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No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

(No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade, 2002)  

 

 



 

MEMORIAL 

 

Nem tudo na vida é um mar de rosas... 

 

Permitam-me a priori contar-lhes uma história. E não é uma história qualquer. É uma 

história de vida, história da minha vida, que também é a história da vida da maioria dos 

moçambicanos que, igual a mim carregam a sentença de ser moçambicano. Digo maioria 

porque não posso dizer todos. Mas quero que saibam que gostaria, que em cada papila da 

minha língua, pudesse dizer, que a minha história, é a história da vida de todos os 

moçambicanos.  

Uma vez um jornalista escreveu o seguinte: é proibido pôr algemas nas palavras 

(FAUVET; MOSSE, 2004). Era Carlos Cardoso, jornalista moçambicano que procurava 

entender o seu país no seu tempo. Entretanto, ao buscar compreender a complexidade de uma 

nação, que desde a sua independência em 1975 se diz caminhar no sentido de encontrar o seu 

lugar no mundo, aqueles outros moçambicanos, que não são a maioria dos moçambicanos, 

sentenciaram à morte, não a um jornalista apenas, mas a uma voz, a uma resistência, aliás, à 

maioria dos moçambicanos. Amigas e amigos, neste país é necessário ter cuidado com as 

palavras. Aqui, o jogo é diferente. As palavras não são só palavras, são palavras e mais 

alguma coisa. 

Mas, então, devemos ter medo de questionar o nosso país? Devemos nos esconder 

fingindo de que tudo vai de vento em popa? Devemos calar porque simplesmente uma palavra 

dita na hora e no lugar errados nos levará à morte? Devemos continuar olhando as coisas 

como criança inocente? Penso que não. Precisamos é continuar a olhar para este país igual 

uma mãe dá à luz a um filho e de tudo faz para que ele continue crescendo saudável. Há quem 

diga que o país está doente. E eu pergunto, onde está a mãe do bebê? Deixo a resposta desta 

pergunta em aberto... 

A história que vou lhes contar é a história de minha trajetória de vida, é a história da 

trajetória do meu país. É uma história que retrata as contradições alhures, aqui e acolá, desta 

pátria conhecida como pátria de heróis. Afinal de contas, todos nós somos heróis, eu sou um 

herói e os moçambicanos são, por natureza, heróis. Não importa que nossos corpos repousem 

numa cripta, mas a nossa luta pela sobrevivência no dia a dia já é, em si, um heroísmo. Os 

dias aqui são tensos, é como se estivéssemos num campo de batalha, bem ali na linha de 

combate, no rastro da bala. Os dias por aqui demoram passar, é como se o tempo precisasse 

ainda de mais tempo. Porém, mais do que estar na linha de combate, o mais difícil aqui, meus 



 

irmãos, é acordar, ver o raiar do dia, e assistir impavidamente o sol nos fisgar a vista, e não 

saber o que vamos dar de comer às nossas crianças, aos nossos filhos. Ou seja, o futuro nos é 

incerto. 

Nasci no inverno de 1983 num pequeno vilarejo, hoje cidade de Mocuba, província 

(Estado) da Zambézia, região centro do país. Conhecido pela máxima local de ser um distrito 

onde todos os caminhos se encontram e Moçambique se abraça, à semelhança dos demais 

distritos do país, a vida em Mocuba nunca foi fácil. Homens e mulheres se fazem às 

machambas3 para colocarem pão na mesa. Parte dos homens em idade ativa procura trabalho 

doméstico nas cidades, outra parte se dedica ao comércio informal. Apenas uma pequena 

parte presta serviços ao Estado e a particulares. As crianças precisam ajudar no trabalho nas 

machambas. Isso mesmo. A agricultura em Moçambique é dominada pelo setor familiar onde 

mais de 75% da mão de obra empregue é proveniente do próprio agregado familiar4(AF). A 

produção e produtividade são baixas, e volvidos mais de 40 anos depois da independência 

política do jugo colonial português o país ainda necessita importar alimentos. 

 Naquele ano (1983), uma grave crise assolava o meu país. A guerra civil que dividira 

os moçambicanos estava no seu pico5. A seca fustigava o sul de Moçambique. A produção 

agrícola desaparecera. As famosas machambas haviam se transformado em verdadeiros 

campos de batalha. No lugar de produzir alimentos, passaram a semear a fome, a miséria, a 

discórdia, deslocamentos involuntários, a morte. Faltava comida, faltava roupa, faltava 

transporte, faltavam escolas, faltavam hospitais, faltava dinheiro, faltava terra para produzir, 

ou seja, faltava um pouco de tudo. As machambas haviam sido intervencionadas pelo Estado. 

A agricultura devia ser empresarial e comercial. A produção camponesa havia sido relegada 

para último plano. Eram enormes as filas nas lojas para comprar produtos básicos alimentares. 

O país estava de rastos. Era necessário pedir ajuda internacional para garantir a sobrevivência 

da nação.  

                                                 

3 Superfície/porção de terra separada de outras por fronteiras naturais (rios, montes) ou artificiais (estradas, 

sebes, demarcações com outras machambas) que se destina a produção agrícola (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTATÍSTICA, INE, 2011). No Brasil, o significado do termo machamba seria equivalente ao de roça. 
4 Conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento, tenha ou não relações de parentesco, podendo 

ocupar a totalidade ou parte do alojamento e cujas despesas para a satisfação das necessidades essenciais 

são suportadas parcial ou totalmente em conjunto (INE, 2011). 
5 A guerra civil em Moçambique que envolveu a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) e a Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO) iniciou-se em 1976, um ano após a proclamação da independência 

política do país e, contou com o apoio incondicional do então regime do Apartheid na África do Sul que 

financiou a RENAMO para desestabilizar o governo da FRELIMO. Somente em 1992 através do Acordo Geral 

de Paz (AGP) assinado em Roma, em 4 de outubro, 16 anos depois de confrontos armados ferrenhos é que as 

partes beligerantes decidiram pôr termo ao confronto armado. Com a guerra, a RENAMO objetivava não só 

desestabilizar o GoM, mas provocar uma mudança do regime monopartidário e aparentemente de natureza 

autoritária para o regime democrático. 



 

Em Maputo, capital do país, os governantes se desdobravam para abrandar a situação 

de caos então instalada. Em cima da mesa, estavam duas importantes missões: os preparativos 

visando pôr termo às ações de guerrilha financiadas pelo então regime do Apartheid da 

vizinha África do Sul e a adesão do país às Instituições de Bretton Woods (IBW). De fato, um 

ano depois em março de 1984, Moçambique assinará com a África do Sul o acordo de 

N’komati6. Contudo, não demorou que aquele regime de minoria branca voltasse rapidamente 

a atacar e a apoiar ações de desestabilização militar no país. No entanto, aquele acordo teria 

sido âncora para que no mesmo ano Moçambique pudesse assinar o primeiro acordo de ajuda 

internacional com o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Esse 

fato garantiu para que, em 1984, a comunidade internacional pudesse disponibilizar o 

primeiro pacote de ajuda internacional ao país que vivia nos escombros da guerra. 

Dois anos depois, isto é, em 1986, eu completara três anos de idade. Ainda era um 

bebê que a vida não me deixou ser inocente. A situação do país era também a minha situação. 

Não tem como separar a pele da carne enquanto estamos vivos. Nesse ano, o povo 

moçambicano chorava o desaparecimento físico do primeiro presidente de Moçambique 

independente, presidente Samora Moisés Machel, o pai do dito socialismo moçambicano a 

quem guardo bastante estima e consideração. As flores nunca murcham ─ era dessa forma que 

papá Samora nos abraçava e ensinava o sentido da vida e da pátria enquanto crianças.  

Mas a crise instalada destruiria nosso sentido de vida a cada sol que nos fisgava a 

vista. Era importante, mais uma vez, solicitar ajuda internacional. A ajuda foi antes travada 

até que Moçambique concordasse com o programa de ajustamento estrutural do BM e do 

FMI. Não havia muita opção senão concordar com os senhores do progresso. Já em 1987 

Moçambique introduzira oficialmente o Programa de Reabilitação Econômica a que se 

preferiu chamar de PRE. Com esse Programa, sepultou-se o socialismo e um novo filho 

                                                 

6 A necessidade de abrandar as ações de guerrilha contra o país forçara Moçambique, entre 1983 e 1984, a levar 

passos importantes na tentativa de atenuar a situação. Em consequência, o GoM assinou um acordo de não 

agressão com a África do Sul, que ficou conhecido por Acordo de N’komati. Esse acordo foi assinado em 16 de 

março de 1984 na fronteira entre África do Sul e Moçambique. À luz do acordo, ambas as partes se 

comprometeram a não apoiar ou facilitar ações inimigas contra o outro país a partir do seu território. 

Moçambique só tinha a ganhar com esse acordo apesar de o país ter sido alvo de muitas críticas de vários países 

do continente africano. A esperança do país poder, com calma e sossego, dar início à implementação da sua 

estratégia de desenvolvimento era tão grande que a impressa moçambicana definiu o acordo como uma vitória da 

política socialista de paz em Moçambique (ABRAHAMSSON, NILSSON, 1994; FERRÃO, 2002). Embora o 

acordo não tenha logrado os objetivos para os quais fora desenvolvido, pois não tardou que a África do Sul 

viesse a desrespeitá-lo e voltasse a desencadear e a intensificar os ataques contra Moçambique, pode-se dizer que 

com o acordo Moçambique melhorou sua imagem na arena internacional, garantindo, por conseguinte, a 

continuação do fluxo de apoio e empréstimos por parte dos doadores ocidentais por meio do pedido apresentado 

por Moçambique no mesmo ano do Acordo do N’komati, para a entrada como membro do BM e FMI. Essa 

abertura política ao ocidente, juntamente com a grave situação de emergência, fizera com que o número de 

doadores aumentasse e muito especialmente o número de organizações não governamentais ocidentais.  



 

estava nascendo. Não era um filho qualquer. Tratava-se de um filho que aqueles poucos 

moçambicanos a quem anteriormente me referi há muito ensejavam seu nascimento ─ era o 

neoliberalismo ─ o filho pródigo que chegou para arrasar. 

  Conheci a escola pela primeira vez em 1989 na cidade de Quelimane, capital da 

província da Zambézia. Celebrava agora o meu sexto aniversário natalício. Mas por conta do 

destino não pude continuar e terminar a primeira classe (série) naquele ano. Nessa altura, 

vivia com minha mãe Isabel José Maria, mas antes vivera com minha avó Rita Fábula David. 

Eram enormes os problemas de saúde que me apoquentavam quando a avó Rita pediu a dona 

Isabel para que eu fosse morar com ela. Anemia, sarampo foram algumas das doenças que a 

avó Rita me ajudou a curar. O caso não era insólito. Muitas crianças da minha idade também 

tinham os mesmos problemas de saúde, ou seja, era um problema de saúde pública nacional. 

Até então, meu pai Viriato Frei afavelmente conhecido entre seus pares por Vijay, à 

semelhança de tantos outros moçambicanos da sua geração, havia sido compulsivamente 

retido da sala de aulas para ir aprender outras coisas. Devia agora deixar de aprender a ler e a 

escrever para ir aprender a usar uma arma de fogo em nome do propalado socialismo. 

Primeiro foi enviado para a Rússia, depois para alguns outros países socialistas da antiga 

União Soviética. Naquele tempo do socialismo era desse jeito. A vontade individual não 

importava. O mais importante era a vontade coletiva, a vontade do outro. Era inevitável 

aprender a pegar em arma para se defender de seu próprio irmão. Em função disso, ficamos 

durante 16 anos de luta armada entre 1976 a 1992. A guerra só foi possível porque as 

chamadas elites tinham vontades diferentes. Só que aí não se tratava da vontade dos 

moçambicanos, tratava-se de uma vontade individual, isto é, de um grupo de pessoas. 

Em 1990, sem trabalho e sem nenhuma renda, dona Isabel não tinha mais condições 

de garantir que seu filho tivesse uma educação formal. Por conta desta situação, eis que no 

alvorecer daquele ano, ao cuidado de um amigo da família de cujo nome não mais me lembro, 

muito menos o rosto, percorri o Índico pela primeira vez de Quelimane até a cidade da Beira, 

a bordo de um famoso barco do qual ainda guardo algumas lembranças esquivas.  Chamava-

se Lili. Era um barco enorme com capacidade para cerca de 200 ou 300 passageiros se minha 

memória de infância não me deixar enganar.  

Tinha apenas sete anos de idade. Era minha primeira viagem de barco e a primeira 

para fora da província que me viu nascer. Não me recordo como foi o início e nem o fim da 

viagem. Mas algumas lembranças vagas ainda habitam minha memória. Lembro de ter 

sentado e dormido dias a fio antes de chegar ao destino. Era muita gente naquele barco. 

Aquela multidão não estava ali à toa. Em tempos de guerra, para que não tem dinheiro para 



 

uma viagem de avião, a viagem de barco torna-se um milagre. As rodovias haviam sido 

tomadas de assalto pelos senhores das armas. Viajar de carro era sinônimo de suicídio. Após 

dias e dias de viagem, eis que finalmente cheguei ao destino ─ a cidade da Beira, a segunda 

maior do país e capital da província de Sofala, na região central. 

Mas a viagem ainda não tinha terminado. Depois de alguns dias, segui caminho em 

carro aberto com destino a terra prometida, localizada a sensivelmente cerca de 50 

quilômetros (km) da cidade da Beira. Era Mafambisse, um posto administrativo do distrito de 

Dondo, na província de Sofala. Foi em Mafambisse, diga-se de passagem, onde passei os 

melhores anos de minha infância. A maioria dos meus amigos mais próximos, sobretudo, 

aqueles amigos das trincheiras acadêmicas, preferem chamar-me de puto de Mafambisse. Em 

Moçambique, o termo puto é utilizado em sinônimo de moleque, no Brasil. De fato, puto de 

Mafambisse me cai muito bem.  

Em Mafambisse, um pequeno vilarejo tomado e transformado pelos senhores do 

agronegócio canavieiro numa verdadeira machamba para a produção de capital, vivera com 

meu tio Rito, irmão mais velho de minha mãe. Éramos no total sete crianças entre filhos e 

sobrinhos. O meu tio tinha duas esposas, ambas vivendo na mesma casa que a gente. 

Somando o chefe da família e suas duas esposas, éramos exatamente 10 membros em nosso 

agregado familiar. O conceito de família em Moçambique não é um conceito ocidental, é um 

conceito africano. A bigamia e a poligamia são consideradas práticas culturalmente normais. 

A família é uma extensão da vida, é uma família alargada. Em África, o modo de vida 

tradicional ainda faz parte de nossa vivência e convivência. 

Vivi em Mafambisse entre 1990 a 1994. No ano em que cheguei (1990), não foi 

possível frequentar a escola, pois chegara bem no finalzinho de abril, três meses após as aulas 

terem iniciado. Fiquei de bobeira o ano todo. Chorava que nem uma criança faminta. Havia 

perdido já dois anos após ter ingressado na escola pela primeira vez em 1989. Era grande a 

sede de voltar a estudar. Esse foi meu caráter desde pequeno. Naquela época, eu tinha noção 

que só por meio da escola poderia ultrapassar as vicissitudes da vida que se colocavam no 

meio do caminho. Sonhava muito alto. Queria fazer direito para ser advogado ou jurista e, por 

via disso, ajudar a reduzir as injustiças. Mas queria ser poeta ou jornalista. Aliás, esse foi o 

meu maior sonho de infância para o qual espero um dia materializá-lo. Queria viajar e 

conhecer o mundo. Mas o destino não me deu essa sorte.  

Quando entrei novamente na escola tinha já oito anos de idade. Era 1991, ano que 

efetivamente frequentei a primeira classe. Meu tio Rito matriculara-me na Escola Primária 

Samora Moisés Machel. Em Moçambique é assim: muitas escolas, ruas e hospitais levam o 



 

nome dos maiores filhos da terra, alguns porque merecem, outros não tanto. No caso de 

Samora, sem dúvidas é um nome merecido. É um dos melhores filhos que Moçambique já 

teve à semelhança de Eduardo Mondlane (o arquiteto da unidade nacional). Foi na Escola 

Primária Samora Machel onde aprendi de fato a ler e a escrever. O pensamento e a escrita que 

hoje me caracterizam foram ali indelevelmente cravados.  

Estudei na escola Samora Machel até 1994, quando terminei a quarta classe. A 

infraestrutura física que a compunha não era diferente das demais escolas do país. Tinha 

apenas um bloco de quatro ou cinco salas de cimento e telha que os colonos portugueses 

deixaram para trás após a proclamação da independência. Tinha ainda mais um bloco em 

anexo, construído na base de material local: paus, bambus e adobe para atender a demanda de 

crianças que, como eu, estavam ávidas de frequentar a escola, pois a seus pais e avôs havia 

sido negado esse sonho pelos homens ditos brancos.  

Sentávamos em chão poeirento ou em troncos de árvores ou ainda em bancos 

previamente fixados ao chão. Muitas vezes, as iniciativas para esse humilde conforto eram 

nossas. Íamos descalços à escola. Poucos colegas tinham sapatos. Uns e outros tinham 

chinelos. Eu tinha apenas um calção e uma camisa para a escola. Nossas mochilas eram 

sacolas de plástico comum. Vendia amendoim torrado no mercadinho próximo de casa para 

ajudar as despesas da escola. Era normal. Muitas crianças da minha idade também faziam o 

mesmo. O mais importante não eram as condições oferecidas. Queríamos apenas aprender a 

entender o mundo. Queríamos compreender o nosso mundo e acima de tudo, ajudar a 

construir um novo Moçambique que nossos pais e avôs haviam conseguido libertar da tirania.   

