos semelhantes: conseguir a autorização da concessão florestal 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 fossem mais efi-
cazes. Também almejávamos aumentar o poder de compra das comunidades, fazê-las acreditar que este era o seu projecto, aumentar 
o seu conhecimento e informação, e melhorar a comunicação entre os parceiros e entre as próprias comunidades.
 Contudo, o projecto encontrou alguns problemas quando percebemos que inúmeras questões tinham surgido no projecto 
anterior e não tinham sido resolvidas. Assim encontrámo-nos numa situação muito estranha 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 projecto. Por-
tanto, alguém que não estava muito envolvida neste projecto em particular, mas que 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 profunda com-
preensão 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, Moçambique
2. Criando Parcerias com Pessoas e Florestas na Zambézia, Moçambique
3. O Medo e o Tornarmo-nos Fiscais: Monitorar Concessões Florestais Comunitárias na Zambézia, Moçambique

Este volume apresenta o terceiro dos estudos de caso.

 Esperamos que apreciem a leitura e compreendam a complexidade de trabalhar nestas circunstâncias. Ao mesmo tempo, 
pretendemos que isto seja um guia para evitar muitos dos problemas e questões que tivemos que enfrentar, se é que se pretende que 
tal projecto seja implementado com sucesso. Mesmo 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 seja o caminho. O financiamento deste projecto acabou sem que se tivesse conseguido a 
autorização final por parte do governo. Contudo, a JA continuará a trabalhar com as comunidades de Muzo para ajudá-las a levar o 
seu projecto para a frente.

Por Anabela Lemos



	 No	 final	 da	 manhã	 de	 dia	 26	 de	
Maio	 de	 2010,	 um	 comprador	 de	madei-
ra	 Chinês	 e	 um	 motorista	 Moçambicano	
num	 4x4	 alugado	 aceleraram	 em	 direção	
da	 floresta	 de	 Miombo,	 distrito	 de	 Ma-
ganja	 da	 Costa,	 província	 da	 Zambézia,	
Moçambique.	 Na	 época,	 eu	 andava	 por	
esses	mesmos	 bosques	 com	 o	 Sr.	 Santos	
,	o	presidente	de	uma	associação	florestal	
de	gestão	comunitária	chamada	ACODE-
MUZO	.	O	Sr.	Santos	e	a	associação	ainda	
estavam	à	espera	que	o	governo	aprovasse	
a	 sua	 concessão	 florestal	 de	 33.000	 hec-
tares,	porque	a	papelada	fora	protelada	por	
um	funcionário	corrupto	nos	escritórios	do	
governo	local	do	distrito	e	por	erros	técnic-
os	por	parte	da	ORAM–Zambézia	,	a	ONG	
moçambicana	que	estava	a	ajudar	essas	co-
munidades	no	processo	de	registo.	Apesar	
de	estar	com	malária,	o	Sr.	Santos	andou	
comigo	pela	floresta	para	me	mostrar	uma	
das	fronteiras	da	concessão	florestal	comu-
nitária	e	indicar	onde	os	madeireiros	ilegais	
haviam	criado	estradas	de	acesso	à	floresta	
da	 comunidade.	 Ele	 revelou	 as	 espécies	
que	haviam	sido	roubadas	e	explicou	como	
os	guardas	contratados	abriam	trilhos,	cri-
avam	barreiras	 e	 faziam	marcas	na	 casca	
de	árvores	de	grande	porte	para	ajudar	os	
camionistas	a	navegar	na	floresta	à	noite.	
Nós	mapeamos	 esses	 traços	 de	 atividade	
ilegal	enquanto	o	Sr.	Santos	expressava	a	
sua	profunda	preocupação	 sobre	 se	 ainda	
haveria	ou	não	alguma	madeira	de	valor	na	
concessão	 quando	 o	 governo	 finalmente	
aprovasse	a	licença	de	operação	madeirei-
ra	comercial	da	associação	comunitária.

Caminhámos	pela	floresta	de	volta	para	a	
estrada	 de	 areia	 principal	 com	 as	 nossas	
bicicletas	“Hero”	e	em	poucos	minutos	um	
comprador	de	madeira	chinês	e	seu	motor-
ista	pararam	ao	nosso	lado.	Eles	não	tinham	
licença	para	cortar	madeira	dentro	da	con-
cessão	comunitária	nem	em	sectores	vizin-
hos	da	floresta.	Abriram	a	janela	e	o	com-
prador	chinês	acendeu	um	cigarro	e	fingiu	
não	olhar	para	mim	–	parecia	surpreso	de	
me	ver	no	meio	da	floresta	enquanto	isso	o	
motorista	pediu	ao	Sr.	Santos	direções	para	
a	casa	do	líder	da	comunidade.	Embora	o	
Sr.	Santos	fosse	o	presidente	da	associação	
comunitária	 da	 floresta,	 ele	 não	 detinha	
nenhuma	autoridade	tradicional	ou	política	
formal.	Sentindo-se	um	pouco	intimidado	
e	 fraco	 de	malária,	 o	 Sr.	 Santos	 deu-lhes	
instruções	e	eles	seguiram	apressadamente	
em	direção	ao	bairro	da	comunidade	na	flo-
resta.	Eu	fotografei	a	sua	matrícula	e	o	Sr.	
Santos	 e	 eu	 tentamos	 adivinhar	 o	 porquê	
de	eles	estarem	na	floresta	naquele	dia.	Eu	
comentei	a	audácia	de	um	ladrão	descara-
do	que	entra	em	casa	de	alguém	em	plena	
luz	do	dia	e	exige	que	o	proprietário	revele	
a	localização	do	cofre.

Mas	o	que	podem	diferentes	pessoas	real-
mente	 fazer	 nestas	 florestas	 quando	 se	
deparam	cara-a-cara	com	madeireiros	ile-
gais,	 especialmente	 quando	 membros	 da	
sua	família	alargada	podem	estar	a	ganhar	
salários	 transportando	madeira	para	esses	
madeireiros?
Como	 é	 que	 os	 locais	 podem	 interpelar	
práticas	 ilegais	 de	 madeireiros	 que	 têm	

O Medo e o Tornarmo-nos Fiscais
Monitorar	Concessões	Florestais	Comunitárias	na	Zambézia,	Moçambique
Por: Ingrid L. Nelson



documentação	legal?	Que	tipo	de	“policia-
mento”	fazem	as	pessoas	nestas	florestas?	
Que	 tipo	 de	 “policiamento”	 é	 possível	
fazer	e	o	que	é	que	 isto	 tem	a	ver	com	a	
hierarquia	 social	 e	 identidades	 do	 género	
masculino?