Naquele ano de 1994, a guerra civil já havia terminado à luz do AGP assinado entre o 

governo da FRELIMO7 e a RENAMO8, o movimento de guerrilha que durante os 16 anos de 

                                                 

7 A FRELIMO foi oficialmente fundada em 25 de junho de 1962 por meio da fusão de três movimentos 

constituídos no exílio, nomeadamente, União Nacional Democrática de Moçambique (UDENAMO), 

Mozambique African National Union (MANU) e União Nacional de Moçambique Independente (UNAMI). 

Embora todos eles tivessem um objetivo comum – a luta contra o colonialismo português em Moçambique, a 

base social e étnica desses movimentos era diferente. 
8 A RENAMO foi formada em 1977, segundo o seu manifesto e programa. Outras fontes sugerem que este 

movimento foi originalmente formado em 1974 pelos Serviços Secretos Rodesianos. No entanto, é difícil de fato 

encontrar origens da RENAMO no poder local ou na base. Este fato pode ter sua explicação, uma vez que em 

termos de definição política apenas em 1981, a RENAMO teria aprovado o seu manifesto-programa, embora 

tenha sido divulgado só em 1984. Os objetivos professos da RENAMO definiam-se, superficialmente em 

documentos de apresentação, por um governo de unidade nacional e um exército com base na RENAMO 

incorporando, porém, elementos aceitáveis das Forças Armadas de Libertação de Moçambique (FPLM), bem 

como eleições democráticas e uma economia mista. O primeiro comandante da RENAMO foi André Matadi 

Matsangaissa ex-guerrilheiro da FRELIMO, que escapara de um campo de reeducação para se juntar ao 

movimento África Livre na Rodésia. Este comandante veio a ser morto pelas tropas governamentais, em 

combate nas montanhas da Gorongosa, a 17 de outubro de 1982 sendo, por conseguinte, sucedido por Afonso 

Dhlakama, antes um aluno controverso numa escola missionária e, mais tarde, um oficial subalterno da 



 

guerra foi responsável pelo retrocesso econômico e social do país. Eu tinha já onze anos de 

idade. Lembro-me da euforia com que os titios e as titias lá em casa comemoraram com júbilo 

essa data. De fato, era o fim da guerra civil em Moçambique. A partir de então, podíamos 

voltar a sonhar e continuar seguindo em frente. A Constituição do país mudará em 1990. Com 

ela, também foi sepultado o socialismo. O regime de partido único teoricamente havia 

sucumbido. Em 1994, dias depois dos meus resultados escolares onde tive aprovação para 

frequentar a quinta classe, Moçambique vivia um momento inédito da sua história. O país se 

preparava para realizar as primeiras eleições democráticas. Era o mês de outubro quando a 

FRELIMO foi anunciada como o partido que conduziria os destinos e o futuro do povo 

moçambicano. 

Em 1995, fazia anos que meu pai havia regressado da Europa. Estava em Quelimane 

trabalhando para o Estado. Naquele ano, fomos colhidos de surpresa na nossa humilde casa 

em Mafambisse, gentilmente entregue ao meu tio Rito pelos senhores do agronegócio 

canavieiro por conta dos serviços que este prestava à Açucareira de Mafambisse. Em 

Mafambisse, o espaço havia sido construído por aqueles senhores: tinha o bairro da boa vista, 

era o Bairro 1, construído para os trabalhadores brancos portugueses e demais estrangeiros. 

No meio do vilarejo, encontrava-se outro bairro, era o Bairro 2, construído para demais 

trabalhadores moçambicanos ocupando posições subalternas na fábrica. Na periferia, 

encontravam-se os bairros de Chipangara, Munhonha, Mussassa, Chiteque-teque, M’funsso e 

Pioneiros, habitados pela maioria da população nativa. 

A surpresa de que falei era a avó Alzira a quem gostava chamá-la de tia. Ela era uma 

pequena comerciante e viajava sempre para Beira. Em uma das suas viagens ela viera a 

Mafambisse a mando de meu pai. Tinha chegado a hora de regressar à Quelimane. O verbo 

virou ação. Em fevereiro de 1995, pegando estrada de chão e contornando as Serras da 

Gorongosa, na província de Sofala, atravessei o Zambeze pela primeira vez até Quelimane. O 

país estava agora em paz e os senhores das armas haviam liberado as rodovias. Lembro-me 

dessa viagem como se fosse ontem. Tinha 12 anos quando pernoitamos no rio Zambeze antes 

                                                                                                                                                         

FRELIMO num dos quartéis da cidade da Beira. O papel dado ao movimento pela Inteligência Militar Rodesiana 

era de infiltrar nas áreas das províncias de Manica, Sofala, Tete e Gaza onde se localizavam os campos da Frente 

Patriótica Nacionalista do Zimbábue. Estas áreas eram para serem desestabilizadas, para forçar a FRELIMO a 

fechar os campos. Após a assinatura dos Acordos de Lancaster House, realizados em 1979 em Londres, onde foi 

reconhecido o direito à independência do Zimbábue, a RENAMO passou para a África do Sul. Com efeito, a 

África do Sul chamou para si o controle da RENAMO. O movimento devia agora criar caos econômico no país, 

a fim de depois se assegurar o domínio sul-africano sobre Moçambique. Esta ação tinha como objetivo tornar os 

portos de Maputo, Beira e Nacala inviáveis, bem como os corredores ferroviários e rodoviários, de forma a não 

servirem os países da Conferência de Coordenação para o Desenvolvimento da África Austral (SADCC), o que 

obrigaria estes países a dependerem mais da África do Sul, utilizando os seus portos e sistema de transportes 

(FERRÃO, 2002). 



 

de chegar à terra dos chuabos (Quelimane). Foi muito mosquito para uma criança da minha 

idade. E pela primeira vez na vida contrairia malária, a segunda causa de morte em 

Moçambique depois da AIDS (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida). A malária 

encontrou sua morada nesta pérola do Índico (Moçambique). Encerrava-se, desse modo, o 

primeiro capítulo da minha vida, o capítulo de minha infância, uma infância, diga-se de 

passagem, modesta, mas feliz. E ainda sinto muitas saudades daqueles tempos.  

Eis que finalmente cheguei em Quelimane na companhia da avó Alzira. Não passaram 

dias desfrutando da cidade quando imediatamente tive de viajar ao distrito do Ile, província da 

Zambézia, onde meu pai se encontrava a prestar serviços ao Estado. Começava, portanto, um 

novo capítulo da minha vida. Era o capítulo da minha adolescência. Estudei a quinta classe na 

Escola Primária da Sede Ile. Apesar de ter concluído com êxito a quinta classe, posso dizer 

que foi um ano muito conturbado. Não conhecia pessoalmente o meu pai. Devia agora 

adaptar-me aos modos de vida da minha nova família. E simplesmente, até ontem, nunca 

consegui adaptar-me.  

Até então, desde que deixei Quelimane aos meus sete anos de idade nunca mais vira 

minha mãe. A saudade era grande. No ano seguinte, em 1996, devia frequentar a sexta classe 

na Escola Primária do 2o Grau de Muliquela, uma localidade do distrito do Ile, situada cerca 

de 15 km da sede do distrito. Naquele tempo, frequentar o ensino primário do segundo grau 

não era coisa fácil. O país ainda estava em processo de reconstrução em virtude da guerra. 

Precisava cinco horas diárias para ir e voltar da escola. Percorria 30 km diários usando as 

minhas pernas como transporte. Era muito chão para uma criança da minha idade. Pedi ao 

meu pai que me colocasse no centro internato da escola. Aos meus 13 anos de idade, passei a 

morar com amigos que se tornaram família. Pela primeira vez na vida, aprendia a deixar de 

ser criança para me tornar homem. Passávamos fome, a alimentação não era das melhores. O 

modo de vida ali, era como se estivéssemos aquartelados. 

Em 1997, meu pai fora transferido para Quelimane onde ele iria continuar com seus 

estudos na 10ª classe. Trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Em momentos 

anteriores, falei-vos, meus amigos, que o meu pai viu seu sonho de estudar ser destruído para 

servir à pátria. Junto com ele, toda família e eu também, fomos morar em Quelimane. 

Frequentei aquele ano a sétima classe na Escola Primária do 2o Grau 25 de junho 

famosamente conhecida por Samugué. Morávamos no bairro Popular, um bairro periférico da 

cidade. Agora não mais tinha de me preocupar com a distância. Era menos de um quilômetro 

para ir e voltar da escola. Contudo, a vida em casa transformara aquela distância num 

autêntico martírio. Eram enormes as tarefas domésticas a que era impelido a cumprir. Agora 



 

tinha que vender gelinhos, bolos e outros produtos para ajudar com as despesas de casa. E isso 

me roubava muito tempo, meus amigos. 

O trabalho doméstico infantil é considerado uma das principais formas de trabalho 

envolvendo crianças em Moçambique. O trabalho doméstico impede, muitas vezes, que as 

crianças tenham oportunidades de ter acesso à educação, uma vez que os pais, no lugar de 

priorizar a escola para os seus filhos, estão mais preocupados em garantir o seu sustento e 

sobrevivência, fazendo com que as crianças passem a maior parte do seu tempo em atividades 

relacionadas com o trabalho que traga algum rendimento para a família. Com efeito, as 

crianças empenhadas nas atividades acima mencionadas, na sua maioria, dividem o tempo 

com o recreio e as aulas (ROSC9, 2014). Assim, como minha estratégia de superação, devia 

aproveitar as noites para poder estudar. A maioria dos adolescentes que, igual a mim, sonhava 

em se fazer homem e melhorar sua condição de vida, também fazia o mesmo. 

Porque morar em casa passou a ser uma situação insustentável, eis que iria novamente 

pedir ao meu pai que me colocasse em um centro internato. De fato, em 1998 fui frequentar a 

oitava classe na Escola Secundária Assunção da Virgem Maria em Minjalene, distrito de 

Inhassunge, localizado a cerca de 30 km do outro lado da margem da cidade de Quelimane. À 

semelhança de Muliquela, a escola de Minjalene era uma escola da Igreja Católica, mas 

gerida pelo governo. Tinha 15 anos de idade. Só podia ir a casa apenas aos finais de semana. 

O transporte mais comum naquela época era o trator. Isso mesmo. As vezes não tínhamos 

dinheiro para viajar de trator. Muitas vezes andávamos ou corríamos os 30 km. Era uma 

viagem pedestre de mais ou menos quatro horas de tempo. Uma maratona e tanto, mas o 

sonho de vencer na vida dava-nos a força suficiente de continuar lutando. Éramos verdadeiros 

lutadores.  

Nunca me esquecerei dos tempos de Inhassunge. Boa parte dos amigos que hoje tenho, 

são o resultado da convivência ali forjada. Foi ali que me tornei homem. Em Inhassunge 

escrevi os meus primeiros poemas. Pela primeira vez na vida fui chefe de alguma coisa. O 

diretor do internato havia me confiado a função de chefe de informação. Anos depois, essas 

proezas valer-me-iam o prêmio de melhor poesia, em 2001, na Escola Secundária e Pré-

Universitária 25 de Setembro (onde frequentaria o ensino médio), e uma vaga de apresentador 

de programa juvenil na Rádio Moçambique em Quelimane. Iniciava, assim, uma nova carreira 

de comunicador, primeiro em Quelimane, depois na Rádio Moçambique em Nampula e, mais 
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tarde, na Rádio Comunitária Omuhipiti, na Ilha de Moçambique. Viria a deixar Inhassunge 

em 1999, quando terminei a 9ª classe. 

Em 2000, fui frequentar a 10a classe na Escola Secundária Eduardo Mondlane. Diga-

se de passagem, não era muito fácil fazer a 10a classe nem em Inhassunge, nem em outra 

escola de Moçambique. Na época, havia um entendimento baseado no senso comum de que o 

ensino médio não era para qualquer um. Aliás, o aluno que fizesse a 10a classe já podia 

trabalhar em um emprego no Estado ou em empresas particulares e, por via disso, concluir a 

10ª classe passou a ser um passaporte para o ensino médio. Por tudo isso, os professores não 

davam moleza. Como diria o meu amigo gaúcho Altacir Bunde, a vida é dura para quem é 

mole. De fato, os professores eram barra pesada. Muitos dos meus amigos também 

preferiram fazer a 10a na escola Eduardo Mondlane. Era uma escola nova, e pela primeira vez 

a escola lecionara a 10a classe. Eram enormes as nossas chances de concluir com êxito aquele 

ano. De fato, naquele ano eu reunira as condições mínimas para ter aprovação na classe.  

Mas antes de prosseguir com as peripécias da minha vida, permitam-me fazer uma 

paragem para contar-vos um episódio dos anos 2000, de que jamais irei me esquecer. O 

ambiente familiar em minha casa não era dos melhores. Mais uma vez, dificilmente conseguia 

tempo para estudar em casa. Eram enormes as tarefas domésticas a que era obrigado a 

cumprir e, ao mesmo tempo, era mínima a assistência escolar que recebia. Não tinha sapato 

para ir à escola. Tinha apenas um único par de chinelos. À semelhança de Mafambisse, 

precisava ser criativo para que não deixasse de ir à escola por conta de um par de sapatos. A 

Escola Eduardo Mondlane distava entre dois a três quilômetros aproximadamente de casa. A 

estrada era de asfalto.  

Andar cerca de cinco quilômetros para ir e voltar da escola, a pé descalço ou de 

chinelo, não era tarefa fácil. Falei com Jaimito, o famoso James, um amigo de infância do 

bairro Popular que também passava as mesmas dificuldades que eu. A diferença é que James 

pelo menos tinha um par de sapatilhas. Ele estudava no período vespertino e eu, no período 

matutino. Aí pedi ao James para revezarmos suas sapatilhas. Em suma, foi com sapato 

emprestado que pude concluir a 10a classe. Meu pai, lembro-me muito bem, oferecera-me um 

rebuçado (balinha) pela minha aprovação. A mim não importava o valor do presente, mas o 

reconhecimento.  

Em 2001, fui frequentar a 11a classe na Escola Secundária e Pré-Universitária 25 de 

Setembro. Meu pai fora transferido para prestar serviços ao Estado no distrito de Gilé, situado 

a norte da província da Zambézia. Foi, então, que mais uma vez fui viver no centro internato 

da escola, chamava-se Lar 25 de Setembro. As condições do lar eram das melhores. Tínhamos 



 

um pouco de tudo. Agora dava para estudar à vontade. Ali fiquei até terminar o ensino pré-

universitário em 2002. Curioso que o lar ficava a meio quilômetro de nossa casa no bairro 

Popular. Sentando na cozinha do lar, era possível ver a movimentação lá em casa. A rua era 

uma reta que estendia um olhar de nostalgia.  

Na Escola 25 de Setembro fiz também muitos amigos, a maior parte deles hoje são 

meus manos. Oswaldo Pitersburgo, Helsio de Azevedo, Dárcio Cândido, David Ribeiro, 

Sheila Gamila, Sérgio de Melo Doce Taibo entre outros, são alguns dos amigos que, juntos, 

partilhamos momentos de parceria e amizade durante os tempos do ensino médio. Diga-se de 

passagem, foi na 25 de Setembro, enquanto frequentava o ensino médio, que pela primeira 

vez senti paixão pela Geografia. Até então, nunca havia me passado pela cabeça ser geógrafo. 

Geografia era para mim a disciplina mais simples do ensino médio. Eu não queria, muito 

menos gostava de coisas simples. Havia já me acostumado à dureza. Esse era meu 

entendimento na época. 

Findo o ensino pré-universitário, uma guerra se colocava a minha frente. Conseguir 

uma vaga em uma universidade no país para cursar graduação. Em 2003, experimentei várias 

tentativas frustradas de conseguir uma vaga no ensino superior. Primeiro foi a tentativa de 

fazer o curso de Turismo, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo (ESHT) da Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM), em Inhambane. Não deu certo. Apenas o amigo Helsio reunirá 

requisitos para frequentar o curso. Daí oito anos se passaram sem que visse o Helsio 

novamente, quando para minha surpresa o vi em 2011, no aeroporto Santa Genoveva, em 

Goiânia. O Eguimar ou simplesmente Eg., como carinhosamente é chamado entre seus pares, 

também estava lá. Os dois vinham me recepcionar em resultado da bolsa que eu conseguira 

para frequentar o mestrado em Geografia na Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional 

Jataí. Destarte, ainda em 2003, tentei sem sucesso candidatar-me a uma vaga para cursar 

relações internacionais no Instituto de Relações Internacionais em Maputo. Tentei também 

cursar Jornalismo na UEM em Maputo. Como disse, foram tentativas frustradas. Em meio a 

esses fracassos, só me restava uma alternativa: cursar Geografia. Era grande a chance de dar 

certo. 