Este	 documento	 narra	 os	 acontecimentos	
após	 o	 comprador	 chinês	 chegar	 ao	 bair-
ro	da	 comunidade	nesse	dia	 em	finais	 de	
maio.	Nele,	relato	histórias	específicas	de	
moradores	 que	 apreenderam	 madeireiros	
ilegais	 nessas	 florestas	 no	 passado,	 e	
episódios	mais	recentes	em	que	membros	
específicos	 desta	 comunidade	 se	 aliaram	
à	ORAM-Zambézia	 e	 à	 organização	 am-
biental	 moçambicana	 Justiça	 Ambiental	
(JA!),	não	só	para	ganhar	a	aprovação	do	
governo	 da	 sua	 concessão,	 mas	 também	
para	que	este	os	reconhecesse	como	agen-
tes	florestais	comunitários	ou	“fiscais”.	Es-
ses	esforços	dependem	não	só	de	questões	
de	autoridade	e	dinheiro,	mas	também	de	
medo	e	de	mudanças	de	 ideias	 e	práticas	
de	 masculinidade.	 Concentrar-me-ei	 nos	
riscos	assumidos	pelos	membros	da	asso-
ciação	 e	 fiscais	 quando	 tentam	 policiar	 a	
floresta.

Medo:	“Se	esses	homens	não	forem	pagos	
eles	vão	matar	o	meu	tio...”

No	 início	 da	 manhã,	 antes	 de	 minha	
caminhada	 com	 o	 Sr.	 Santos,	 algumas	
das	 crianças	 da	 vizinhança	 disseram-me	
que	dois	grandes	camiões	madeireiros	es-
tavam	 presos	 na	 floresta.	 Os	 seus	 pneus	
tinham	 danificado	 a	 estrada	 quando	 che- 
garam	a	meio	da	noite.	Nos	meses	que	se	
seguiram,	juntei-me	a	grupos	de	homens	a	
transportar	 madeira	 para	 compreender	 as	
profundas	relações	sociais	e	políticas	que	
moldam	 a	 exploração	 madeireira	 neste	
contexto,	mas,	nesta	fase	inicial	da	minha	
vida	na	comunidade,	decidi	não	me	aven-
turar	na	floresta	para	ver	os	camiões,	uma	
vez	que	ainda	não	tinha	sido	convidada	a	
observar	 ou	 participar	 de	 qualquer	 ativi-
dade	madeireira.

Em	 vez	 disso,	 decidi	 caminhar	 por	 uma	
outra	 zona	 da	 floresta	 com	 o	 Sr.	 Santos.	
Ao	 voltarmos	 em	 nossas	 bicicletas	 para	
o	 bairro	 da	 comunidade,	 especulávamos	
que	 o	 comprador	 de	madeira	Chinês	 que	
encontráramos	 havia	 entrado	 na	 comuni-
dade	 para	 resolver	 o	 problema	 dos	 dois	
camiões	 de	 madeira.	 Compradores	 com	
nacionalidade	 chinesa,	 normalmente,	 não	
entraram	nos	bosques,	exceto	para	resolv-
er	problemas	graves	que	impeçam	o	fluxo	
de	madeira	para	os	portos	de	Quelimane	e	
Nacala.	
Chegamos	 à	 localidade	 e	 deparámo-nos	
com	 um	 número	 invulgarmente	 elevado	
de	 pessoas	 aglomeradas	 na	 área	 de	 re-
união,	 uma	 importante	 sessão	de	 tribunal	
comunitário	 tinha	 acabado	 de	 terminar.	
Conforme	os	 régulos,	matriarcas	e	outros	
dispersavam,	 um	 dos	 régulos	 de	 escalão	
maior	 foi	 até	 a	 um	 4x4	 estacionado	 dis-
cretamente	 a	 curta	 distância	 do	 local	 da	
reunião.	 Em	 seguida,	 o	 4x4	 acelerou	 em	
direção	 aos	 dois	 camiões	 madeireiros.	
Eu	 estava	 hesitante	 em	 relação	 a	 envol- 
ver-me	 nesse	 momento.	 Ouvi	 posterior-
mente	de	terceiros,	que	a	confrontação	per-
to	dos	camiões	era	intensa.	Os	motoristas	
ameaçaram	os	homens	locais	dizendo-lhes	
que	se	apressassem	a	carregar	os	troncos	e	
a	manobrar	o	camião	antes	que	as	autori-
dades	viessem	confiscar	os	toros	e	aplicar	
multas	pesadas.	Uma	hora	e	trinta	minutos	
depois,	o	4x4	saiu	rapidamente	da	área.

Uma	hora	e	vinte	minutos	mais	tarde,	a	au-
toridade	agrícola	do	distrito	chegou.	O	seu	
representante	 sentou-se	 arrogantemente	
na	 cadeira	 de	 madeira	 que	 os	 líderes	 da	
comunidade	 lhe	 facultaram.	 Encostou	 o	
seu	 corpo	barrigudo	numa	pose	 espaçosa	
e	 começou	 a	 interrogar	 os	 líderes	 locais	
e	os	membros	da	ACODEMUZO	sobre	a	
localização	 dos	 “furtivos”.	 De	 início,	 os	
líderes	 locais	 e	 membros	 da	 associação	
estavam	 reticentes	 em	 ajudar	 o	 adminis-
trador	 agrícola	 do	 distrito,	 pois	 estavam	
preocupados	 que	 os	 homens	 que	 haviam	
carregado	 madeira	 não	 viessem	 a	 rece-
ber	os	seus	salários	depois	de	 trabalhar	o	





dia	 todo,	 levando-os	 a	 provavelmente	 ameaçar	 quem	
auxiliasse	 as	 autoridades.	A	maioria	 dos	 homens	 que	
trabalhara	naquele	dia	 eram	de	uma	comunidade	viz-
inha,	 e	 os	 homens	 reunidos	 com	 o	 administrador	 es-
tavam	preocupados	que	a	captura	dos	camiões	pudesse	
criar	graves	tensões	entre	as	comunidades.	Para	mais,	
os	moradores	não	confiam	nesses	funcionários	públicos	
distritais,	pois	foram	eles	que	“perderam”	a	documen-
tação	original	de	consulta	comunitária	da	ACODEMU-
ZO,	que	impediu	o	governo	nacional	de	aprovar	a	sua	
concessão.	Estas	autoridades	também	não	tem	um	bom	
histórico	no	que	diz	respeito	a	devolver	as	multas	aplica-
das	a	madeireiros	ilegais	às	comunidades	que	ajudaram	
a	 apreendê-los.	 	Os	 líderes	 e	membros	 de	 associação	
queriam	uma	garantia	de	que	receberiam	vinte	por	cen-
to	das	multas	que	fossem	aplicadas	aos	motoristas	de	
camiões,	mas	o	administrador	agrícola	riu	e	chamou-os	
de	corruptos	e	gananciosos,	ignorando	o	enorme	risco	
que	 esses	 homens	 corriam	 em	 função	 das	 potenciais	
ameaças	dos	homens	que	haviam	transportado	madei-
ra	naquele	dia.	Ele	virou-se	para	mim	e	pediu-me	para	
lhe	mostrar	onde	os	camiões	tinham	sido	encontrados,	
mas	eu	recusei,	afirmando	que	ele	teria	que	obter	a	per-
missão	daqueles	com	quem	estava	reunido.	Mais	tarde,	
ele	 concordou	 em	 dar-lhes	 parte	 da	multa,	mas	 disse	
que	o	documento	deveria	demorar	algum	tempo	a	ser	
processado.

Um	dos	mediadores	da	 reunião,	um	morador	chave	a	
quem	chamarei	de	Miguel,	concluiu	com	os	membros	
da	ACODEMUZO	e	outros	que	deveriam	levar	o	ad-
ministrador	na	sua	pequena	pick-up	aos	dois	camiões	
madeireiros.	Uma	vez	no	local,	o	administrador	exigiu	
que	os	motoristas	dos	camiões	pagassem	a	multa.	Os	
motoristas	 disseram	 que	 não	 tinham	 dinheiro	 sufici-
ente	para	pagar	os	homens	que	transportam	a	madeira	
se	 pagassem	a	multa.	Aparentemente	 a	 atmosfera	 era	
tão	 intensa	 que	 eles	 trouxeram	 os	motoristas,	 líderes	
comunitários	 e	 trabalhadores	 de	 volta	 para	 a	 sede	 da	
localidade	para	discutir	a	questão	Cerca	de	30	homens	
marcharam	atrás	dos	dois	camiões,	gritando	e	exigindo	
pagamento.	Uma	vez	no	local	da	reunião,	eles	negoci-
aram	os	próximos	passos	da	apreensão	de	madeira	e	o	
que	fazer	em	relação	aos	pagamentos.	O	encontro	durou	
até	bem	depois	de	escurecer	e	a	quase	um	quilómetro	
de	distância,	eu	conseguia	ouvir	os	homens	a	gritar.	De-
pois	de	escurecer,	os	motoristas	e	o	administrador	deix-
aram	a	área	para	a	aldeia	de	Maganja	da	Costa,	onde,	
se	a	multa	não	foi	paga,	a	madeira	foi	provavelmente	
guardada	numa	propriedade	do	governo	até	ser	vendi-

da	a	outro	chefe	madeireiro,	ou	de	onde,	caso	os	mo-
toristas	tenham	pago	a	multa,	seguiram	para	um	porto.		
Na	perspectiva	na	comunidade,	nem	a	madeira	nem	os	
salários	foram	pagos.

Um	 menino	 do	 meu	 bairro	 que	 testemunhara	 estes	
eventos	 contou	 animadamente	 os	 detalhes	 enquanto	
jantávamos	e	observávamos	o	grande	grupo	de	homens	
que	 não	 foram	pagos	 caminhar	 de	 volta	 para	 as	 suas	
casas	em	aldeias	vizinhas.	Eles	discutiam	ruidosamente	
os	seus	salários	em	falta	e	asseguravam	que	receberi-
am	o	seu	dinheiro	fosse	por	que	meio	fosse.	O	menino	
virou-se	para	mim	e	disse	com	excitação	e	medo,	“Se	
esses	homens	não	forem	pagos	eles	vão	matar	meu	tio.”	
Ele	referia-se	a	Miguel,	que	tinha	facilitado	o	encontro	
com	o	administrador	agrícola.	Miguel	tinha	um	maior	
à	vontade	do	que	os	outros	 com	o	 administrador,	 era	
encarregado	de	cuidar	do	 seu	gado	que	pastava	nesta	
área	da	floresta.	Miguel	insistiu	que	apenas	por	acaso	
chamara	 o	 administrador	 naquele	 fim	 de	manhã	 para	
resolver	os	pagamentos	em	atraso	do	grupo	de	homens	
e	meninos	que	 tendem	o	seu	gado,	dizendo	que	daria	
ao	 administrador	 uma	 galinha	 pelo	 incómodo	 de	 vir	
para	pagar	os	salários.	Os	homens	da	comunidade	que	
o	 haviam	visto	 de	 pé,	 no	 único	 local	 da	 comunidade	
com	rede	de	telefonia	móvel,	prometendo	uma	galinha	
ao	administrador	por	telefone,	acusaram-no	de	chamar	
o	administrador	para	apreender	os	dois	camiões.	Mais	
tarde,	perguntei-lhe	sobre	as	ameaças	à	sua	vida	e	ele	
disse	que	estava	muito	preocupado,	mas	que	iria	tentar	
explicar	a	situação	aos	homens.
 