Enquanto aguardava a realização dos exames de admissão (vestibular) que me 

tornariam geógrafo, fora trabalhar, ainda em 2003, em uma escola primária. Chamava-se 

Escola Primária Completa de Namuinho. Namuinho distava a mais ou menos 10 km da cidade 

de Quelimane ao longo da estrada municipal que dá acesso à principal praia da cidade, a praia 

de Zalala. Naquele ano lecionara a terceira classe. A experiência de trabalhar com almas 

inocentes não tem comparação, muito menos preço. É simplesmente gratificante ensinar a ler 



 

e a escrever a uma pessoa que um dia se fará homem ou mulher. Posso dizer que em 

Namuinho começou a minha vida como profissional da educação. O professor que hoje 

procuro ser foi grandemente moldado por aquela experiência. Entretanto, enquanto trabalhava 

em Namuinho, fazia pequenos bate-times (bicos) como apresentador de programas juvenis na 

Rádio Moçambique, e como ativista da Geração-Biz, uma organização ligada na época ao 

setor da educação cuja tarefa era aconselhar a camada juvenil em matéria de doenças 

sexualmente transmissíveis, incluindo a AIDS e os casamentos prematuros. A experiência 

vivida com esse trabalho ensinara-me a respeitar o sentido e o valor da vida.  

Em meados de 2003, realizara os exames de admissão para cursar graduação em 

Ensino de Geografia, na Universidade Pedagógica, Delegação de Nampula (UPN). Eu estava 

certo. Ser geógrafo era o destino que me havia sido guardado. Razão para dizer que, de fato, 

ninguém foge de seu destino. Meu pai também prestará os mesmos exames de admissão 

naquele ano. A sorte veio a dobrar. Ambos fomos selecionados. Enquanto eu devia cursar 

Geografia ele cursaria História na mesma universidade, em Quelimane. Ele era um homem 

sábio e inteligente. Boa parte da carga genética que me caracteriza devo ao senhor Viriato 

Frei. Restava-nos apenas esperar o início do ano letivo para iniciar o curso. Esperamos porque 

a Universidade Pedagógica encontrava-se em processo de reestruturação curricular. As aulas 

que tradicionalmente iniciavam em agosto de cada ano, teriam agora início no mês de 

fevereiro. 

Eis que em 2004, iniciara o primeiro período de aulas no curso de Licenciatura em 

Ensino de Geografia na UPN. Em Nampula fora morar no bairro de Napipine em casa do tio 

Castro, amigo de infância do meu pai e que virou família. Era uma casa comum de pau a 

pique e um anexo. Eu precisava apenas de um quarto. O resto devia dividir para amigos, e no 

final do mês cobrar o aluguel e entregar ao tio Castro. De fato, ali eu viveria de graça até 

terminar a graduação em 2008, quando em 2010, eu comprara definitivamente a casa do tio 

Castro. Enquanto vivia de graça naquela humilde casa, recebia também apoio financeiro de 

um primo de meu pai, era tio Raposo, um homem que gostava de ver sua família estudar. O 

apoio foi sempre incondicional.  

Do lado do meu pai, recebia apenas uma mesada de 500 meticais (25 reais 

aproximadamente) para dar conta de todas as despesas correntes do mês. Não era moleza não. 

Foi necessário adotar outras estratégias de sobrevivência visando suplantar aquela renda. 

Devia ajudar os colegas mais velhos em alguns trabalhos acadêmicos. Em troca receberia uma 

pequena ajuda para sobreviver a cada dia. Essa foi a estratégia de sobrevivência até terminar o 

bacharelado em 2007, quando consegui uma vaga para lecionar Geografia na Escola 



 

Secundária da Ilha de Moçambique, a cerca de 200 km da cidade de Nampula, ao mesmo 

tempo que frequentava o quarto ano de graduação e trabalhava como voluntário na Rádio 

Comunitária Omuhipiti. Meu amigo Altacir disse: a vida é dura para quem é mole. 

Em janeiro de 2008, rescindira meu contrato de trabalho com a Escola Secundária da 

Ilha e com ele o trabalho voluntário na Rádio chegará também ao fim. Encerrava-se, dessa 

forma, mais um capítulo da minha vida. Ainda em 2008, precisamente no mês de abril 

apresentara e defendera a minha monografia. Dois meses depois, em junho de 2008 nascia 

meu primeiro filho. Trabalhava como monitor (estagiário) na UPN, e o subsídio que ganhava 

mal dava para comprar leite para a criança que acabara de nascer. Era fundamental trabalhar 

duro. Durante todo 2008, vivi na base de digitação de trabalhos acadêmicos usando um 

desktop de segunda mão que conseguira comprar com o dinheiro que recebera como professor 

na Ilha de Moçambique.  

A Universidade Pedagógica (UP) pagava o miserável subsídio de seis em seis meses. 

Em tempos de crise, há que ser criativo. Em finais de junho daquele ano, participara da 

cerimônia de graduação (colação de grau). Com ela, veio o prêmio de melhor estudante do 

curso de Geografia daquela turma de 2004. Motivos para comemorar não faltavam. Meu pai 

estava presente, meu nome era ali chamado como quem recebe um Oscar de melhor ator. 

Naquele instante, eu fui um vencedor. O presente era uma viagem de avião de ida e volta para 

Maputo. Era como matar dois pássaros numa só tacada. Pela primeira vez na vida viajava a 

bordo de um passarinho voador, ao mesmo tempo em que conhecia a capital política e 

administrativa do meu país. 

Em dezembro de 2008, eis que finalmente recebia o acumulado de seis meses de 

subsídio pelo trabalho de monitor na UPN. Havia anos que não via minha mãe. Desde 1990, 

vira minha mãe apenas em 1997, em Quelimane e, em 2003, quando a procurei em 

Mafambisse. Não mais me lembrava de seu rosto, muito menos de sua fisionomia. Era 

enorme a vontade de voltar a revê-la. O subsídio acumulado servira para levar minha família e 

seguir caminho de volta à Mafambisse. Dona Isabel estava doente, muito doente. O destino 

sempre nos separou. Semana depois, dona Isabel perdera a vida, em meio a minha visita. Foi 

como se me aguardasse anos para se despedir. De fato, fui uma criança que o destino não me 

deu a sorte de sentir o carinho de minha mãe. Como se diz em Moçambique, são coisas da 

vida. 

Em 2009, já trabalhava efetivamente como docente da UPN. Embora o salário tivesse 

melhorado substancialmente, o estigma com que éramos tratados a nível profissional era 

insuportável. Havia filhos e enteados. Escolher um caminho mostrou-se ser uma decisão 



 

inevitável. Por mais pedregoso que fosse, isso não importava. Estive no ativo até 2010, 

momento que conseguira a bolsa de estudo em nível de mestrado no âmbito do Programa de 

Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG) do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o então Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) de Moçambique, uma parceria de cooperação entre os governos brasileiro 

e moçambicano. 

Com efeito, em março de 2011, conforme diria o meu chefe Alexandre Albino (Alex) 

rasguei o Atlântico seguindo meu destino de geógrafo. Era minha primeira viagem 

internacional e a segunda de avião. Emoção e esperança, alegria e euforia se misturavam e 

não deixavam antever as pedras do caminho. Fui muito bem recepcionado em Jataí. Ali 

viveria até início de março de 2013 quando terminei o Mestrado em Geografia. Antes de 

frequentar o mestrado em Jataí deixara, para trás, uma família: esposa e filho pequeno, 

amigos de infância e de faculdade. Não sabia que quando a saudade bate, temos vontade de 

desistir. Mas era importante continuar seguindo em frente.  

Nos dois anos de vivência e convivência em Jataí, aprendi a ser eu mesmo e a 

acreditar que também era capaz. Antes mesmo que terminasse o mestrado, conseguira já uma 

bolsa para cursar o doutorado no Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade 

Federal de Goiás (IESA/UFG), em Goiânia, capital do Estado de Goiás. Antes que iniciasse o 

doutorado, regressara a Moçambique para um descanso rápido de quatros meses. Ganhei um 

diploma, mas perdi uma família. Não sou o primeiro, nem serei o último a perder nessas 

circunstâncias. Toda escolha é uma ação política, tem agenciamentos ─ diriam os filósofos 

franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari (1992). 

Em agosto de 2013, iniciara já o curso de doutorado em Geografia, também no âmbito 

do PEC-PG da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), um 

órgão subordinado ao Ministério da Educação do governo brasileiro. Por ironia do destino, 

Eg. seria meu orientador. E o Helsio seu orientando, desempenhara um papel importante 

nessa indicação. Lembrando de que esses dois homens vieram recepcionar-me em 2011 no 

aeroporto Santa Genoveva, antes de embarcar para Jataí. Mais uma razão para dizer que os 

homens não se encontram uma vez. Sete meses após o início do doutorado, já em março de 

2014, viria a perder meu pai, vítima de um acidente cardiovascular. Uma semana antes de seu 

desaparecimento físico, o senhor Vijay me visitara em minha casa em Nampula, vindo da 

cidade de Lichinga, uma das mais friorentas do país, localizada bem ao norte de Moçambique.   

─ Vanito, quando termina seu curso? ─ era meu pai questionando o tempo que 

demandaria para fazer o doutorado.  



 

─ Término em 2017, pai ─ respondi sem entender o teor da pergunta. 

─ Mas você vai nos encontrar vivos mesmos? ─ retorquiu o senhor Viriato Frei. 

─ Sim ─ respondi inocente sem me aperceber que aquelas eram as últimas palavras 

que ouviria de meu pai. Sete dias depois, em meio as minhas demandas na UPN, chegava a 

notícia da morte do homem que me deu a vida. Chorei como criança abandonada no meio do 

caminho. Estava só no começo do doutorado. Mais uma vez, era necessário continuar 

seguindo em frente. E dessa forma caminhei tateando as pedras do caminho. 

Amigas e amigos, essa é a história da minha vida. Uma história que se confunde com a 

história do meu país, com a história da maioria dos moçambicanos. Certamente não contei a 

história na íntegra. Hoje, volvidos mais de 40 anos, desde a proclamação da independência, a 

história do meu país continua a mesma. A mesma porque os problemas de que lhes falei 

anteriormente ainda grassam a vida dos moçambicanos. Mais ainda sonhamos um dia viver o 

nosso sonho, o sonho moçambicano. Uma vez sentados no Jardim Nangade em Maputo, um 

amigo brasileiro me perguntou: 

─ Vanito, você já teve algum trauma com o seu país desde que ele ficou 

independente? ─ era o Alex, um jovem sábio e estudioso com uma visão sobre marxismo 

muito aguçada. Igual a mim, Alex frequentava o doutorado em Geografia no IESA/UFG. 

Estávamos em meio a uma missão científica na companhia de mais oito colegas brasileiros 

incluindo o próprio Eg., e outro colega moçambicano, Ernesto Macaringue (o cota Macas). 

Porque a pergunta aparecera em meio ao almoço e num horário vago, não levei a sério a 

questão. Minutos depois compreendi que aquela questão tinha a ver com minha história de 

vida enquanto moçambicano.  

─ Creio que sim ─ respondi em desespero. Na verdade, o que aconteceu em 

Moçambique é que havia uma grande esperança com a independência do país. Havia certeza 

de que a partir daquela data tudo iria dar certo e íamos encontrar nosso lugar no mundo. Nos 

primeiros momentos da independência era grande a euforia dos moçambicanos, mas muito 

rapidamente essa euforia transformar-se-ia em um autêntico pesadelo. Depois do pesadelo, 

veio o trauma. E hoje degustamos o sabor amargo da discórdia ─ argumentava, desse modo, a 

minha resposta. A isso, o meu amigo Alex preferiu chamar de epistemologia do trauma. É 

claro, quando se brinca com gente estudada, há sempre nomes para nossos discursos. E não 

mais do que isso. É apenas um discurso, o discurso de minha narrativa de vida, a vida do meu 

país, o país que me fez homem. De fato, nem tudo na vida é um mar de rosas....   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À memória de Viriato António Marcelino Frei (Vijay), 

meu pai, minha inspiração. 

 

À memória de Rita Fábula David (dona Rita), 

minha avó, minha proteção. 

 

À memória de Rito José Maria, 

meu tio, minha infância. 

 

À memória de Isabel José Maria (Albertina), 

minha mãe, minha vida. 

     

Que suas almas descansem na paz de Cristo. 

  

 

Desde cedo ensinaram-me  

a compreender o sentido árduo da vida 

o valor do sacrifício, o lugar dos sonhos e 

acreditar que eu era capaz. 

 

E aqui estou eu, nessa hora, nesse lugar 

e aqui vou eu, sofrendo, mas aguentando 

e tentando nesta metáfora de vida, me fazer homem. 

E amanhã, acredito que o serei ainda mais. 
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... esta dolorosa, esta espantosa 

expropriação do povo trabalhador, eis as origens, 

eis a gênese do capital. 

(Karl Marx, 2000) 

 



 

RESUMO 

 

FREI, Vanito. No país do mano Muça, eu sou carvão: implicações socioterritoriais dos 

megaprojetos de mineração nas comunidades locais da província de Nampula. 2017. 412 f. 

Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Geografia, Instituto de Estudos 

Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO, 2017. 

 

A prática da atividade mineradora em Moçambique que, por sua vez, está ligada à trajetória 

que caracterizou o processo histórico de construção da nação moçambicana, é desde muito um 

fator importante de acumulação e de disputas pelo território, cujo desenvolvimento foi sempre 

permeado por processos de expropriação de terras das comunidades nativas e, com elas, o seu 

território. No último século, com o início do processo da reestruturação produtiva do capital, 

foi instituída uma nova (des)ordem geopolítica em que o capital, materializado nas grandes 

empresas multinacionais, busca assegurar novas áreas de influência com relativa riqueza de 

recursos territoriais, entre eles, os recursos minerais. Em Moçambique, essas empresas tomam 

o nome de megaprojetos. E seu processo de territorialização que é ao mesmo tempo 

contraditório e excludente, está implicando a expropriação compulsória das comunidades 

locais moçambicanas. Daí que este estudo pretende compreender como se desenvolvem as 

estratégias políticas e geopolíticas de inserção de Moçambique no circuito mundial de 

produção de commodities minerais e quais são as implicações socioterritoriais decorrentes da 

ação do Estado e da territorialização dos megaprojetos de mineração nas comunidades locais 

da província de Nampula. Por via disso, o estudo defende a tese de que existe uma estratégia 

geopolítica de inserção de Moçambique no circuito mundial de produção de commodities 

minerais que se dá a partir do processo de reestruturação produtiva do capital. Dentro do 

território nacional, esse processo é fortalecido por estratégias políticas do Estado, sobretudo 

por meio da legislação de terra e de minas, concebidas para acomodar os interesses do capital 

na exploração dos recursos minerais no país. Em nível das comunidades locais da província 

de Nampula, essas estratégias se esforçam em amealhar consensos sociais por meio de 

persuasão das comunidades e das lideranças tradicionais sobre relativos ganhos e bem-estar 

social advindos da exploração das riquezas naturais. Desse fato, resulta um processo de 

expropriação por espoliação dos territórios comunitários e, consequentemente, a precarização 

das condições de vida das comunidades, em resultado das ações conjuntas perpetradas pelo 

poder do Estado e pelo capital materializado nos megaprojetos de mineração. Para analisar 

esse processo em nível da província de Nampula, foram definidos os distritos de Moma e 

Nacala-a-Velha, dois distritos da província impactados pelos megaprojetos da Kenmare 

Moma Mining e da Vale, respectivamente. O embasamento teórico-metodológico construído 

considera o território na sua dimensão de totalidade. Ou seja, privilegiou-se um exercício de 

reflexão teórica que permitisse a análise histórico-dialética das relações sociais, mais 

especificamente das relações de poder e de conflito que envolvem as estratégias políticas e 

geopolíticas de apropriação dos territórios de mineração e consequente expropriação das 

comunidades em Moçambique, a partir da compreensão de que o tempo está no território e 

este, por sua vez, no tempo. Os resultados do estudo permitiram compreender que dada a 
ânsia tanto do capital como do Estado pela exploração de recursos minerais no país, as 

comunidades locais moçambicanas atingidas pelos projetos de mineração estão 

compulsivamente e cada vez mais, perdendo a posse e controle de suas terras e com elas, os 

seus territórios e a precarização de suas condições de vida material e imaterial, em favor do 

chamado desenvolvimento capitalista.  

 

Palavras-chave: Apropriação e expropriação. Estado e megaprojetos de mineração. 

Implicações socioterritoriais. Comunidades locais. Nampula/Moçambique. 



 

ABSTRACT 

 

FREI, Vanito. In the country of the brother Muça, I am coal: socio-territorial implications 

of mining megaprojects in the local communities of the Nampula province. 2017. 412 f. Tese 

(Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Geografia, Instituto de Estudos 

Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. 

 

The practice of mining activity in Mozambique which, in turn, is linked to the trajectory that 

characterized the historical process of construction of the mozambican nation, has long been 

an important factor of accumulation and disputes over territory, whose development has 

always been permeated by processes of expropriation of lands of the native communities and, 

with them, their territory. In the last century, with the beginning of the process of productive 

restructuring of capital, was instituted a new geopolitical (dis)order wherein the capital, 

materialized in large multinational companies, seeks to secure new areas of influence with a 

relative wealth of territorial resources among them, the minerals resources. In Mozambique, 

these companies take the name of megaprojects. And its process of territorialization that is 

both contradictory and excluding, is implying in the compulsory expropriation of 

mozambican rural communities. Hence, this study intends to understand how the political and 

geopolitical strategies of the insertion of Mozambique in the world circuit of mineral 

production commodities are developed and what are the socio-territorial implications deriving 

from the action of the State and the territorialization of mining megaprojects in the local 

communities in Nampula. Thus, the study defends the thesis that there is a geopolitical 

strategy of insertion of Mozambique in the world circuit of production of mineral 

commodities that occurs from the process of productive restructuring of capital. Within the 

national territory, this process is strengthened by state political strategies, especially through 

land and mining laws, designed to accommodate the interests of capital in the exploitation of 

mineral resources in the country. In the scale of local communities in Nampula province, 

these strategies strive to harness social consensus through persuasion of communities and 

traditional leaders over relative gains and social welfare arising from the exploitation of 

natural wealth. Of this fact, results a process of expropriation by spoliation of communitarian 

territories and, consequently, the precariousness of the living conditions of the communities 

as a result of the joint actions perpetrated by the power of the State and by the capital 

materialized in the mining megaprojects. To analyze this process in the scale of Nampula 

province, were defined the districts of Moma and Nacala-a-Velha, two districts of the 

province that impacted by the megaprojects of Kenmare Moma Mining and Vale respectively. 