Um	 líder	 comunitário	 sentou-se	 comigo	 depois,	 ex-
plicando	 que	muitos	 dos	 homens	 que	 não	 receberam	
pagamento	 viviam	 em	 comunidades	 que	 não	 benefi-
ciavam	diretamente	da	concessão	florestal	comunitária	
de	33.000	hectares.	Os	camiões	apreendidos	estavam	a	
recolher	madeira	mesmo	junto	à	fronteira	da	concessão	
da	comunidade.	Miguel	também	me	explicou	que	entre	
diferentes	homens	da	comunidade	havia	ciúmes	feroz-
es,	dependendo	de	sua	afiliação,	parentesco	e	relaciona-
mento	com	a	estrutura	de	liderança.	Estes	acontecimen-
tos	levaram	muitos	a	perguntar:	como	podem	estranhos	
ou	locais	começar	a	policiar	a	floresta	sob	essas	circun-
stâncias?
 
Introduzindo	Motivadores	e	Tornando-nos	Fiscais

Como	 detalhei	 no	 estudo	 anterior,	 a	 organização	
ambientalista	 Justiça	 Ambiental	 (JA!)	 juntou-se	 à	



ORAM-Zambézia	 em	 2010	 para	 ajudar	 o	 projeto	 da	
associação	 ACODEMUZO	 a	 cumprir	 as	 suas	 metas	
para	receber	as	aprovações	governamentais	finais	para	
a	concessão	e	para	dar	um	apoio	mais	amplo	às	 suas	
atividades	económicas	envolvendo	produtos	florestais	
não-madeireiros	e	ajudar	a	melhor	prevenir	 incêndios	
florestais	 e	 desmatamentos	 ilegais.	 A	 primeira	 visita	
dos	membros	da	JA	à	área	da	ACODEMUZO	revelou,	
contudo,	que	os	conflitos	eram	mais	graves	do	que	eles	
inicialmente	 haviam	 depreendido	 ao	 ler	 os	 relatórios	
ORAM.

Após	a	realização	de	uma	pesquisa	para	avaliar	a	situ-
ação,	uma	das	ações	chave	do	projeto	conjunto	da	JA	e	
ORAM	foi	contratar	motivadores	e,	mais	tarde,	realizar	
workshops	 de	 capacitação.	Em	 relação	 à	 necessidade	
de	melhorar	o	sentido	de	propriedade	local	do	projeto,	
a	diretora	da	JA,	Anabela	Lemos,	explicou:

“O	projeto	empregou	seis	motivadores	cujo	papel	era	
discutir	o	projeto	e	promover	o	envolvimento	dos	mem-
bros	da	comunidade.	O	seu	maior	objectivo	era	garantir	
que	 as	 comunidades	 envolvidas	 soubessem	 e	 partici-
passem	do	projeto.	Esta	é	uma	das	principais	preocu-
pações	dos	JA	em	projetos	dessa	natureza.	Acreditamos	
que	em	projetos	com	comunidades	se	deve	assumir	que	
a	 intervenção	da	JA	é	sempre	por	 tempo	 limitado	e	é	
extremamente	importante	garantir	que	as	comunidades	
envolvidas	assumam	o	projeto	como	seu.	[Quando	isto	
não	 acontece]	 um	 projeto	 é	 condenado	 por	 fraqueza.	
Uma	 das	maneiras	 através	 das	 quais	 procuramos	 ga-
rantir	 este	 sentimento	 de	 posse	 é	 envolvendo	 as	 co-
munidades,	 logo	de	 inicio,	na	elaboração	de	qualquer	
proposta	 ou	 discussão	 de	 qualquer	 iniciativa,	 esta-
belecendo	em	conjunto	com	a	comunidade	as	suas	pri-
oridades	reais.”	

Os	membros	 do	 JA	 avaliaram	 ainda	 a	 situação	 numa	
reunião	com	os	membros	da	ACODEMUZO	em	Agos-
to	de	2011.	Os	membros	da	associação	 lamentaram	a	
sua	 falta	 de	 autoridade	 para	 vigiar	 a	floresta.	Um	 in-
terveniente	disse:	“Nós	estamos	a	pedir	formação	(...)	
para,	 pelo	 menos,	 quatro	 postos	 comunitários	 recon-
hecidos	 pelo	 governo.”	 Outro	 participante	 lembrou	
um	caso	 em	que	 funcionários	do	distrito	prometeram	
levar	um	furtivo	específico	à	justiça,	mas	ele	nunca	foi	
levado	a	julgamento.	Ele	explicou	que	a	falha	dos	re-
sponsáveis	em	levar	os	madeireiros	ilegais	à	 justiça	é	
uma	ameaça	para	qualquer	um	que	possa	servir	como	
agente	florestal	 comunitário	 no	 futuro:	 “Desta	 forma,	

amanhã	quando	[este	furtivo	ou	outro	madeireiro	vier],	
ele	 vai	matar	 alguém	porque	 já	 sabe	 que	 não	 vai	 ser	
julgado	neste	distrito.”	Outro	membro	acrescentou	que	
o	governo	vai	olhar	para	o	agente	florestal	comunitário	
e	dizer:	“Quem	é	você?”	Explicou	ainda	que,	“o	distrito	
não	ajuda	...	se	o	distrito	não	tem	força,	nós	estamos	em	
situação	ainda	pior	e	quando	o	carro	passar	na	mão	dos	
fiscais	florestais	[reconhecidos]	também	estaremos	em	
situação	pior.”

A	 equipa	 da	 JA	 decidiu	 abordar	 parcialmente	 estas	
preocupações	com	a	contratação	de	um	engenheiro	flo-
restal	 para	 o	 projeto	 e	 trouxe-o	 juntamente	 com	 fun-
cionários	dos	Serviços	Provinciais	de	Florestas	e	Fauna	
Bravia	da	Zambézia	 (SPFFBZ)	para	 treinar	membros	
da	comunidade	local	em	matérias	de	licenciamento,	fis-
calização,	prevenção	e	controle	de	incêndios	florestais	
e	 gestão	 comunitária	 em	 geral,	 em	 Junho	 e	 Julho	 de	
2012	(este	programa	incluía	os	chefes	dos	sectores	de	
gestão	comunitária,	 fauna	bravia	e	vigilância	florestal	
do	SPFFBZ).	No	rescaldo	destes	workshops	de	capac-
itação,	 o	 próximo	 passo	 seria	 os	 membros	 das	 asso-
ciações	comunitárias	de	concessão	florestal	seleciona-
rem	12	membros	para	serem	submetidos	a	cinco	dias	
de	formação	intensiva	com	o	SPFFBZ	para	se	tornarem	
agentes	 florestais	 comunitários	 e	 receberem	 o	 recon-
hecimento	oficial	das	suas	funções	das	autoridades	co-
munitárias,	distritais	e	provinciais.	Esta	formação	final	
ainda	não	aconteceu	e	permanece	incerta,	uma	vez	que	
o	financiamento	para	este	projeto	de	colaboração	chega	
ao	fim	este	ano.

Após	 os	workshops	 de	 formação	 inicial,	 em	 Junho	 e	
Julho	de	2012,	a	JA,	ORAM	e	outros	participantes	do	
projeto	tiveram	a	oportunidade	de	refletir	sobre	o	proje-
to	durante	um	debate	em	Maputo	a	20	e	21	de	Setembro	
de	2012.		No	segundo	dia	do	debate,	o	mediador	con-
vidou	dois	fiscais	florestais	–	o	novo	fiscal	de	Maganja	
da	Costa	e	o	chefe	do	sector	de	gestão	comunitária	da	
SPFFBZ	–	a	partilhar	as	suas	experiências,	explicando	
como	é	“Um	dia	na	vida	de	um	fiscal.”	O	primeiro	par-
ticipante	explicou:

“Nas	 relações	 com	 comunidades	 e	 madeireiros	 (li-
cenciados	ou	não),	a	pressão	é	maior	do	 lado	das	co-
munidade.	E	porquê?	Na	minha	primeira	 intervenção	
ouvi	 pessoas	 dizer	 que	 estávamos	 preocupados	 com	
benefícios	 (dinheiro	 de	 multas)	 que	 desapareceriam	
num	curto	 espaço	de	 tempo.	O	que	acontece	na	 real-
idade	 é	 que	 quando	 a	 comunidade	 denuncia	 um	ma-





deireiro,	 a	 equipa	 de	 fiscalização	 vai	 até	
ao	local	de	corte	e	realiza	a	sua	avaliação,	
mas	depois,	quando	o	processo	vai	para	em	
frente,	 a	 comunidade	 que	 vive	 a	 poucos	
quilómetros	 tendo	 as	 suas	 necessidades	
básicas,	apreende	o	produto.
Depois	de	interceptado	o	infractor,	este	tem	
que	pagar	uma	multa	através	de	um	banco	
e	apresentar	uma	“guia”	para	a	liberação,	e	
o	camião	é	liberado.	Mas	quando	o	camião	
foi	 liberado	 na	 semana	 passada	 porque	 a	
multa	foi	paga	[as	pessoas	da	comunidade	
perguntam],	onde	está	o	dinheiro?	Como	a	
pessoa	que	denuncia	o	agressor,	o	que	pos-
so	eu	responder?	Nada.”

Com	base	no	seu	depoimento	e	em	outras	
declarações	registadas	durante	o	debate	em	
Maputo,	fica	claro	que	existem	muitos	mo-
mentos	possíveis	para	que	os	rendimentos	
das	 multas	 aplicadas	 “desapareçam”	 e	 a	
confusão	e	desconfiança	geradas	em	torno	
da	 matéria	 possam	 afetar	 gravemente	 as	
ONGs,	ativistas,	comunidades	locais,	fun-
cionários	 do	 governo	 e,	 particularmente,	
fiscais	e	madeireiros.	O	fiscal	continuou	a	
partilhar	as	suas	experiências:

“O	monitoramento	da	floresta	é	outra	guer-
ra	e	um	enorme	desafio	do	dia-a-dia.	Vive-
mos	em	sofrimento.	O	fiscal	florestal	viaja	
cerca	de	80	quilómetros	por	dia	em	terreno	
acidentado	sozinho.	A	única	 identificação	
que	tem	ao	chegar	a	locais	onde	30	ou	40	
homens	carregam	toros	é	o	seu	uniforme.	
E	este	fiscal	tem	que	dizer	que	a	atividade	
tem	de	 parar.	Os	madeireiros	 não	 param.	
Eles	não	param	porque	sabem	que	depois	
de	transportarem	a	madeira	receberão	o	pa-
gamento	pelo	seu	dia	de	trabalho	na	hora.	
No	dia	da	assembleia	no	Muzo	fomos	para	
uma	área	e	apanhamos	um	camião	que	es-
tava	 a	 ser	 carregado.	 Nesse	 momento,	 o	
povo	 exigiu	 o	 seu	 dinheiro.	Como	 é	 que	
o	governo	pode	ser	responsável	por	pagar	
por	essas	atividades?	Nós,	de	acordo	com	
a	lei	(nesta	fase	inicial),	só	temos	o	direito	
de	 confiscar	 os	 documentos	 do	 camião.	
Portanto,	para	fazer	uma	apreensão	temos	
que	levar	o	camião	para	os	Serviços	Dis-

tritais	de	Actividades	Económicas	(SDAE)	
ou	para	a	esquadra	mais	próxima.	Mas	nós	
sabemos	muito	 bem	 quantos	 quilómetros	
são.	 Se	 a	 gasolina	 do	 camião	 acabar	 en-
quanto	 o	 este	 está	 na	 estrada,	 corremos	
riscos.	A	 comunidade	 sabe	 o	 que	 está	 a	
acontecer.	Não	é	o	furtivo	que	arrisca,	é	a	
comunidade	que	 liga	a	dizer	que	o	fiscal,	
e	 eventualmente,	 o	 líder	 da	 comunidade	
nesse	dia	 não	 estarão	 [fazendo	o	 seu	 tra-
balho].	Numa	situação	de	policiamento	da	
floresta,	uma	vez	perguntei	a	um	motorista	
de	um	camião	[pelo	patrão]	e	ele	disse-me	
que	não	havia	ninguém	na	área,	quando	o	
meio	de	transporte	do	chefe	estava	mesmo		
atrás	dele...

É	 um	 desafio	 muito	 grande	 ao	 qual	 su-
jeitámos	 as	 nossas	 vidas.	Nós	 recebemos	
ameaças	e	chamadas.	Eles	perguntam-me	
quem	sou	eu	para	apreender	um	camião?	
E	em	que	capacidade?	Mas	lutamos	sozin-
hos.	Ganhamos	algumas	batalhas	e	gozá-
mos	de	algum	sucesso.Também	perdemos,	
mas	é	o	compromisso	que	assumimos	com	
o	 Governo.	 Nós	 não	 desistimos	 e	 segui- 
mos	 em	 frente.	 É	 uma	 vida	 complicada,	
mas	não	desistiremos.