The built theoretical-methodological foundation considers the territory in its dimension of 

totality. In other words, an exercise in theoretical reflection was allowed to allow for the 

historical-dialectical analysis of social relations, more specifically the relations of power and 

conflict that involve the political and geopolitical strategies of appropriation of the mining 

territories and consequent expropriation of the communities in Mozambique; from the 

understanding that the time is in the territory and this, in turn, in time. The results of the study 

made it possible to understand that given the eagerness of both capital and the state for the 
exploitation of mineral resources in the country, Mozambican local communities affected by 

mining projects are compulsively and increasingly losing ownership and control of their land 

and, with them, their territories, and the precariousness of their material and immaterial 

conditions of life, in favor of the so-called capitalist development. 

 

Keywords: Appropriation and expropriation. State and mining megaprojects. Socio-territorial 

implications. Local communities. Nampula/Mozambique 
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O maior trem do mundo 

 Leva minha terra  

Para a Alemanha  

Leva minha terra  

Para o Canadá  

Leva minha terra  

Para o Japão  

O maior trem do mundo  

Puxado por cinco locomotivas a óleo diesel  

Engatadas geminadas desembestadas  

Leva meu tempo, minha infância, minha vida  

Triturada em 163 vagões de minério e destruição.  

O maior trem do mundo  

Transporta a coisa mínima do mundo.  

Meu coração itabirano.  

Lá vai o maior trem do mundo  

Vai serpenteando, vai sumindo  

E um dia, eu sei, não voltará  

Pois nem terra, nem coração existem mais. 

 
 

(O maior trem do mundo, Carlos Drummond de Andrade, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

 

[...] eu vou falar desta terra que se crê irmã do Brasil, mas que, ao mesmo 

tempo, permanece tão longínqua. Na verdade, ela não é distante apenas dos 

brasileiros. É distante ainda de si mesma, repartida por percepções tão 

diversas como se fosse uma nação feita de mil nações. Dessa doença sofre, 

afinal, o Brasil. E sofrem todas as nações (COUTO, s.d.). 

 

Ao se referir da terra que se crê irmã do Brasil, Mia Couto se refere ao país que o viu 

nascer que, à semelhança daquele país tropical, também sofre as mesmas vicissitudes do 

sistema capitalista mundial, traduzidas em parte na exploração intensiva das riquezas naturais, 

das forças produtivas locais, bem assim na intensificação das desigualdades sociais e 

econômicas entre exploradores e explorados. Com efeito, pretendemos transportar para este 

texto não apenas um pouco da realidade do país de Mia Couto, mas a realidade de um país 

que há mais de 40 anos vem buscando encontrar o seu lugar no mundo. Esse país também é o 

meu país, onde a luta pela sobrevivência faz desta nação uma pátria de heróis. E esse país 

chama-se Moçambique. 

Como diria o próprio Couto (s.d.), quando hoje se olha para os territórios remotos de 

África e particularmente Moçambique, é comum adotar um olhar exótico e romantizar-se essa 

realidade tida como única e distante. Antes, desdenhava-se e desprezava-se. Agora, o modo de 

secundarizar os outros é achar-lhes graça como objetos exóticos. Mas paradoxalmente, 

Moçambique fora desde a época colonial um território de cobiça ou mesmo de dar inveja. Os 

homens de pele branca vindos da Europa imaginaram desde sempre poder tomar de assalto 

este território que, com suas riquezas naturais e sua diversidade cultural, deles se distingue. E 

isso sempre constituiu motivo mais do que suficiente para que estratégias políticas e 

geopolíticas de dominação dos nativos e apropriação do território pudessem ser adotadas e 

materializadas visando à exploração do Homem pelo Homem. E até hoje esse cenário se 

mantém. O que mudou é que apenas os farrapos velhos hoje se encontram revestidos em 

roupas novas. 

Para mostrar um pouco dessa realidade de que estamos falando, das contradições 

inerentes ao desenvolvimento do sistema capitalista mundial, tomaremos como ponto de 

partida para fundamentar o conteúdo deste trabalho, o processo recente da territorialização do 

capital que se assiste em Moçambique e que se perpetua e se consolida por meio das empresas 

multinacionais que, no território nacional, tomam a forma de grandes empreendimentos, 

comumente conhecidos como megaprojetos voltados, sobretudo, a atividades de exploração 

minério-energéticas. Essa análise será circunscrita a alguns distritos de Moçambique outrora 



 

tidos como remotos por estarem longe deste mundo que se quer acreditar em ser global e que 

acredita estar a viver num único tempo chamado modernidade. Trata-se dos distritos de 

Moma e Nacala-a-Velha, localizados ao longo da zona costeira da província de Nampula, na 

região norte de Moçambique.  

Para quem conhece bem Moçambique, Moma e Nacala-a-Velha não apareciam no 

topo das atrações dos melhores destinos de Moçambique, muito menos chegaram a constituir 

verdadeiros polos de desenvolvimento ou mesmo áreas ecúmenas. Desde muito, foram 

sempre pequenas aldeias vivendo dentro de si a fronteira dos tempos. Hoje, contudo, esses 

distritos sofrem o drama de se verem projetados na lógica imposta de uma suposta 

modernidade, ou seja, da acumulação de capital. Como diria Mia Couto, o Tempo fala hoje 

uma única língua, obedece a um único modelo de pensamento. Distritos como Moma e 

Nacala-a-Velha que antes eram desdenhados e considerados pacatos, vivem hoje um processo 

de acumulação desigual de tempos, para usar os termos de Santos (1988).  

O tradicional busca resistir ao moderno. Mas o moderno se impõe de tal forma que é o 

mesmo tempo que hoje devora esses distritos. Castilho (2014) considera que na condição de 

processo territorial, a modernização alcança, na contemporaneidade, o planeta como um todo. 

Está em todos os lugares e influencia a vida de todas as pessoas. No entanto, o modo como 

essa modernização é pensada, produzida e controlada determina o seu sentido político e a 

caracteriza, antes de tudo, como desigual. Esse autor, entende que, em sua concretização, a 

modernização territorial é formada dialeticamente por dois sentidos principais: o primeiro diz 

respeito aos aspectos políticos e ideológicos (incluindo ciência e informação) e o segundo 

envolve a infraestrutura econômica, a base técnica e os meios de produção. Com efeito, 

alguns problemas se colocam nas interpretações do conceito e dos sentidos da modernização. 

De acordo com o autor, o primeiro deles diz respeito à naturalização da modernização, a qual, 

por um lado, beneficia alguns grupos, mas por outro, traz exploração à grande maioria das 

pessoas. 

É, pois, sobre estas contradições e transformações, muitas vezes bem acolhidas entre 

as elites políticas do país que, desinformando a população por meio de discursos de bem-estar 

social e de geração de novos postos de trabalho, alimentam, desse modo, as premissas do 

desenvolvimento capitalista, que o presente trabalho pretende se debruçar buscando 

sobretudo, analisar as implicações que o recente processo de exploração intensiva de areias 

pesadas e de carvão mineral no país impõe às comunidades locais. Queremos, pois, falar-lhes 

daqueles pacatos distritos de Moma e Nacala-a-Velha onde, para quem sabe fazê-lo, é 

possível ler o espaço construído como se lê um livro. Como bem entendeu Mia Couto:  



 

[...] à partida, retratar um lugar, qualquer que ele seja, é caminhar em terreno 

minado. [...] A minha intenção é mostrar que é preciso descolonizarmos não 

apenas as nações, mas o olhar com que analisamos essas nações. É preciso 

emancipar as teorias revolucionárias que se apresentavam como sendo as 

únicas vias de emancipação (COUTO, s.d.).  
 

Por vias dessas palavras, Mia Couto, um de nossos maiores escritores com o qual 

nalgumas vezes me identifico como expressão da minha moçambicanidade, descortina o 

paradoxo que a sociedade moçambicana vive hoje, no contexto da geopolítica mundial do 

processo da reprodução ampliada do capital. Esse processo, enquanto dimensão da 

reestruturação produtiva da economia capitalista, impacta em todos os setores da vida social, 

política, econômica e cultural dos moçambicanos. 

Na verdade, o processo de territorialização do capital minério-energético em 

Moçambique, que se dá a partir da década de 1980, relaciona-se conforme será visto nos 

próximos capítulos a fatores internos e externos do sistema político e econômico nacional. 

Este sistema coincide com o processo de crise do sistema produtivo mundial se casa com o 

respectivo processo da reestruturação produtiva do capital, obrigando o então governo do pós-

independência a abrir a mão do regime de orientação socialista então vigente, para dar lugar 

ao regime de economia de mercado, alinhado com o respectivo processo de privatização das 

empresas estatais. Dessa forma, foram criadas as condições políticas, econômicas, sociais e 

culturais entre tantos outros pretextos, com o intuito de criar aquilo que Mendonça (2004) 

preferiu chamar de consensos sociais, em torno da implantação da economia de mercado, bem 

assim da entrada do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) no país, hegemonizado pelos 

grandes complexos industriais e financeiros mundializados. 

É neste contexto que, logo em 1985, foi promulgada, no país, a primeira lei referente 

aos investimentos estrangeiros. As isenções de impostos e a exportação de lucros seguiam, 

nos termos dessa lei, uma escala que dependia do setor e do local no país em que os 

investimentos eram feitos. A título de exemplo, os investimentos feitos na produção de bens 

alimentares nas províncias mais ao norte proporcionavam uma isenção de impostos muito 

maior, para além de a exportação dos lucros ser livre. O novo código de investimento passou 

a prever facilidades para concessão de atividades mineradoras às empresas estrangeiras e joint 

ventures com o governo. Ferrão (2002) refere que os incentivos fiscais incluem o direito à 

exportação de 100% dos lucros excluindo as taxas, isenção de taxas de importação e 

exportação de equipamentos e minerais produzidos. Os lucros em taxas foram fixados em 

50% e royalties no produto de lucros que varia entre 3% a 10%, de acordo com o mineral 

produzido.  



 

Por isso, a legislação sobre investimentos estrangeiros contribuiu para um crescente 

interesse no estrangeiro para o setor de minas em Moçambique. Por conseguinte, o 

investimento estrangeiro no setor de minas ascendeu de 5 milhões de dólares norte-

americanos (USD) para 50 milhões de dólares de 1986 a 1989 e até 135 milhões de dólares 

em 1990 (ABRAHAMSSON e NILSSON, 1994; FERRÃO, 2002). A produção mineral em 

1987 cresceu em 30%. Só em 1988, Moçambique foi contatado por cerca 86 companhias 

mineradoras estrangeiras incluindo companhias dos EUA, Japão, Itália, Grã-Bretanha e da 

RAS (República da África do Sul). Outros países como a República Democrática da 

Alemanha, Brasil, ex-URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e República da 

Irlanda fazem parte do grupo dos países que já se encontrava a operar no país (FERRÃO, 

2002). 

As transformações espaciais e territoriais resultantes dessas ofensivas culminaram em 

novas formas de ocupação e gestão do território, sobretudo dos territórios de mineração. De 

um desconhecimento completo da existência de recursos minerais por parte das comunidades 

e até do próprio Estado moçambicano, as comunidades passaram a ser confrontadas com o 

aparecimento, muitas vezes para sua surpresa, de máquinas e modernas tecnologias em suas 

terras. As formas tradicionais de uso e ocupação da terra são quebradas e em seu lugar há um 

novo uso da terra, que busca incrementar os índices de exploração, produção e produtividade. 

Em Thopuito, distrito de Moma e em Nacala-a-Velha, por exemplo, foi necessário 

modificar o arranjo espacial e territorial anterior por meio da expropriação dos detentores 

costumeiros da terra que, na sua maioria, se dedicavam à pesca e à agricultura de 

autoconsumo, em favor da efetivação da reprodução ampliada do capital. Outrossim, com a 

expulsão dos homens da terra que praticavam a agricultura de autoconsumo, o direito de 

usufruto passa a estar na posse das empresas multinacionais, ou seja, dos megaprojetos de 

mineração. 

Conforme muito bem dito por Mendonça (2004), as inovações técnicas e tecnológicas 

excluíram e excluem aqueles que não têm formação técnica necessária para o exercício das 

novas funções, forçando-os a migrar para outros lugares, em geral áreas urbanas. Contudo, 

sabe-se que não há emprego para todos, em função do enxugamento proposto pela 

reengenharia e pelas alterações no processo produtivo que, na origem, eliminam postos de 

trabalho. Todavia, o discurso da insuficiente qualificação dos camponeses e trabalhadores da 



 

terra10 é reforçado, para mascarar as razões da crise estrutural do capital, responsabilizando os 

excluídos pela sua condição socioeconômica.  

Dessa forma, corroborando com Mendonça (2004) é fácil compreender que o processo 

de reestruturação produtiva do capital, que vem sendo implementado em âmbito mundial, mas 

com alguma preferência pelos países latino-americanos e africanos, particularmente 

Moçambique, por meio da territorialização acelerada dos agentes do capital, tem vindo a 

permear alterações nas relações sociais de produção, ao mesmo tempo em que atiça os 

conflitos sobre uso e posse de terra envolvendo, não só, as comunidades e as referidas 

empresas, mas como evidenciam os resultados da pesquisa de campo, entre as próprias 

comunidades. Hoje em dia, parte desses sujeitos busca se reterritorializar por meio da luta 

pela terra e por mínimas condições de sobrevivência. 

Com efeito, essas constatações possibilitaram estruturar o trabalho ora apresentado, a 

partir de análises e reflexões sobre as (re)leituras e estudos que vêm sendo desenvolvidos em 

torno dos territórios de mineração em Moçambique, onde parte significativa dos quais 

desconsidera a história e a cultura e até mesmo a identidade das comunidades locais 

moçambicanas, em favor da presença dos megaprojetos de mineração no país, que dilapidam 

as riquezas naturais e as extraem como matéria-prima que é exportada em bruto para destinos 

que praticamente as comunidades locais desconhecem. Em Nacala-a-Velha, por exemplo, as 

comunidades afirmaram não saber para que serve e para onde vai o carvão que lhes custa a 

vida, a sua história, a sua cultura.  

No rastro desse processo, ficam as sequelas de uma terra que jamais voltará a produzir 

como antes, dos empregos prometidos que jamais existirão, e um olhar incrédulo e nostálgico 

das comunidades, sobretudo, das áreas onde os megaprojetos são implantados. Por via disso, 

o texto ora apresentado, encontra-se organizado de tal modo que se buscou, na medida do 

possível, organizar as ideias centrais de forma que mesmo o leitor menos acostumado com 

essa temática possa, com alguma facilidade, compreender nosso raciocínio. 

No primeiro capítulo, optou-se em fazer uma análise teórico-metodológica dos 

principais conceitos e definições da pesquisa visando a facilitar o entendimento do leitor sobre 

a abordagem territorial em torno dos recursos minerais em Moçambique. Essa análise 

                                                 

10 Trabalhadores da terra se refere àqueles que exercem labor na terra e, portanto, possuem no trabalho rural 

as condições essenciais para a sobrevivência. Compreende os trabalhadores rurais assalariados, nas suas 

diversas modalidades, camponeses, agregados, parceiros, arrendatários etc., que estabelecem o sentido pleno 

da vida na terra e, em situação de desfiliação social, forjam a luta pela terra e pela reforma agrária 

(MENDONÇA, 2004).  

 



 

comporta de um lado, a compreensão da gênese e evolução dos conceitos selecionados e, por 

outro, o entendimento de suas nuanças, relações e inter-relações, mas sempre com a 

preocupação de manter sua individualidade. 

No segundo capítulo, buscou-se analisar o processo de formação socioterritorial de 

Moçambique, a partir de suas múltiplas determinações, com destaque para a atividade mineral 

que, ao lado da agricultura, foi decisiva para a fixação dos primeiros povos de origem Bantu11 

na região e, mais tarde, para o desenvolvimento comercial dos primeiros impérios e 

posteriormente, pela fixação dos portugueses e o início do processo de colonização. Ao 

mesmo tempo, buscou-se também analisar as características que a atividade mineral assumiu 

em Moçambique com a proclamação da independência política e a consequente 

institucionalização de um regime de orientação socialista. O conjunto dessa análise comporta 

o entendimento de como o processo de exploração mineral do território ao longo de sua 

constituição histórica, bem como do processo de transformação política e social vivenciado no 

país nos anos que se seguiram a independência, criaram as condições para a transição de 

Moçambique para o neoliberalismo e, com ele, o processo de territorialização do capital, bem 

assim dos megaprojetos minério-energéticos no país. 