A	 lei	mãe	 fala	sobre	abuso	e	desrespeito,	
mas	 não	 menciona	 o	 roubo.	 O	 povo	
moçambicano	está	 ciente	que	quem	pode	
levar	as	coisas	é	única	e	exclusivamente	a	
polícia.	Estamos	fardados	no	meio	do	nada	
e	muitas	vezes	eles	não	param.	Temos	de	
ter	 cuidado,	 porque	 se	 não,	 são	 as	 nos-
sas	 famílias	 que	 serão	 deixadas	 para	 trás	
a	 chorar.	 4.500	meticais	 não	 é	 suficiente	
para	nos	sustentarmos.	É	complicado.	Não	
se	pode	apenas	falar,	também	é	necessário	
viver.”

Este	relato	do	dia-a-dia	de	um	fiscal	poli-
ciando	a	floresta	revela	as	contendas	óbvi-
as	de	medo,	intimidação,	corrupção	e	falta	
de	autoridade	mesmo	com	o	seu	uniforme	
particular.	 As	 relações	 de	 lealdade	 são	
complicadas	na	floresta,	em	termos	do	que	
os	membros	da	 comunidade	veem	os	fis-
cais	fazer	e	o	que	eles	não	podem	ver,	em	



termos	de	 transações	 de	multas	 para	 além	da	floresta	
e	da	aldeia	e	em	termos	do	que	o	fiscal	está	e	não	está	
autorizado	a	fazer,	para	não	falar	na	noção	de	risco	de	
cada	um.

Os	 fiscais	 também	 trabalham	 dentro	 de	 hierarquias	
mais	amplas	de	estruturas	do	governo	e	não	há	recur-
sos	suficientes	entre	todos	os	sectores	do	governo	local	
para	apoiar	as	necessidades	básicas	de	viagens	(ou	pelo	
menos	para	dar	aos	fiscais	prioridade	para	levar	a	cabo	
longas	persecuções	a	furtivos).	Um	segundo	fiscal	con-
tinuou	a	rubrica	“um	dia	na	vida	de	um	fiscal”	com	uma	
história	sobre	uma	busca:

O	fiscal	teve	conhecimento	da	presença	de	um	camião	
furtivo	e	seguiu	atrás	dele.	Na	perseguição,	o	motoris-
ta	do	camião,	depois	de	perceber	que	estava	a	ser	se-
guido,	chegou	a	um	ponto	estratégico,	saiu	do	carro	e	
foi	se	esconder	com	a	chave.	O	fiscal	aproximou-se	do	
camião	e,	como	não	encontrou	o	motorista,	decidiu	es-
perar	por	ele	(talvez	com	a	esperança	de	que	o	motoris-
ta	desistisse)	enquanto	escurecia.	Enquanto	esperavam,	
o	fiscal	e	o	Diretor	de	Serviços	Distritais	que	o	acom-
panhara,	 receberam	 um	 telefonema	 do	 administrador	
para	devolver	o	carro	[que	eles	estavam	a	usar].	Era	um	
superior	a	pedir	o	carro,	como	é	que	poderiam	recusar?	
Tiveram	então	deixar	de	exercer	o	seu	papel	conforme	
está	descrito	nos	seus	termos	de	referência	e	abandonar	
a	 área	 para	 voltar	 para	 a	 sede	 do	 distrito	 onde	 se	 re-
uniram	com	o	administrador.	Não	é	fácil.	Muitas	vezes	
acusamos	sem	considerar	 todos	os	 fatores	envolvidos	
num	trabalho	específico.

Apesar	destas	questões,	o	fiscal	argumentou	que,	“mes-
mo	com	o	número	de	fiscais	em	declínio	(com	baixos	
salários	e	propostas	de	alta	corrupção)	e	com	vastas	flo-
restas,	se	uma	estratégia	fosse	criada,	em	esconderijos	
chave	seria	possível	reduzir	o	número	de	ilegalidades”.
Dados	 estes	 testemunhos	dos	fiscais	florestal	 oficiais,	
como	 é	 que	 um	 agente	 florestal	 comunitário	 recon-
hecido	pelo	governo,	mas	com	ainda	menos	acesso	a	
combustível	 e	 transporte	 e	 uniformes	 lidaria	 com	 es-
tas	questões?	A	intimidação	aumenta,	presumivelmente	
porque	os	homens	que	transportam	a	madeira	provavel-
mente	sabem	onde	ele	mora,	e	posto	isto	ele	parece	ain-
da	menos	oficial	para	os	motoristas	de	camião	e	outros	
membros	da	comunidade.

Para	além	do	medo:	Tornando-se	homem	transportando	
ou	policiando	madeira?

Além	da	discussão	 sobre	ameaças	e	 intimidações	ób-
vias,	há	elementos	do	policiamento	da	floresta	que	eu	
acho	importante	ter	em	consideração.	Estes	elementos	
estão	 relacionados	com	as	possibilidades	e	 limitações	
do	género	masculino	criar	laços	sociais	e	construir	uma	
identidade	em	espaços	florestais	comunitários.

Depois	de	viver	dentro	da	área	de	concessão	da	ACO-
DEMUZO	durante	vários	meses,	 comecei	 a	 conhecer	
as	famílias,	redes	e	relações	que	moldam	a	vida	social	
da	área.	Eventualmente,	alguns	homens	permitiram-me	
observar	o	processo	de	abate.	Isso	foi	muito	importante	
para	me	 posicionar	 além	 dos	mecanismos	 básicos	 de	
como	as	árvores	acabam	em	camiões	e	quanto	dinheiro	
troca	de	mãos,	para	questões	mais	subtis	que	moldam	
esse	processo.