Já o capítulo três examina o processo de territorialização dos megaprojetos de 

mineração em Moçambique, sobretudo da mineradora Vale Moçambique e da Kenmare 

Moma Mining buscando, por conseguinte, explicar o contexto da inserção do país na 

geopolítica mundial de produção de commodities minerais. No decurso do capítulo, 

analisamos, de igual modo, o quadro institucional e jurídico-legal sobre terra, ambiente e 

recursos minerais, com destaque para as legislações de terras e de minas visando a 

compreender como esses instrumentos permeiam a luta pelo acesso e uso desigual da terra em 

Moçambique e como eles contribuem para o processo de expropriação compulsório das 

comunidades locais pelo capital multinacional.  

Por fim, no quarto capítulo, são analisadas as implicações socioterritoriais dos 

megaprojetos de mineração nas comunidades locais dos distritos de Moma e Nacala-a-Velha, 

na província nortenha de Nampula. Para sustentar de forma empírica a análise que buscamos 

desenvolver neste trabalho, foram privilegiados os dados resultantes dos trabalhos de campo 

desenvolvidos tanto em Moma como no distrito de Nacala-a-Velha. Em Moma, para além das 

comunidades reassentadas no bairro de Mutiticoma, no Posto Administrativo de Thopuito, 

                                                 

11 A palavra Bantu tem uma conotação exclusivamente linguística e surgiu para assinalar o grande parentesco de 

cerca de 300 línguas, as quais utilizam esse vocábulo para designar os homens. Portanto, não existe uma “raça 

Bantu”. 



 

foram envolvidas na pesquisa outras comunidades do referido Posto, situadas em torno da 

área de exploração mineral concessionada à Kenmare. No total, foram 43 famílias envolvidas 

na pesquisa em nível do distrito de Moma. A essas famílias, foi aplicado o correspondente 

número de questionários cuja síntese dos resultados obtidos foi organizada em forma de 

tabelas e gráficos apresentados no trabalho, sempre que isso se mostrou necessário. 

Em Thoputito, mantivemos ainda diálogo com algumas lideranças locais nos bairros 

de Mutiticoma, Thipane e Thopuito-Sede. O diálogo com as estruturas de poder local em 

Thopuito favoreceu em muito o entendimento dos conflitos envolvendo a Kenmare e as 

comunidades locais, bem como a luta que as estruturas do poder comunitário travam para que 

algumas promessas feitas pela empresa sejam, pelo menos, parcialmente cumpridas. Mas 

acima de tudo, como o poder comunitário local se desdobra para tentar garantir que alguns 

locais sagrados não caiam nas garras da empresa que, a todo custo, pretende ver seus lucros 

crescerem de forma exponencial.   

Importa esclarecer que era nossa intenção, para além das famílias com quem 

conversamos, manter um diálogo mais ostensivo com as referidas empresas mineradoras 

existentes na província. Mas todos os esforços nesse sentido redundaram em fracasso, pois as 

empresas não se mostraram abertas ao diálogo. Das duas empresas contatadas, a Vale 

Moçambique e a Kenmare Moma Mining, apenas tivemos a aceitação desta última que, como 

não bastasse, condicionou a realização da entrevista com o representante da empresa em 

Moçambique sob duas cláusulas: 

Primeiro, devíamos nos deslocar de Nampula a Maputo a fim de poder conversar com 

o referido representante. Nampula dista de Maputo cerca de dois mil quilômetros e em média 

a 48 horas de viagem em rodovia e a duas horas em viagem de avião.  Num momento em que 

a situação de instabilidade política-militar em que o país se encontra(va) tendia a deteriorar-se 

cada vez mais, optamos em seguir viagem de avião. Diferente do Brasil, até o momento 

apenas uma empresa de aviação civil opera em Moçambique. Chama-se LAM (Linhas Áreas 

de Moçambique), uma empresa pública moçambicana em que o Estado é o maior acionista. 

Recentemente, a empresa se envolveu em escândalos de corrupção e caminha para a beira da 

falência, mesmo com a onda de inflação dos preços das passagens de que a Companhia 

decidiu enveredar.  

A segunda cláusula, provavelmente a que mais constrangimentos criou para a 

efetivação dos objetivos da pesquisa, é que não nos foi permitido dialogar com os 

trabalhadores da empresa exercendo atividades na mina de Moma. Em causa, estava um 

dossiê da empresa que pretendia demitir centenas de funcionários, a maioria dos quais 



 

moçambicanos residentes em Thopuito. Enquanto o dossiê era preparado em Maputo, em 

Moma o perímetro da zona de combate entre trabalhadores, comunidade local e a empresa se 

alastrava como pólvora na fornalha.   

As Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) e a Força de Intervenção 

Rápida (FIR) foram chamadas para proteger a infraestrutura e o maquinário da mineradora e, 

ao mesmo tempo, usando a força de polícia, debelar o descontentamento e o desagrado da 

comunidade para com a empresa. De fato, antes de nos deslocarmos a Maputo, estivemos 

primeiro em Moma. Coincidência ou não, assistimos à chegada da polícia moçambicana 

fortemente armada e equipada. Vendo aquilo acreditamos que, aos olhos do governo, a 

mineradora tinha mais valor e importância do que o sentido de luta por seus direitos que os 

trabalhadores nativos e a comunidade reivindicavam. Em suma, nem antes, nem depois disso, 

simplesmente não nos foi permitido o diálogo com os trabalhadores da Kenmare. 

A situação da Vale foi a mais difícil. Foram dois anos cheios de vai e vem, vai e volta. 

E-mails para aqui, e-mails para acolá. Venha hoje, venha amanhã. Por fim, acabamos 

agradecendo e desistindo no meio do caminho. A empresa nunca, nem sequer uma vez, 

atendeu aos nossos pedidos para dialogar nem com os representantes da empresa em 

Moçambique, nem com seus trabalhadores moçambicanos. Neste quesito, a Vale é bastante 

petulante ao ignorar a lei moçambicana de acesso à informação e a liberdade de expressão.  

Não se pode admitir de forma alguma que uma empresa inviabilize o processo normal 

de desenvolvimento de uma pesquisa, negando, para ela, o acesso à informação ou 

simplesmente reduzindo a zero todo um esforço de pesquisadores que buscam entender as 

contradições que envolvem a presença desses projetos no país. Aliás, talvez seja por isso 

mesmo que, até no momento, a Vale nos ignorou. Uma vez alguém disse: quem não deve, não 

teme. Esse provérbio popular enquadra-se bem no comportamento da Vale ao dificultar o 

acesso à informação sobre seus projetos em Moçambique.  

Já em Nacala-a-Velha, não nos foi possível dialogar com as comunidades atingidas 

pelos projetos do terminal portuário e da ferrovia recentemente implantados naquele distrito, 

seguindo a mesma metodologia aplicada em Moma. Em Nacala-a-Velha, trabalhamos com as 

comunidades reassentadas pela Vale em Murico, Naxiropa, Mucaia 1 e Mucaia 2, todas 

situadas no Posto administrativo de Nacala-a-Velha. Sempre que manifestamos o interesse de 

dialogar com os membros das comunidades, o líder da comunidade nos pedia um tempo para 

poder informar aos demais membros. Para nossa surpresa, vinham todos os membros, ou pelo 

menos, boa parte dos membros da comunidade.  



 

Debaixo de uma árvore (geralmente mangueira ou embondeiro [o famoso baobá]) era 

organizado um espaço aonde todos iriam sentar-se. Em posições bem demarcadas e em forma 

de meia lua, eram colocadas as cadeiras de plásticos onde se sentariam os visitantes (nós) e as 

estruturas do poder local da comunidade. As mulheres um pouquinho afastadas da 

semicircunferência com o tronco reto e as pernas alongadas ao chão ou às esteiras, quando 

existissem, e as vezes com bebês às costas e quase sempre de cabeça inclinada, sentavam-se 

defronte com os visitantes. Essa forma de sentar é típica no meio rural moçambicano e, acima 

de tudo, simboliza o respeito que a mulher aprende a manter não só para os visitantes da 

comunidade, mas para com as estruturas do poder local e com os homens da comunidade. Já 

os homens, sentados como podem são geralmente os que mais intervêm no diálogo.  

As comunidades de Nacala-a-Velha consideram que os seus problemas não devem ser 

apresentados por uma única pessoa, daí que ao solicitar dialogar com um membro da 

comunidade, se está automaticamente solicitando para dialogar com a comunidade inteira. 

Consideramos que essa forma de encarar o diálogo busca evitar desconfianças entre os 

próprios membros das comunidades. Por isso, atendendo a essa forma de organização social, 

não nos foi possível aplicar os questionários individualmente.  

Desse modo, para Nacala-a-Velha, os dados empíricos coletados correspondem aos 

dados fornecidos pela comunidade como um todo. Para além das comunidades reassentadas, 

dialogamos também com a Associação dos Pescadores, cujos membros foram obrigados a 

abandonar o exercício da atividade pesqueira na área onde hoje está implantado o novo 

terminal portuário. Ainda no distrito de Nacala-a-Velha, mantivemos contatos com os 

membros do governo local: um do SDAE, e um do governo do distrito. No prosseguimento 

das atividades de campo, realizamos também entrevistas nas cidades de Nacala-Porto e 

Maputo. 

Chegados aqui, gostaríamos de convidar o nosso leitor a fazer-nos companhia ao 

longo das próximas páginas de nossa pesquisa intitulada “NO PAÍS DO MANO MUÇA, EU 

SOU CARVÃO: implicações socioterritoriais dos megaprojetos de mineração nas 

comunidades locais da província de Nampula”. Todavia, antes de prosseguirmos com a 

análise dos capítulos que compõem o trabalho, consideramos oportuno esclarecer ao leitor o 

sentido constitutivo de nossa proposta de tema.  

Como é possível observar, o tema ora apresentado encontra-se dividido em duas 

partes: o título, cuja elaboração resultou da aglutinação de dois poemas, Mano Muça (que se 

refere a Moçambique), um poema de nossa autoria, onde questionamos as ambiguidades e as 

contradições do atual processo de territorialização dos megaprojetos de mineração nas 



 

comunidades locais moçambicanas, e o poema Eu sou carvão, da autoria do escritor 

moçambicano José Craveirinha, em que o autor se utilizando da metáfora enquanto recurso de 

linguagem, mostra sua indignação e insatisfação com relação a presença do colonizador e a 

exploração desenfreada dos recursos minerais no país. A segunda parte do tema, ou seja, o 

subtítulo, aponta para o objeto de nossa pesquisa, os megaprojetos de mineração e suas 

implicações socioterritoriais nas comunidades. Os dois poemas referenciados no título de 

nosso estudo, são apresentados a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mano Muça 

nossa terra virou areia, virou lama, virou poeira 

virou carvão, virou comboio, virou vagão 

e nossos sonhos... olha como se vão... 

 

Mano Muça 

a máquina levou nossa casa, levou nossa palhota 

levou a eternidade do tio Rito e da avó Rita. 

Os abutres mano Muça... levaram nossa esperança. 

 

Mano Muça 

nosso cajueiro, nossa mandioca o vento levou 

nosso rio, nosso mar, nosso ar, nossa terra, que tristeza 

e aquela criança ali... olha como está... 

 

Mano Muça 

vamos chorar aonde 

vamos viver aonde 

vamos morrer onde? 

 

(Mano Muça, poema do autor, fev. 2017) 

 

 

 

Fotografia 1 ─ Vista parcial do bairro de Thopuito-Sede, Moma, Nampula. 

 
Fonte: Trabalho de campo, Thopuito, 2016. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Eu sou carvão! 

E tu arrancas-me brutalmente do chão 

e fazes-me tua mina, patrão. 

 

Eu sou carvão! 

E tu acendes-me, patrão, 

para te servir eternamente como força motriz 

mas eternamente não, patrão. 

 

Eu sou carvão 

e tenho que arder sim; 

queimar tudo com a força da minha combustão. 

 

Eu sou carvão; 

tenho que arder na exploração 

arder até às cinzas da maldição 

arder vivo como alcatrão, meu irmão, 

até não ser mais a tua mina, patrão. 

 

Eu sou carvão. 

Tenho que arder, 

queimar tudo com o fogo da minha combustão. 

Sim! 

Eu sou o teu carvão, patrão. 

(Grito Negro, José Craveirinha, 2008) 

 
 

Para uma melhor apreensão do Grito Negro, é necessário a priori compreender o 

momento e o contexto histórico em que José Craveirinha, uma herança do bairro da 

Mafalala12, escreveu o poema. Em meio ao processo de colonização de Moçambique por 

Portugal, o poema não só reflete a integração do país na periferia da divisão internacional do 

trabalho como mero fornecedor de matérias-primas, mas revela a luta pela liberdade dos 

homens e da pátria secularmente submetidos às mais diversas formas hediondas de exploração 

escravocrata e de tratamento social, premente a divisão entre brancos e negros. 

Na metáfora implícita em o Grito Negro, o carvão representa ao mesmo tempo o 

minério, o negro, o Homem nativo cuja relação com o patrão, o branco, o colonizador é mais 

                                                 

12 Subúrbios da então Lourenço Marques, atual cidade de Maputo. 
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do que uma relação de subordinação, em que o primeiro é explorado para satisfazer a vontade 

do estranho, do intruso, do explorador. Nos dias que correm, o Grito Negro se mantém atual 

em face das investidas do capital, traduzidas em uma nova forma de colonização dos povos, 

particularmente da África e dos africanos ─ é o neocolonialismo camuflado no coração 

branco, o dito coração da paz e de solidariedade entre os povos. 

Tanto no Grito Negro como no O maior trem do mundo, é nítido o descontentamento 

social em face ao modelo de desenvolvimento imposto que busca obter dividendos por meio 

da exploração das riquezas naturais não-renováveis em prejuízo das comunidades nativas que, 

por conta desse modelo são compulsivamente expropriadas de suas terras e de seus territórios, 

tornando ainda mais difícil e precária a sua condição de vida. Pela análise dos fatos 

apresentados nos dois poemas, é clara a preocupação dos autores pela esgotabilidade desses 

recursos. No rastro do processo, restarão apenas a pobreza, a exaustão e as dificuldades dos 

povos cuja sorte de um bem-estar social foi e continua sendo saqueada pelo capital ávido na 

mais-valia. Uma história triste que extrapola o presente e se estende até ao futuro. E assim 

será se essa máquina do tempo das desigualdades sociais e de acumulação não for travada 

(freada).  

Tanto em Moçambique de forma particular, quanto no continente africano em geral, e 

outras regiões do chamado mundo subdesenvolvido, à exemplo da América Latina e da Ásia, 

a prática da atividade mineradora é, desde muito, um fator importante de acumulação e de 

disputas pelo território. Considerados por Raffestin (1993), como um dos trunfos do poder, a 

posse e controle de territórios com relativa riqueza em recursos territoriais foi sempre 

preocupação de algumas sociedades. No caso de Moçambique, o desenvolvimento da 

atividade mineral esteve sempre ligado à trajetória histórica de construção da nação 

moçambicana, onde a necessidade pelo controle e exploração dos recursos minerais foi 

sempre permeada por processos de expropriação de terras das comunidades nativas e com 

elas, o seu território. 

Em Moçambique, considera-se que a exploração de minérios remonta ao período pré-

colonial. Ao lado da agricultura, a atividade mineral foi decisiva para a fixação dos primeiros 

povos de origem Bantu na região e mais tarde, para a prosperidade comercial dos primeiros 

impérios e posteriormente, pela fixação dos portugueses e o início do processo de 

colonização. A história da formação das primeiras sociedades em África e em território 

moçambicano, foi particularmente influenciada pela riqueza mineral que constitui um dos 

principais fatores de atração que o continente e o país sempre exerceram sobre os povos 

conquistadores (FREI, CHAVEIRO, MACARINGUE, 2016).  
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A partir de meados do século XV, com o início da penetração mercantil portuguesa no 

país, motivada inicialmente pela demanda de ouro destinado à aquisição das especiarias 

asiáticas e mais tarde, pelo crescimento econômico da metrópole e que culminou com o 

processo de colonização de Moçambique por Portugal, deu-se início ao processo de 

acumulação primitiva do capital em território moçambicano e, consequentemente, o prelúdio 

dos processos violentos de expropriação de terras das comunidades nativas. Com efeito, o 

território moçambicano foi, desse modo, organizado para atender os interesses políticos, 

econômicos e sociais do colonizador. 

Com a independência do país em 1975, o governo da FRELIMO que há mais de 40 

anos governa os destinos dos moçambicanos, definiu como preocupação fundamental para o 

desenvolvimento de Moçambique a planificação socialista da economia tendo, por isso, se 

transformado num governo de orientação marxista-leninista. Essa nova forma de gestão do 

território, culminou com o processo de nacionalização da terra, fato que fez com que os 

camponeses tivessem esperanças de ocupar as terras não utilizadas pelas grandes explorações 

agrícolas e mineradoras capitalistas dos colonos. Mas estas foram transformadas em empresas 

estatais alargando a semiploretarização e a degradação das condições de produção e de vida 

das famílias camponesas. O processo de nacionalização da terra não somente abrangeu as 

propriedades dos colonos, mas as parcelas de terra da população nativa o que justifica, em 

parte, a rejeição da população e consequente fracasso do novo modelo de desenvolvimento 

imposto. 

Paralelamente, conforme apontam autores como Abrahamsson e Nilsson (1994), 

Ferrão (2002), Mosca (2011) e Matos (2016), o alcance da independência, associado à 

implementação de políticas sociais e econômicas pró-socialistas, não agradou aos países 

vizinhos e nem ao ocidente. A RSA respondeu com um boicote político-econômico, forçando 

o governo a rever as suas bases de sustentação econômica. Como corolário desse processo, 

antes mesmo que os moçambicanos consolidassem as conquistas e a euforia da libertação da 

pátria, o país foi abalado imediatamente a seguir a independência, pela guerra civil 

moçambicana e, ao mesmo tempo, foi assolado por fenômenos naturais extremos (secas, 

cheias e ciclones). Combinados com a guerra civil, estes fenômenos foram gradativamente 

fragilizando as instituições do Estado e os programas de desenvolvimento que já tinham sido 

planificados para o país. 