Há	 uma	 diferença	 fundamental	 entre	 o	 tipo	 de	 infor-
mações	 que	 se	 partilham	 em	 entrevistas	 e	 as	 infor-
mações	 que	 se	 obtêm	 durante	 a	 participação	 numa	
atividade.	Certa	manhã,	estava	sentada	com	alguém	da	
comunidade	a	quem	chamarei	José,	e	perguntei-lhe	se	
ele	carregava	madeira	para	os	furtivos.	Ele	respondeu	
que	“não”.	Mais	tarde,	quando	expliquei	que	o	vira	com	
os	outros	homens	que	transportavam	madeira,	pergunt-
ei	porquê	que	ele	carregava	madeira	para	os	furtivos,	e	
ele	respondeu:	“Pelo	dinheiro,	é	claro.”	Quando	eu	per-
guntei	porquê	que	ele	ainda	carregava	madeira	após	o	
incidente	com	o	chefe	chinês	e	os	dois	camiões	apreen-
didos	e	os	salários	em	atraso,	ele	respondeu:	“Quais	são	
as	minhas	opções?”	Pedi-lhe	então	que	descrevesse	a	
experiência	de	transportar	madeira.	Ele	respondeu	com	
factos	mecanicistas,	tais	como:	chegar	à	floresta	antes	
do	nascer	do	sol	para	ser	selecionado	para	o	trabalho,	
ir	no	camião	para	o	local	de	carregamento,	transportar	
madeira	com	outros	homens	durante	todo	o	dia,	sofrer	
de	dores	e	receber	o	seu	salário	de	100	meticais	(menos	
de	EUA	$	4,00)	e	uma	pequena	quantidade	de	alimento,	
antes	de	tomar	banho	à	noite	e	ir	para	casa.	José	man-
teve	o	 seu	 foco	em	factos	básicos,	que	não	 fornecem	
uma	visão	específica	das	 suas	 interações	com	os	out-
ros	homens	durante	o	dia	ou	outras	opiniões	e	questões	
dentro	deste	contexto	intenso.

Vários	 dias	 mais	 tarde,	 carreguei	 madeira	 com	 José	
e	 15	 outros	 homens.	 Nós	 discutimos	 com	 os	 outros	
homens	 sobre	 como	carregar	os	 toros	de	 forma	efici-
ente.	Eu	cantei	junto	com	eles.	Cantávamos	sobre	como	
as	suas	mulheres	assumiam	o	controle	do	dinheiro	que	



ganhavam	 arduamente,	 ou	 exigiam	 novas	 capulanas.	
Cantámos	versões	modificadas	de	canções	de	trabalho	
dos	 campos	 de	 cana	 de	 açúcar	 do	 Luabo	 durante	 a	
era	 colonial,	 que	haviam	aprendido	 com	os	 seus	pais	
e	avós.	Seguindo	essa	tradição,	cantamos	sobre	a	mãe	
do	 chefe	madeireiro	 ser	 uma	 “prostituta”	 depois	 dele	
os	 repreender	por	 trabalhar	muito	 lentamente.	Alguns	
homens	entalavam	dedos	e	faziam	feridas.	A	casca	de	
Jambirre	(Millettia	stuhlmannii)	voava	para	os	nossos	
olhos	 e	 os	 nossos	 corpos.	 Alguns	 dos	 homens	 mais	
velhos	queixavam-se	de	dores	e	estavam	ansiosos	por	
comprar	bebidas	alcoólicas	com	os	seus	ganhos.	Outros	
argumentavam	sobre	como	uma	mulher	branca	poderia	
transportar	madeira	e	a	que	categoria	de	mulher	perten-
ceria	eu.	Alguns	dos	homens	mais	jovens	aceleravam	a	
motosserra	e	posavam	com	os	seus	amigos	para	a	minha	
câmara.	 O	 processo	 de	 carregar	 madeira	 representou	
um	desempenho	complexo	de	memória	e	formação	da	
identidade	de	género	ligado	às	mudanças	de	masculini-
dade	e	memórias	coloniais	vivas	muito	peculiares.

As	diferentes	formas	de	informação	trocadas	nas	minhas	
pesquisas	e	entrevistas	e	o	intercâmbio	de	conhecimen-
to	 feito	 enquanto	 carregava	 toros	 com	o	 José	 levanta	
questões	 essenciais.	 Que	 informação	 é	 “verdadeira”?	
Que	 informação	é	 importante	para	que	agenda	e	para	
quem?	Analisei	as	suas	canções	e	falei	com	os	homens	
sobre	 as	 suas	 experiências	 transportando	 madeira,	 e,	
comparando-as	 com	 as	 experiências	 daqueles	 que	 se	
recusam	 a	 transportar	madeira,	 porque	 em	 vez	 disso,	
estão	empenhados	no	sucesso	do	projeto	da	ACODE-
MUZO,	e	como	tal	passam	o	seu	tempo	a	policiar	e	pa-
trulhar	partes	do	floresta	e	a	tentar	apreender	furtivos,	
apesar	do	medo,	intimidação	e	dos	outros	obstáculos.

Conclui	que	o	policiamento	não	proporciona	a	mesma	
forma	de	criar	vínculos	e	as	mesmas	oportunidades	de	
formar	uma	identidade	masculina	coletiva	que	o	grupo	
que	transporta	madeira	cantando	obscenidades	propor-
ciona.		Embora	a	construção	de	masculinidade	através	
do	transporte	de	madeira	no	dia-a-dia	não	seja	o	único	
meio	para	construir	virilidade	para	todos	os	homens	da	
comunidade,	é	uma	prática	única	que	dá	forma	a	como	
alguns	 homens	 articulam	a	 sua	 posição	 e	 as	 suas	 ex-
periências	na	sociedade	que	 tem	um	impacto	com	re-
percussões	 	 no	 amplo	 tecido	 dessa	 comunidade	 e,	 fi-
nalmente,	está	no	centro	de	como	se	desencadeiam	os	
conflitos	com	madeireiros,	ambientalistas	e	a	ORAM.