Ao mesmo tempo, era instituída em nível internacional uma nova (des)ordem 

geopolítica, premente o processo de reestruturação produtiva do capital, em que as grandes 

empresas multinacionais buscam assegurar novas áreas de influência com relativa riqueza de 
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recursos territoriais, entre eles, os recursos minerais. Matos (2016), entende que desde a 

descoberta do novo mundo, que não se restringia apenas à Europa, o capital (re)descobriu que 

a conquista do espaço era a varinha mágica de perpetuação desse sistema. Desde então, os 

novos espaços passaram a ser fontes de apropriação de mais-valia. As lutas pela conquista da 

emancipação desses espaços criaram barreiras à varinha mágica do sistema e novas formas de 

submissão desses espaços ao capital deveriam ser (re)inventadas.  

Mendonça (2004), considera que a reestruturação produtiva do capital, conduzida 

pelas grandes empresas, corporações e conglomerados transnacionais, expressa a sublevação e 

a interminável incerteza do sujeito da modernização capitalista: o capital. Por sua vez, 

Thomaz Júnior (2002), aponta que a reestruturação produtiva é entendida como um projeto 

não acabado do capitalismo tardio, já que não constitui uma nova hegemonia do capital na 

produção que se materializa territorialmente em nome da restauração de formas e 

procedimentos de dominação. Outrossim, este assunto será retomado no terceiro capítulo.  

Harvey (2012a), refere que a busca por novos espaços enquanto adiamento das crises 

do sistema capitalista, permitiu a introdução do neoliberalismo como uma ferramenta que 

possibilitou a corrida pelos recursos territoriais dos países periféricos, por meio da 

privatização de bens e serviços públicos. Essa ferramenta criou as bases para a introdução de 

novas territorialidades, muitas vezes, geradoras de exclusão, tanto geográfica como 

socioeconômica, ambiental e cultural. A sua materialização foi legitimada pelo poder do 

Estado, que através das reformas legais e institucionais embasaram as condições para a 

precarização das condições de vida da maior parte da população dessas áreas. 

Na esteira desse processo, e porque a resposta do governo moçambicano não ofereceu 

condições suficientes para sustentar o projeto socialista, Moçambique se viu compelido a 

mudar sua orientação política e econômica por meio da adoção de programas de ajustamento 

estrutural financiados pelo BM e pelo FMI. Essa mudança, implicou a introdução de reformas 

políticas, econômicas e sociais que tornaram possível e viável a transição do país para o 

neoliberalismo. Dessa forma, o país abriu espaço para a entrada do IDE e apostou nos 

megaprojetos de mineração para a exploração das riquezas naturais. Entretanto, o modo como 

esses projetos se materializam que é ao mesmo tempo contraditório e excludente, está 

implicando na expropriação violenta das comunidades locais moçambicanas. 

Caracterizado por uma economia essencialmente extrativa conforme aponta Castel-

Branco (2010), existem no país grandes expetativas de que a abundância de recursos 

territoriais poderá contribuir para a redução do flagelo de miséria em que se encontram a 

maioria dos moçambicanos (BRYNILDSEN, NOMBORA, 2013). De fato, Moçambique é um 
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país rico em riquezas naturais. A geologia do país se notabiliza pela ocorrência de grande 

diversidade de rochas sedimentares, magmáticas, metamórficas, bem como de minerais e 

fósseis (CUMBE, 2007). Entre os minerais mais explorados no país e outros a caminho de 

serem explorados figuram o carvão mineral, as areias pesadas (formadas principalmente 

pelo conjunto dos minérios de titânio: ilmenite, zircão e rutilo), o petróleo, gás e pedras 

preciosas (FREI, CHAVEIRO, MACARINGUE, 2016). 

Tendo em vista o uso desses recursos e no intuito de transformar as riquezas naturais 

em recursos com valor de troca, o país tem estado a atrair investimentos estrangeiros e os 

fluxos de capital têm adquirido dimensão significativa. O governo moçambicano está, em 

suma, determinado, por meio de concessões, em facilitar a extração e exportação desses 

recursos o mais rapidamente possível, supondo que sua exploração irá contribuir 

positivamente para financiar setores vitais da vida dos moçambicanos como a saúde, a 

educação, a rede de infraestruturas entre outros e com isso, atingir o crescimento econômico, 

bem assim a redução da pobreza no país.  

Nesse contexto, um conjunto de empresas de países como a Austrália, Irlanda, Rússia, 

Brasil, Índia e África do Sul, têm adquirido o direito de exploração mineral em território 

moçambicano, fato que se traduz na emergente importância da indústria extrativa de 

mineração para a economia moçambicana. No entanto, do ponto de vista das relações sociais e 

de produção ocorre que a ação do capital em Moçambique e particularmente na província de 

Nampula, tem vindo a desencadear um processo traduzido na apropriação da terra e dos 

recursos pelas empresas multinacionais de mineração. Daí que, deve-se ter um cuidado no 

sentido de que, como os recursos explorados não são renováveis, as multinacionais 

estrangeiras acabarão por absorver a maior parte desses preciosos recursos e deixar para os 

moçambicanos apenas o resto (as sobras). 

Ademais, como as riquezas naturais de que o país dispõe encontram-se em áreas 

comunitárias, quer estejam sendo aproveitadas para fins de autoconsumo ou como reservas 

para usos futuros, a re-descoberta da existência de recursos, cujas quantidades e qualidades 

favorecem a exploração comercial, pode implicar na mudança de uso desses recursos 

(MATOS, 2016). Com efeito, dada a crescente demanda de recursos minerais no mercado 

internacional em resultado do crescente desenvolvimento econômico e industrial, a 

integridade territorial das comunidades nativas em Moçambique, pode ser colocada em causa 

mercê das estratégias do desenvolvimento capitalista que obedece à lógica da reestruturação 

produtiva e da reprodução ampliada do capital. 
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A despeito disso, observa-se que o processo de apropriação dos territórios de 

mineração em Moçambique e consequente expropriação das comunidades locais se afigura 

enquanto lógica da reestruturação produtiva e da reprodução ampliada do capital como duas 

faces da mesma moeda. Por um lado, o capital (re)organiza os territórios locais para deles se 

apropriar a fim de alentarem às demandas do desenvolvimento capitalista. Por outro lado, esse 

processo de apropriação enquanto condição fundamental para a obtenção da mais-valia, para 

além de expropriar as comunidades, ao mesmo tempo, intensifica os conflitos sobre posse e 

segurança de terra e demais recursos no meio rural moçambicano, que para a maioria das 

populações significam a base de sua reprodução social, material e imaterial. 

Conforme refere Matos (2016), nos tempos atuais, onde os ditames do mundo estão 

sendo cada vez mais definidos por interesses alheios aos locais de ocorrência dos fenômenos, 

as transformações do território tendem a ser mais draconianas para as áreas de acolhida das 

investidas do capital internacional. A procura por áreas geradoras de processos de acumulação 

de capitais que sustentem o sistema capitalista, tem tornado as áreas periféricas mais 

dependentes das estratégias adotadas pelos países do centro, que em regra, definem as 

políticas econômicas, sociais, ambientais e até culturais que as áreas periféricas devem adotar, 

em favor de interesses do capital. 

Em Moçambique, o processo de inserção do território nacional nos fluxos 

internacionais de acumulação de capital acoplado às estratégias geopolíticas de apropriação 

das riquezas naturais e, por conseguinte, dos territórios de mineração tem sido possível graças 

à colaboração do Estado que para atingir esse objetivo, tem vindo constantemente a 

reformular o quadro jurídico legal do país visando o fortalecimento das demais leis, como são 

os casos da Lei de Terras e da Lei de Minas. Esse processo de reformulação da legislação 

moçambicana, não tem em vista a garantir a segurança, posse e controle dos territórios por 

parte das comunidades, mas incentivar as grandes corporações internacionais a investirem no 

país.  

Por outro lado, para além das constantes investidas na legislação perpetradas pelo 

Estado visando a facilitar a entrada do IDE no país em detrimento das comunidades, tanto o 

capital como o Estado, se utilizam de discursos positivistas de desenvolvimento e de bem-

estar social a fim de amealhar consensos sociais para usar os termos de Mendonça (2004), que 

justifiquem a incursão do capital nos territórios das comunidades. A esse respeito, Catsossa 

(2015), considera que esses discursos não passam de uma farsa, pois ocultam o verdadeiro 

caráter controverso do modo de produção capitalista na medida em que as relações que se 



56 

 

estabelecem entre as políticas públicas e as legislações aprovadas e em vigor no país, sempre 

atenderam interesses alheios às comunidades. 

Por conseguinte, como as referidas leis e os referidos discursos concedem preferência 

ao investidor estrangeiro, a expropriação das comunidades torna-se um processo irreversível. 

Em Moçambique, a cada dia que passa, as comunidades são compelidas a adotar novas 

formas de reinvenção em resultado das significativas mudanças que os processos de 

territorialização e acumulação de capital têm engendrado nos padrões de uso, posse e controle 

dos territórios das comunidades. Em suma, a inserção contraditória de Moçambique nos 

fluxos internacionais de acumulação de capital enquanto imposição do Estado e da economia 

internacional, se efetiva pela acumulação por espoliação em que os megaprojetos de 

mineração e demais processos de reprodução do capital transformam os territórios em espaços 

homogêneos e produtores de lucratividade. 

Mendonça (2004) considera que a inserção dos territórios das comunidades no sistema 

de produção capitalista de mercadorias não apenas transforma as riquezas naturais desses 

territórios, mas transforma o trabalho, a cultura e os modos de vida das comunidades onde os 

megaprojetos se encontram implantados. Aliás, visando a garantir a reprodução da mais-valia, 

uma das estratégias usadas pelos megaprojetos de mineração consiste por um lado, na 

eliminação dos sujeitos indesejados e, por outro lado, na produção de enormes contingentes 

de excluídos (BATA, BARREIRA, 2015). 

No cerne dessa lógica, as comunidades locais são expulsas de suas terras e obrigadas a 

reconstruírem uma nova história, cultura e identidade, por meio de processos de 

reassentamento compulsório em que as comunidades são compelidas a residir em áreas 

outrora estranhas a sua condição de vida, mas que agora, forçosamente, precisam aprender a 

conviver com vizinhos que não eram, com casas que não são, com parentes que nunca foram e 

acima de tudo, com velhos e novos problemas em resultado da vida em reassentamento. 

Evidenciando a pesquisa de campo, a realidade empírica observada tanto em Thopuito 

como em Nacala-a-Velha, mostra o quão as famílias reassentadas pelas mineradoras Kenmare 

Moma Mining e Vale Moçambique, respectivamente, estão agastadas com os processos de 

reassentamentos levados a cabo por essas empresas. Nesses locais, as populações têm sido 

expropriadas das suas terras e reassentadas em terras impróprias, sem condições para a prática 

da agricultura, comércio, entre outras atividades e sem o mínimo de infraestruturas sociais, 

econômicas e de saneamento do meio. Do mesmo modo, foi também possível observar as 

condições degradantes em que vivem as famílias reassentadas por essas mineradoras. Ou seja, 

existe um processo de reterritorialização que se dá a partir de uma inclusão precária e que 
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agrava a vida das comunidades atingidas por esses megaprojetos de mineração, não só em 

Nampula, mas um pouco por todo o país.   

Paralelamente, o processo de territorialização do capital e com ele, os megaprojetos de 

mineração em Moçambique, e particularmente na província de Nampula, tem intensificado 

não só as desigualdades socioespaciais, como também os conflitos no seio das comunidades. 

As comunidades lutam incessantemente em defesa das terras em sua posse e com elas, os 

recursos que constituem a base para sua reprodução social, material e imaterial. Conforme 

aponta Calaça (2013), a existência de conflitos é própria do processo de territorialização do 

capital que é ao mesmo tempo includente e excludente, articulado pelos interesses 

institucionais que, comumente, apoiam as ações dos atores hegemônicos, ou seja, são da 

natureza dos processos territoriais, disputas, alianças e subordinações.  

Para além de intensificar as desigualdades socioespaciais, a ação do capital 

multinacional, afeta diretamente a estrutura do trabalho, quer pela sua precarização quer pelo 

aumento do subemprego local, dado o caráter intensivo e qualificado em mão de obra que 

caracteriza os megaprojetos de mineração em Moçambique. Do mesmo modo, a implantação 

e expansão dos grandes empreendimentos de mineração no país e particularmente na 

província de Nampula, impactam também na esfera tradicional das comunidades que se 

evidencia, por exemplo, com a remoção e transferência de cemitérios forçando os sujeitos já 

territorializados a se distanciarem dos lugares habituais de sacralização das suas relações 

espirituais, gerando e incrementando sentimento de revolta por parte das comunidades.  

Diante do cenário apresentado, o estudo busca compreender a seguinte questão central 

de pesquisa: como se desenvolvem as estratégias políticas e geopolíticas de inserção de 

Moçambique no circuito mundial de produção de commodities minerais e quais são as 

implicações socioterritoriais decorrentes da ação do Estado e dos megaprojetos de mineração 

nas comunidades locais da província de Nampula? De modos a permitir que essa questão seja 

respondida com alguma profundidade, outras questões basilares foram elaboradas em torno 

desta. Com efeito, pretende-se também, ao longo do trabalho, apreender: i) como a riqueza 

mineral de que Moçambique dispõe constitui um fator importante de apropriação e 

expropriação dos territórios das comunidades locais; ii) como o Estado moçambicano permeia 

e legitima os processos de expropriação compulsórios e consequente precarização das 

condições de vida das comunidades locais em favor do capital, isto é, dos megaprojetos de 

mineração no país? 

Procurar entender as nuanças e relações que se estabelecem entre as questões 

levantadas, ajuda-nos a aguçar nosso entendimento sobre as tramas do processo de 
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territorialização do capital, ou seja, dos megaprojetos de mineração em Moçambique e 

particularmente na província de Nampula, enquanto uso e apropriação dos recursos minerais, 

a partir de um olhar geográfico integrado. Essa compreensão se constitui, portanto, na base 

para a reflexão teórica da abordagem territorial sobre os recursos minerais em 

Moçambique, a partir do entendimento de que o território envolve, ao mesmo tempo, a 

dimensão espacial material das relações sociais, bem assim das relações de poder e conflito de 

classes, e o conjunto de representações simbólicas que, não apenas move como integra ou é 

parte indissociável destas relações, por um lado e, por outro, a partir também do entendimento 

de que o território resulta das ações entre os diversos atores que se territorializam num 

processo histórico-espacial em contínua transformação, e que a des-territorialização (leia-

se expropriação) como produto espacial, resulta do embate entre classes sociais, 

(CALAÇA, 2013; HAESBAERT, 2009). 

Os territórios das comunidades locais em Moçambique, são na sua maioria 

caraterizados pela ocorrência de riquezas naturais tornando-os, por isso, territorialmente 

diferenciados. Tal fato, leva a que esses territórios sejam palco de estratégias políticas e 

geopolíticas de apropriação territorial que, por sua vez, são (re)funcionalizados para 

atenderem os interesses do capital. O fato de esses territórios possuírem riquezas naturais, 

leva também a que as empresas multinacionais estrangeiras em parceria com o Estado, 

potenciem pesquisas para exploração desses recursos, injetando capital, investimento em 

infraestrutura e outras condições necessárias para a implantação dos referidos megaprojetos 

cuja materialização no espaço se dá pela acumulação por espoliação e consequente 

expropriação das comunidades. 

Seguindo essa análise, o estudo defende a seguinte tese: existe uma estratégia 

geopolítica de inserção de Moçambique no circuito mundial de produção de commodities 

minerais que se dá a partir do processo de reestruturação produtiva do capital. Dentro do 

território nacional, esse processo é fortalecido por estratégias políticas do Estado, sobretudo 

por meio da legislação de terra e de minas, concebidas para acomodar os interesses do capital 

na exploração dos recursos minerais no país. Em nível das comunidades locais da província 

de Nampula, essas estratégias se esforçam em amealhar consensos sociais por meio de 

persuasão das comunidades e das lideranças tradicionais sobre relativos ganhos e bem-estar 

social advindos da exploração das riquezas naturais. Desse fato, resulta um processo de 

expropriação por espoliação dos territórios comunitários e, consequentemente, a precarização 

das condições de vida das comunidades em resultado das ações conjuntas perpetradas pelo 

poder do Estado e pelo capital materializado nos megaprojetos de mineração. 
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Já que, conforme aponta Matos (2016), o processo de territorialização do capital, bem 

assim dos megaprojetos de mineração em Moçambique implica, não só, na mudança dos usos 

da terra e dos recursos, mas no estabelecimento de novas territorialidades que excluem as 

anteriores e onde o novo uso do território implica a introdução de novos objetos e novas 

ações, gerando territorialidades diferentes que culminam com a expulsão dos sujeitos já 

territorializados, bem como na destruição dos objetos históricos e das respectivas ações que se 

desencadeavam no território, nos propusemos por meio deste estudo, a olhar para as 

estratégias políticas e geopolíticas de inserção de Moçambique no circuito mundial de 

produção de commodities minerais e as implicações socioterritoriais decorrentes da ação do 

Estado e da territorialização dos megaprojetos de mineração em Moçambique, com destaque 

nas comunidades locais da província de Nampula. 