Os	membros	da	ACODEMUZO	que	não	participam	na	

exploração	madeireira	 estão	 a	 construir	 a	 sua	mascu-
linidade	através	de	performances	e	narrativas	ligadas	à	
proteção	das	florestas	e	ao	acesso	a	tecnologias	moder-
nas	de	longe,	mas	não	cantam	juntos	em	grandes	grupos	
como	os	carregadores	de	madeira	 fazem.	Eles	andam	
sozinhos	ou	em	pares	pela	da	floresta	para	enfrentar	fur-
tivos.	Andar	na	floresta	sozinho	ou	em	pares	é	perigoso	
e	não	implica	o	mesmo	nível	de	movimentos	corporais	
e	um	grande	grupo	de	canto	–	a	formação	dessas	iden-
tidades	masculinas	num	contexto	de	conservação	(poli-
ciamento	das	florestas)	não	é	o	mesmo	que	a	experiên-
cia	 de	 carregar	madeira.	Os	 homens	 literalmente	 não	
tiveram	este	tipo	de	trabalho	manual	repetitivo	em	gru-
po	desde	a	as	suas	experiências	nas	plantações	na	era	
colonial.	 Os	 homens	 que	 carregam	madeira	 insultam	
os	membros	da	ACODEMUZO	questionando	implícita	
ou	 explicitamente	 a	 sua	masculinidade	por	 não	parti- 
ciparem	no	cantar	enquanto	se	carrega	madeira.	Esta	é	
uma	questão	que	eu	acho	que	merece	uma	investigação	
mais	aprofundada,	para	além	das	questões	mais	óbvias	
de	ameaças	e	intimidação	para	com	aqueles	que	tentam	
policiar	a	floresta.

Conclusões e Conexões

Em	termos	de	avançar,	a	 JA	e	a	ORAM	continuam	a	
trabalhar	 com	a	polícia	florestal	 comunitária	que	aju-
daram	a	treinar	na	área	ACODEMUZO,	enquanto	estes	
continuam	a	lutar	pela	aprovação	final	do	governo	da	
sua	concessão.	Enquanto	isso,	os	dois	fiscais	florestais	
de	nível	provincial	e	cada	vez	mais	agentes	florestais	
comunitários,	enfrentam	sérios	desafios	na	tentativa	de	
combater	a	exploração	madeireira	ilegal	e	outras	causas	
de	desmatamento.	Uma	questão	que	distingue	a	nível	
provincial,	a	polícia	florestal	e	os	fiscais	florestais	co-
munitários	 ou	 a	 polícia,	 é	 que	 as	 pessoas	 que	 vivem	
nessas	comunidades	estão	 ligadas	à	 família	complexa	
e	 dinâmica	 de	 liderança	 que	 não	 só	 tem	 implicações	
económicas	e	de	segurança	pessoal,	mas	as	implicações	
para	a	sua	vida	social	nestas	comunidades	em	termos	de	
que	tipo	de	trabalho	faz	de	um	homem,	um	líder	e	um	
‘local’.	Uma	parte	importante	do	trabalho	elaborado	at-
ravés	destes	projetos	florestais	 em	curso	 é	 começar	 a	
enfrentar	as	tensões	entre	fiscais	recém-formados	e	ou- 
tros	homens	que	transportam	a	madeira	ou	a	realização	
de	outras	atividades	destas	florestas.	O	quê	que,	além	
de	apoio	financeiro	e	reconhecimento	do	governo,	pre-
cisa	ainda	de	ser	abordado	apesar	dessas	comunidades	
gerirem	as	suas	próprias	concessões	e	monitorarem	as	
suas	próprias	florestas?





 Referências

 (1) Este é um pseudónimo. 

 (2) Associação Comunitária de Defesa e Saneamento do Meio Ambiente 
do Muzo.

 (3) A Organização Rural de Ajuda Mútua é uma organização nacional 
Moçambicana com delegações em oito províncias. O projeto da ACODE-
MUZO envolve mais especificamente a delegação da Zambézia desta or-
ganização. O projeto teve inicio em 2005 e a associação foi reconhecida 
oficialmente em 2007. A concessão comunitária, no entanto, ainda não foi 
aprovada.

 (4) Isto é parcialmente em função de tecnicalidades. O dinheiro é enviado 
para o posto administrativa, e não para as pequenas localidades e comuni-
dades.

 (5) Uma parcela significativa da madeira cortada nunca deixa a comu-
nidade passando por postos de controlo na estrada a caminho de navios 
para exportação (não há estatísticas precisas e eu não conseguia controlar 
as quantidades sem arriscar a minha segurança). Eu encontrei toros que 
foram cortados e abandonados porque os patrões rejeitaram a madeira por 
ser muito pequena ou por ter falhas, o que reduziria o seu valor. Catherine 
Mackenzie e outros descobriram que as pilhas de toros são deixadas em 
secções de floresta porque os chefes são incapazes de encontrar um camião 
para alugar no auge da temporada de madeira, ou porque o equipamento 
avariou, ou o chefe ficou sem dinheiro para voltar para uma área e pagar os 
salários e aluguer de equipamentos para recuperar a madeira. Outra madei-
ra é apreendida pelas autoridades e fica em lotes, e eventualmente é vendida. 
Se os chefes madeireiros abandonam madeira na floresta, os membros da 
comunidade vão tentar encontrar alguém para vender a madeira, mas isso 
leva a confrontos sérios entre as diferentes partes que reivindicam que os 
moradores roubam de um chefe de madeira e vendem a outro.

 (6) Além de treinar motivadores comunitários para fortalecer o sentido 
de propriedade do projeto dentro das comunidades envolvidas na area de 
concessão da ACODEMUZO, a JA também produziu dois manuais e três 
posters com informação sobre práticas sustentáveis e direitos comunitários 
e a lei, com a ajuda dos Serviços Provinciais das Florestas e Fauna Bravia. 
O titulo do manual é Florestas Comunitárias Sustentáveis e Dicas para uma 
melhor Gestão e Conservação das Florestas Comunitárias.

 (7) O projeto envolve duas concessões de gestão comunitária, uma delas é 
a ACODEMUZO e a outra é no distrito de Mocuba.

 (8) Nota: As implicações deste perpetuar de misoginia são complexas. Não 
estou a fazer apologia a que  ambientalistas promovam projetos em que os 
homens des- respeitem as mulheres. Estou a apelar que se reconheçam estas 
dinâmicas como fulcrais no panorama sócio-político-ecológico que podem 
mudar com o tempo, mas que de momento moldam a formação de identi-
dade de um género e as dinâmicas de poder daqueles que carregam madeira.