O ponto de partida dessa análise é o recente processo de territorialização dos 

megaprojetos de mineração em Moçambique, um processo apoiado e fortalecido pelo poder 

do Estado. Em termos específicos, pretendemos com este estudo: i) analisar como a atividade 

mineradora participou do processo de formação socioterritorial de Moçambique e como a 

riqueza mineral de que o país dispõe constitui um fator importante de ocupação e apropriação 

dos territórios das comunidades locais; ii) analisar as estratégias geopolíticas de apropriação 

dos territórios de mineração em Moçambique pelos megaprojetos de mineração e consequente 

processo de expropriação das comunidades locais na província de Nampula; iii) examinar 

como o Estado moçambicano participa do processo de ocupação, apropriação e consequente 

expropriação dos territórios das comunidades locais pelos megaprojetos de mineração? iv) 

analisar as implicações socioterritoriais decorrentes da territorialização dos megaprojetos de 

mineração para as comunidades locais na província de Nampula, particularmente nos distritos 

de Moma e Nacala-a-Velha.  

O recorte espacial proposto ─ a província de Nampula, que se localiza na região norte 

do país se deve a cinco principais razões: primeiro, é uma das onze províncias moçambicanas 

cujas potencialidades físico-geográficas (clima, solos, recursos hídricos, recursos minerais) e 

econômicas (turismo, comércio, indústria) tem propiciado a entrada neste território do IDE e, 

por conseguinte a incorporação da província nos circuitos internacionais de produção de 

commodities agrícolas e minerais.  

Segundo, é na província de Nampula onde se localiza o primeiro grande investimento 

a marcar presença em território moçambicano, o projeto de exploração de Areias Pesadas no 

distrito de Moma pela companhia irlandesa Kenmare Moma Mining. Terceiro, é também na 

província de Nampula onde se localiza o principal porto de escoamento do carvão mineral de 
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Moatize explorado pela Vale Moçambique (o maior investimento estrangeiro de que 

Moçambique dispõe). Para além do Porto de Nacala-a-Velha, a Vale construiu uma ferrovia 

que liga Moatize, na província de Tete e Nacala-a-Velha, na província de Nampula. A 

ferrovia de cerca de 912 quilômetros passa pelo vizinho Malaui antes de desembocar em 

Nacala-a-Velha. 

Quarto, Nampula é uma das regiões do país que faz parte do Corredor de 

Desenvolvimento do Norte (CDN), do Corredor de Desenvolvimento de Nacala (CN) e onde 

também se encontra implantada a Zona Econômica Especial de Nacala (ZEEN). Quinto, a 

presença desses empreendimentos quer resultem da ação do capital, quer sejam o resultado 

da ação do Estado, tem vindo a provocar significativas mudanças socioespaciais e territoriais, 

estabelecendo conflitos, mecanismos de controle e gestão territorial, bem como a 

(re)organização dos territórios com implicações na vida das comunidades atingidas por esses 

projetos na província de Nampula.  

Por sua vez, as motivações para investigar as tramas dos megaprojetos de mineração 

na província de Nampula remontam desde 2009, ou seja, dois anos após a entrada em 

funcionamento do primeiro megaprojeto de mineração em Moçambique ─ o projeto de 

exploração de Areias Pesadas de Moma, iniciado em 2007, pela Kenmare Moma Mining. 

Outrossim, o ano de 2009 representou o início efetivo de minhas atividades acadêmico-

profissionais enquanto docente no curso de graduação em Geografia ministrado na UPN. 

Naquele ano (2009), foi me confiada a tarefa de lecionar a disciplina de Temas de Atualidade 

em Geografia Econômica, enquadrada na grade curricular do sétimo período (primeiro 

semestre do quarto ano), do curso de Licenciatura em Ensino de Geografia. Na ementa 

(plano) da disciplina, um dos temas a ser debatido era justamente os impactos dos 

megaprojetos na economia de Moçambique. Desse modo, se iniciava o meu primeiro contato 

com essa temática. 

Naquele momento, a questão dos megaprojetos de mineração ainda não era muito 

discutida no seio da academia em Moçambique, muito menos entre a sociedade civil 

moçambicana. Eram escassos os materiais divulgados sobre o assunto. Um dos poucos 

moçambicanos que iniciara a elaborar e a organizar os primeiros escritos sobre os 

megaprojetos de mineração no país foi o economista moçambicano Nuno-Castel Branco. 

Desde então, as pesquisas subsequentes passaram a ter o mesmo viés economicista na análise 

dos impactos dos megaprojetos em Moçambique. 

Dito de outro modo, houve uma valoração, conforme apontam Bata e Barreira (2015) 

de investigar somente como a exploração dos recursos minerais pode contribuir para o alívio à 
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pobreza e no limite, promover o desenvolvimento econômico e social de Moçambique. Em 

outro escrito, os autores consideram que, a partir de então, o âmago das referidas pesquisas 

passou a levantar questões ligadas somente à contribuição do setor da indústria extrativa 

mineradora para as receitas públicas, isto é, sua contribuição para o Orçamento Geral do 

Estado (OGE), a redução da pobreza e a promoção do tão esperado desenvolvimento 

econômico e social (BATA, BARREIRA, ALMEIDA, 2016). 

Ainda em 2009, como parte das atividades de campo inerentes àquela disciplina, 

realizamos uma visita de estudo envolvendo cerca de 100 alunos e 10 docentes do curso de 

Geografia da UPN à localidade de Thopuito, área da mina de Moma que começara a ser 

explorada, e onde também foram reassentadas 145 famílias pela Kenmare. Depois de três dias 

de trabalho intenso com a empresa e com as comunidades reassentadas, meu conhecimento 

sobre os megaprojetos ficou simplesmente confuso.  

Naquele momento, percebi que apenas a análise economicista de que muitas pesquisas 

tratavam sobre os megaprojetos de mineração no país, não era suficiente ou pelos menos não 

deixava compreender melhor as contradições do propalado desenvolvimento, bem como os 

processos de apropriação e expropriação dos territórios das comunidades e as precárias 

condições de vida em que as populações atingidas por esses projetos eram sujeitas a conviver. 

Durante a breve estada em Thopuito, fomos visitar o bairro de reassentamento de Mutiticoma 

onde nos deparamos com as difíceis condições de vida que as famílias reassentadas ficaram 

relegadas.  

A partir de então, passei a ter uma visão mais crítica sobre os megaprojetos de 

mineração no país. Como professor de Geografia, essa situação passou a inquietar-me ainda 

mais. Até 2013, momento que ingressei no IESA para frequentar o doutorado, esperava por 

uma oportunidade melhor para pesquisar com um olhar de geógrafo e com o devido 

aprofundamento, as relações de poder e de conflito envolvidas nos megaprojetos de 

mineração em Moçambique. Essa pretensão ficou melhor elucidada com a participação no 

grupo de estudos Dona Alzira por meio de leituras de autores marxistas que fundamentados 

na dialética buscam entender a práxis do capital e do capitalismo. Nada melhor que refletir as 

tramas do capital num Instituto como o IESA, comprometido com as causas políticas, sociais 

e culturais dos sujeitos que vivem o sufoco do drama da ânsia pela mais-valia. 

Nesse sentido, a fim de efetivar essa reflexão a partir de uma análise geográfica, o 

estudo se orienta na categoria território, enquanto viabilizador de fonte de recursos 

indispensáveis à vida humana. Conforme refere Mendonça (2004), a categoria território tem 

suscitado diversos debates nas ciências humanas e com destacada presença, na Geografia, 
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desde as teses que afirmam a sua (re)criação até àquelas que enfatizam o seu 

desaparecimento, expressando a preocupação com a dimensão espacial da sociedade, um dos 

pilares da investigação geográfica. 

Ao enfatizar-se uma análise territorial não significa, portanto, preterir-se do espaço 

enquanto uma das categorias-chave da Geografia. Ao discutir a categoria território, 

implicitamente também se discute a categoria espaço, já que tanto a análise territorial como a 

análise espacial partem de uma ideia central comum: a relação entre sociedade e natureza. 

Aliás, embora haja uma distinção entre espaço e território, ambos são o produto de uma 

construção social e historicamente instituída. A ênfase que se faz ao território resulta do 

esforço empreendido no sentido de compreender as relações de poder e de conflito que 

envolvem os processos territoriais, ou seja, os processos de apropriação e expropriação de 

territórios desencadeados pelos diferentes atores hegemônicos. 

Por esse viés, o embasamento teórico-metodológico construído para o entendimento 

analítico do objeto de pesquisa, considera o território na sua dimensão de totalidade 

(HAESBAERT, 2009). Essa construção se faz por meio de uma perspectiva geográfica 

integrada sobre a abordagem territorial dos recursos minerais em Moçambique. Para que isso 

fosse possível, o exercício metodológico caminhou no sentido de compreender em um 

movimento amplo, o setor de mineração em si e as mudanças e permanências ocorridas ao 

longo do tempo. Ou seja, buscou-se compreender a questão do território e recursos minerais 

em Moçambique e suas implicações socioterritoriais na sua historicidade, levando em 

consideração que as transformações são frutos de relações sociais com e na natureza. Em 

outras palavras, os homens, nas suas relações sociais, lançam mão de seus recursos mediados 

pelos seus instrumentos criados que, por sua vez, são mediados pelas necessidades geradas 

pelos sistemas socioeconômicos estruturados em cada sociedade. Ao apontar esses elementos 

como estruturadores para a análise, não se quer remontar todo o processo histórico, mas 

estabelecer que os recortes e os seus mediadores estão dentro de um sistema de sistemas 

(PEIXINHO, et al., 2003). 

Considerando que os territórios e os processos de territorialização são historicamente 

instituídos, o tempo histórico, além de conceito, pode ser compreendido como uma categoria 

fundamental para a análise e interpretação dos territórios e suas derivações, como a 

territorialidade, isto é, o tempo histórico é aqui entendido como processo (SAQUET, 

CANDIOTTO, ALVES, 2010). Desse modo, privilegiou-se um exercício de reflexão teórica 

que permitisse a análise histórico-dialética das relações sociais, mais especificamente das 

relações de poder e de conflito que envolvem as diferentes estratégias de apropriação dos 
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territórios de mineração arquitetadas pelo capital multinacional em Moçambique, a partir da 

compreensão de que o tempo está no território e este, por sua vez, no tempo (SAQUET, 

2007).  

A leitura do capital, sobre os territórios de que o estudo se vale, é uma leitura ao 

mesmo tempo política e geopolítica, pois a decisão e a posterior implementação dos objetos 

técnicos e informacionais carregam em si o controle social mediante o sistema de objetos e de 

ações (MENDONÇA, 2004). Essa reflexão permitiu compreender as transformações que 

ocorrem nas relações de poder e de apropriação dos territórios, bem como os nexos que se 

estabelecem na organização socioespacial do capital e sua articulação com as estratégias e/ou 

mecanismos de expropriação e os processos de territorialidade envolvidos.  

Para o entendimento das implicações socioterritoriais dos megaprojetos de mineração 

na província de Nampula, desenvolveu-se a pesquisa bibliográfica com relevância para o tema 

e a área de estudo. De certo, a análise bibliográfica foi de fundamental importância para o 

trabalho porque, por um lado, se constituiu na base para a reflexão teórica da realidade 

empírica deste estudo, na medida em que possibilitou analisar dialeticamente a abordagem 

territorial sobre os recursos minerais em Moçambique e, por outro lado, permitiu a clara 

idealização e elaboração dos instrumentos de pesquisa e os mecanismos para a coleta de 

dados no campo.  

Do mesmo modo, foi desenvolvida a pesquisa documental que consistiu na análise 

crítica do quadro institucional e jurídico-legal sobre terra e recursos minerais, bem como dos 

contratos relativos às concessões minerais, firmados entre o governo e os megaprojetos de 

mineração em Moçambique. O levantamento de documentos, conforme referem Saquet, 

Candiotto, Alves (2010), é importante para a apreensão dos processos históricos e relacionais, 

com os detalhamentos necessários para uma explicação coerente do objeto de estudo. Desse 

modo, a leitura desses instrumentos permitiu, não só, identificar as fraquezas e ameaças 

existentes, como também permitiu compreender como o poder político instituído pelo Estado 

permeia os usos desiguais e a apropriação dos territórios das comunidades locais em 

Moçambique, particularmente na província de Nampula. 

Visando a coleta de informações e dados primários, foram desenvolvidos ao longo do 

ano 2016, trabalhos de campo nos distritos de Moma e Nacala-a-Velha, ambos localizados ao 

longo da zona costeira da província de Nampula, região norte de Moçambique. A opção pelo 

direcionamento do campo para o distrito de Moma reside no fato de neste distrito estar 

implantado o megaprojeto da Kenmare Moma Mining cuja principal atividade, conforme 

anteriormente referenciado é a exploração de areias pesadas de onde se extraem minerais 
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raros como ilmenite, zircão e rutilo e onde cerca de 145 famílias foram forçosamente 

desalojadas e reassentadas contra sua vontade no bairro de Mutiticoma em Thopuito. Ainda 

em Thopuito, para além do bairro de Mutiticoma as atividades de campo estenderam-se para 

os bairros de Thipane e Thopuito-Sede onde o drama da exploração das areias pesadas 

também se faz sentir.  

Já a opção pela escolha do distrito de Nacala-a-Velha, se relaciona, conforme 

anteriormente justificado, ao fato de neste distrito ter sido implantado o terminal portuário e 

respectiva ferrovia construídos pela Vale Moçambique para o transporte e escoamento do 

carvão mineral de Moatize. Em Nacala-a-Velha, o trabalho de campo teve lugar em quatro 

povoados/comunidades reassentadas pela Vale: Muriaco, Naxiropa, Mucaia 1 e Mucaia 2 

situadas na localidade de Nacala-a-Velha-Sede, posto administrativo do mesmo nome. 

Todavia, existe mais uma comunidade onde também foram reassentadas algumas famílias. 

Trata-se da comunidade de Muanona, situada na localidade de Namalala, Posto 

Administrativo-Sede de Nacala-a-Velha. Importa esclarecer que sobre a Vale, a ênfase foi 

dada à análise das implicações socioterritoriais desencadeadas pela mineradora à jusante de 

seu projeto, ou seja, o estudo privilegiou a análise das implicações da Vale no distrito de 

Nacala-a-Velha. 

Para efeitos deste trabalho, designamos montante ─ a região em território nacional 

onde efetivamente é extraído o carvão mineral pela Vale Moçambique, isto é, o distrito de 

Moatize, província de Tete. Designamos jusante ─ a região em território nacional onde a 

partir dela é exportado para os diferentes mercados internacionais o carvão explorado pela 

Vale, isto é, o distrito de Nacala-a-Velha, província de Nampula. Mas porque não seria 

possível examinar de forma apurada essas implicações somente a jusante do projeto, sem 

antes compreender como se desencadeiam os processos de apropriação e expropriação dos 

territórios das comunidades a montante do projeto, isto é, em Moatize, província de Tete, o 

estudo buscou também com a densidade que coube, analisar as implicações socioterritoriais 

para as comunidades locais desencadeadas pela Vale na província de Tete, ou melhor dito, em 

Moatize. 

Para além dos distritos de Moma e Nacala-a-Velha, visando complementar as 

informações de base empírica, o trabalho de campo se estendeu também para as cidades de 

Nacala-Porto (cerca de 27 km da Vila-sede de Nacala-a-Velha e 200 km da cidade de 

Nampula) e Maputo. Maputo é o centro político administrativo do país. É onde ocorrem a 

maioria das negociações com os investidores estrangeiros e onde estão as sedes de parte 

significativa das grandes empresas estrangeiras em exercício no país. É em Maputo, onde 
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funcionam os escritórios da Vale e demais empresas brasileiras. É também nessa cidade, onde 

a Kenmare instalou a sua Sede. Neste último caso, a empresa foi obrigada à luz do contrato de 

concessão mineral assinado com o Governo de Moçambique (GoM) a manter em todos os 

casos um endereço na capital moçambicana para efeitos de recebimento de correspondências. 

Já Nacala-Porto se mostrou importante como parte da pesquisa, pois a região 

conforme aponta Rossi (2015), sonha em estrear-se como um novo polo econômico de 

Moçambique. A região foi transformada em uma zona econômica especial e oferece isenções 

tributarias para a instalação de negócios. Os brasileiros são os responsáveis pelos maiores 

empreendimentos e prometem dar o pontapé inicial para transformações da região de cerca de 

250 mil habitantes. Sem nenhuma grande atividade econômica – mineral ou agrícola ─ o 

diferencial de Nacala é sua condição geográfica. Tem um porto natural, formado por uma baia 

profunda. 

Outra razão da parada em Nacala-Porto, está associada ao fato de naquela cidade ter 

sido construído o novo aeroporto internacional com recursos do governo brasileiro, para 

atender principalmente a demanda em transporte aéreo da ZEE. Para que as obras da nova 

infraestrutura tivessem lugar, foi necessário expropriar dezenas de famílias camponesas que 

praticavam a agricultura de autoconsumo na área onde o aeroporto foi implantado. Os 

esforços de dialogar com as famílias expropriadas redundaram em fracasso, pois as 

autoridades do governo local dizem desconhecer o paradeiro das camponeses que perderam 

suas machambas para dar lugar as obras do novo aeroporto. 

O leque das atividades de campo consistiu na aplicação de entrevistas e/ou 

questionários às comunidades locais e líderes comunitários, bem como à algumas instituições 

do Estado e outros atores ligados ao setor minerador na província de Nampula. No total, 

foram realizadas 11 entrevistas, sendo uma em Maputo, duas na cidade de Nampula, duas na 

cidade de Nacala-Porto, três no distrito de Nacala-a-Velha e três em Thopuito, distrito de 

Moma. As entrevistas tiveram por objetivo inteirar-se sobre a dinâmica dos processos de uso, 

apropriação e exploração dos recursos minerais em Moçambique e particularmente em 

Nampula. Nesse contexto, foram realizadas entrevistas junto às direções provinciais de 

Recursos Minerais e Energia; de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural da província de 

Nampula. As entrevistas foram também extensivas aos governos e serviços distritais de 

atividades econômicas dos distritos de Nacala-Porto e Nacala-a-Velha. Do mesmo modo, 

foram realizadas entrevistas com a Kenmare, líderes tradicionais e uma associação de 

pescadores atingidos pelo projeto da implantação do terminal portuário em Nacala-a-Velha. 
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Paralelamente, foram envolvidos na pesquisa 43 AFs residentes na localidade de 

Thopuito-Sede aos quais lhes foi aplicado igual número de questionários, sendo 17 às famílias 

reassentadas no bairro de Mutiticoma, outros 17 aos agregados familiares do bairro de 

Thipane e nove às famílias do bairro de Thopuito-Sede. Os questionários tiveram por objetivo 

apreender e captar a experiência e a vivência das famílias atingidas pelo projeto de exploração 

de Areias Pesadas de Moma. Já em Nacala-a-Velha, pelas razões anteriormente descritas não 

foi possível aplicar os questionários então programados. Em seu lugar, foram realizadas 

sessões de diálogo com as famílias reassentadas pela Vale Moçambique. No total, foram 

quatro sessões, sendo uma em cada comunidade reassentada: Muriaco, Naxiropa, Mucaia 1 e 

Mucaia 2. 

Visando a obter maior número de informações, o estudo buscou preservar o 

anonimato dos atores e dos sujeitos envolvidos na pesquisa, sendo que as informações 

fornecidas foram tratadas de forma confidencial e somente utilizadas para os objetivos do 

trabalho. Contudo, houve casos em que as partes entrevistadas autorizaram que sua identidade 

pudesse ser revelada. Nestes casos, o estudo mencionou o nome do entrevistado e/ou a 

instituição em que o mesmo se encontra vinculado. Outrossim, a realidade apurada no 

trabalho de campo é confrontada, algumas vezes, com os relatórios das empresas, noutras 

vezes com os respectivos contratos assinados com o GoM e também com o quadro jurídico-

legal moçambicano sobre terra, minas e ambiente. 

Considerando os objetivos que norteiam a pesquisa, é certo afirmar que para a 

geografia este estudo se revela importante na medida em que contribui para o entendimento, a 

partir de um olhar geográfico das contradições alhures no território moçambicano, premente o 

processo de territorialização do capital, bem assim dos megaprojetos de mineração em 

Moçambique. Essa análise fortalece também a compreensão da abordagem territorial sobre 

recursos minerais em Moçambique, da mesma forma que permite descortinar as relações de 

poder e de conflito envolvidas nos processos de apropriação e expropriação dos territórios das 

comunidades locais moçambicanas, com destaque para as comunidades atingidas pelos 

projetos de mineração na província de Nampula.   

 Com o desenvolvimento deste estudo esperamos ter contribuído na supressão de 

possíveis lacunas até então existentes nos estudos ligados à mineração em Moçambique, já 

que a maior parte deles assumiu e/ou assume uma perspectiva econômica, com menor ênfase 

nas questões ligadas à organização e adequação socioespaciais e territoriais de que o capital se 

utiliza na sua relação com o poder político do Estado para se apropriar, não só dos recursos 

minerais, mas das demais riquezas naturais de que o país dispõe. Outrossim, queremos 
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vislumbrar que os resultados do estudo possam por um lado, ajudar o GoM a re-orientar suas 

ações no que se refere aos usos dos recursos minerais no país, e por outro lado, a influenciar 

os megaprojetos de mineração em nortear melhor seu relacionamento com as comunidades 

atingidas, a partir do conhecimento das implicações socioterritoriais de seus projetos 

constantes neste estudo. 

Nesse contexto, esperamos que os maiores beneficiários do estudo sejam as 

comunidades locais e a sociedade civil moçambicanas que poderão ver minimizadas as 

implicações negativas dos megaprojetos de mineração, caso o governo e as empresas 

mineradoras considerem os pressupostos constantes neste trabalho, relativos às implicações 

socioterritoriais decorrentes da implantação dos megaprojetos de mineração em Moçambique 

e particularmente na província de Nampula. Por via disso, para dar início ao debate aqui 

proposto, priorizamos no capítulo que se segue, a análise teórico-conceitual dos principais 

conceitos que norteiam a pesquisa, conforme se pode apreender a seguir.   
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CAPÍTULO I 

 

TERRITÓRIO, RECURSOS, MEGAPROJETOS, COMUNIDADES LOCAIS E 

IMPLICAÇÕES SOCIOTERRITORIAIS: ENQUADRAMENTO TEÓRICO-

CONCEITUAL 

 

Vamos começar a apresentação deste capítulo com uma pergunta de Marcelo Lopes de 

Souza extraída do livro Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial publicado em 

2013 pela Bertrand Brasil. Esse autor inicia o livro com a seguinte pergunta: O que são os 

nossos conceitos, e para que eles servem? Tomando por base algumas metáforas, o autor 

aponta que a importância dos conceitos reside no fato de os mesmos se constituírem enquanto 

instrumento de análise, unidades explicativas fundamentais, ao mesmo tempo constitutivas de 

qualquer construção teórica.  

Por sua vez, Santos (1985) entende que a expressão conceito é geralmente traduzida 

como significando uma abstração extraída da observação de fatos particulares. Mas, pela 

razão de que cada fato particular ou cada coisa particular só tem significado a partir do 

conjunto em que estão incluídos, essa coisa ou esse fato é que terminam sendo o abstrato, 

enquanto o real passa a ser o conceito. O autor aponta ainda que o conceito só é real na 

medida em que é atual. De fato, os nossos conceitos são, em todo caso, carregados de 

historicidade. Conforme lembrado por Souza (2013), não se pode esquecer que os conceitos 

que empregamos são fruto de uma época e das condições internas e externas ao debate 

científico e intelectual próprias de cada época, mesmo quando as palavras (termos técnicos), 

em vários casos, sobrevivem às redefinições e mudanças de conteúdo.  

Em trabalhos científicos dessa natureza, acreditamos ser mister a definição, pelo 

menos, grosso modo, dos principais conceitos norteadores da pesquisa, ainda que as 

definições possam tornar-se limitantes. Na maioria das bancas de licenciatura, mestrado e 

doutorado assistidas no transcurso dos últimos 10 anos, tanto em Moçambique quanto no 

Brasil, foi possível constatar que parte significativa dos trabalhos apresentados era bastante 

criticada, logo de primeira, por não terem se esforçado na definição dos conceitos que 

norteiam a pesquisa.  

Do mesmo modo, sempre elogiei aqueles trabalhos e mesmo apresentações que, logo 

de início, se preocupam em buscar esclarecer as definições básicas que o trabalho comporta. 

A definição de conceitos não apenas facilita a compreensão do leitor sobre o discurso 
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proposto, como também permite e facilita ao próprio pesquisador, organizar melhor seu 

raciocínio e adentrar de forma contundente na seara da temática que se propôs pesquisar. Daí 

que, a opção pela construção deste capítulo está vinculada à análise teórico-metodológica que 

se faz necessária para a apreensão conceitual dos principais termos que conduzem nosso 

entendimento da temática em estudo. Essa análise, comporta, por um lado, a compreensão da 

gênese e evolução dos conceitos selecionados e, por outro, o entendimento de suas nuanças, 

relações e inter-relações, mas, com a preocupação de manter sua individualidade na medida 

do possível. O objetivo central desta proposta é, no entanto, facilitar a compreensão do leitor 

sobre a abordagem territorial em torno dos recursos minerais em Moçambique e 

particularmente na província de Nampula. 

Com efeito, tendo em mente que os conceitos, são, também, um modo de pensar, 

apreender e representar a realidade, fazendo parte da própria realidade, e que não é possível 

abarcar todas as variáveis componentes do espaço geográfico, foram selecionadas para análise 

seis terminologias e/ou expressões, algumas familiares à geografia e outras não. Umas foram 

tratadas como conceitos, outras simplesmente como noções, mas buscando sempre dotá-las de 

um sentido geográfico, ou seja, analisá-las a partir de suas relações com e no espaço. Assim, 

com base no enunciado da temática proposta e, buscando entender à luz de sua história e do 

presente, evidenciando aí a dimensão histórica dos conceitos, foram selecionadas as seguintes 

expressões: i) espaço e território, ii) territorialização e desterritorialização, iii) megaprojetos, 

iv) matéria e recursos, v) comunidades locais, e vi) implicações socioterritoriais.  

Algumas dessas expressões, se não todas, vêm sendo usadas de maneiras tão 

diferentes, que cada uma delas acaba encerrando, para diferentes interpretes, diferentes 

nuanças de sentido. As definições aqui testadas pretendem expressar tão-somente o âmago do 

significado, passível de ser ampliado ou adaptado para o exame de um processo específico 

num dado contexto espacial. Certamente, outro pesquisador selecionaria outros conceitos 

sobre essa mesma temática. Todavia, consideramos que os conceitos e as noções aqui 

selecionadas são as que mais se identificam com o texto e, apreender seus nexos e inter-

relações facilita a compreensão do conteúdo que nos propusemos a discutir.  

Ora, é também verdade que alguns conceitos selecionados podem ser vistos como 

muito mais básicos do que outros, dependendo da visão de cada leitor que pode ou não 

concordar com os conceitos aqui selecionados e ao tratamento que lhes foi dado. Seja como 

for, nosso esforço caminhou no sentido de trazer mais de uma visão sobre um mesmo 

conceito e sempre, na medida do possível, buscando problematizar essas diferentes visões. 

Desse modo, caminhando no sentido de concordar com Candiotto (2004, p. 75), consideramos 
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que “para avançar em relação a um conceito, é imprescindível avançar com uma vasta 

fundamentação bibliográfica em torno deste, além de compreender a história dos conceitos 

utilizados”. Em suma, o recurso à revisão bibliográfica de vários autores clássicos e não só, 

entre famosos e anônimos, se mostrou fundamental para a constituição deste capítulo.  

 

1.1 Espaço e território: dois conceitos-chave para a geografia 

Um estudo cujo objetivo é discutir o conceito de território e suas demais variações, a 

territorialização, por exemplo, constitui-se, logo a priori, em um exercício árduo para quem o 

elabora e, também, comprometedor, dependendo da filiação política e filosófico-científica de 

quem o lê. Esse exercício fica mais complicado, ainda, quando a proposta é trabalhar o 

conceito de território não por si, como uma realidade efetivamente existente, de caráter 

ontológico, mas como um instrumento intelectual para a apreensão da realidade e 

compreensão em sentido epistemológico, de um país como Moçambique que nos últimos 

anos, vem sendo integrado na lógica mundial da reprodução do capital com a luta de classes e 

contradições aí existentes.  

Mas isso, não significa e nem deve significar, de modo algum, que um esforço teórico-

metodológico para analisar o conceito de território e os processos de territorialização seja 

inútil. Destarte, entendendo que a abordagem do território ou abordagem territorial representa 

o conjunto de argumentos que possuem esse conceito como o fio condutor da articulação 

teórica (HEIDRICH, 2010), discutir caminhos e perspectivas desta abordagem, como é parte 

do propósito deste capítulo é essencialmente, discutir teoria. Porque os conceitos são 

complementares e interdependentes e no sentido de sistematizar algumas (re)leituras, buscar-

se-á desenvolver, a seguir, uma reflexão sobre o território e os processos de territorialização, 

conceitos bastante discutidos na atualidade no seio da geografia e, buscando, na medida do 

possível, manter a sua individualidade. Embora seja um conceito central à geografia, o 

território, e os processos de territorialização, por terem a ver com a espacialidade humana, 

conforme refere Haesbaert (2004, p. 89) “têm certa tradição, também, em outras áreas, cada 

uma com enfoque centrado em uma determinada perspectiva”.  

A título de exemplo, na Ciência Política, a ênfase do conceito de território recai sobre 

as relações de poder (quase sempre ligadas ao poder do Estado); na Economia, o território, é 

visto, muitas vezes, como um fator locacional ou como uma das bases do processo produtivo; 

na Antropologia, a construção do conceito de território destaca a sua dimensão simbólica; na 

Sociologia, o enfoque se dá a partir da intervenção do território nas relações sociais, em 

sentido amplo; na Psicologia, o conceito de território é incorporado no debate sobre a 
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construção da subjetividade ou da identidade pessoal. E na geografia, qual é o enfoque do 

conceito de território?  Essa é a pergunta cuja resposta será dada no sentido de suscitar o 

desenvolvimento de mais debates, pois seria infrutífero afirmar categoricamente que num 

trabalho dessa natureza caberia a súmula do ponto de vista do conhecimento geográfico de um 

conceito tanto abrangente quanto polissêmico como o território.  

Para iniciar essa discussão teórico-metodológica sobre o conceito de território importa, 

em primeiro lugar, explicar que do ponto de vista etimológico a palavra território provém do 

latim territorium, que significa pedaço de terra apropriado. Com efeito, o vocábulo latino 

terra é fundamental para se entender o significado da palavra território, pois explicita sua 

estreita ligação com a terra, como um fragmento do espaço onde se constroem relações tanto 

de base materialista quanto de base idealista (HAESBAERT, 2004, 2006). Destarte, a noção 

intuitiva do território “tem a ver com limites, com fronteiras... enfim, com a projeção, no 

espaço, de um poder que se exerce e que demarca espaços diferentes” (SOUZA, 2013, p. 32). 

De fato, a ideia das relações de poder, por assim dizer, delimitadas e espacializadas está 

sempre presente na construção do conceito de território, conforme será discutido mais adiante, 

mesmo em se tratando de uma aproximação intuitiva a esse conceito basicamente vinculado à 

Geografia Política.  

Os fatores que estimulam essas demarcações (políticos, econômicos, estratégico-

militares, entre outros), a maneira como se chega a elas (argumentação, negociação, 

intimidação, imposição pela força) e o modo como elas são implementadas (menos ou mais 

excludentes, menos ou mais solidárias) conforme refere Souza (2013), podem variar 

consideravelmente. Em suma, como não há um único tipo de poder, tampouco há um único 

tipo de território. Contudo, esse é um assunto que será discutido com veemência nos próximos 

parágrafos. Por hora, o compromisso é localizar o epicentro dos estudos do conceito de 

território dentro das várias disciplinas do conhecimento científico.  

A esse respeito, Souza (1995, p. 84) na tentativa de busca da origem do conceito de 

território, entende que “o território surge na tradicional Geografia Política, como o espaço 

concreto em si (com seus atributos naturais e socialmente construídos) que é apropriado, 

ocupado por um grupo social”. Esse conceito de território, que tem origem na Geografia 

Política e no conceito de espaço vital de Ratzel, refere-se geralmente a uma circunscrição do 

espaço por meio do poder. 

Um dos autores que mesmo não sendo sua preocupação central em suas obras, discutir 

e apresentar um conceito de território com cunho teórico-metodológico foi o geógrafo alemão 

Friederich Ratzel, um dos ícones da Geografia Política. Com base na leitura de suas obras 
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Antoprogeografia (1882) e Geografia Política (1897), compreende-se, no entanto, que em 

virtude de sua formação naturalista, Ratzel desenvolveu sua noção de território inspirado na 

Etologia tendo como base o comportamento dos animais para delimitação de áreas de domínio 

de determinada espécie ou grupo de animais. 

Portanto, em Ratzel, o conceito de território aparece como sinônimo de solo e/ou de 

ambiente. Desse modo, para Ratzel (1990a, 1990b) o território pode existir, tanto de modo 

apolítico (sem a presença do Homem) ou com a presença deste e com o domínio do Estado 

(político). Ainda de acordo com Ratzel (1990a) as relações entre sociedade e território são 

determinadas pelas necessidades de habitação e alimentação. A sociedade enraíza-se no 

território e esta relação influencia a natureza do Estado. O território é compreendido como 

Estado-Nação, a partir do momento em que há uma organização social para sua defesa. Dessa 

forma, Ratzel afirma que: 

 

Embora mesmo a ciência política tenha frequentemente ignorado as relações 

de espaço e a posição geográfica, uma teoria do Estado que fizesse abstração 

do território não poderia jamais, contudo, ter qualquer fundamento seguro. 

[...] sem território não se poderia compreender o incremento da potência e da 

solidez do Estado (RATZEL, 1990a, p. 73-74). 

 

Nesse contexto, percebe-se então que, na ótica ratzeliana, o território é um espaço 

qualificado pelo domínio de um grupo humano, sendo definido pelo "controle" político de um 

dado âmbito espacial. A ideia de território em Ratzel foi profundamente marcada pela sua 

visão naturalista. De qualquer forma, em Ratzel, é no elo indissociável entre uma dimensão 

natural-física e uma dimensão política do espaço que o território se define. Esta concepção 

acaba de alguma forma se aproximando daquela que, valorizando a dimensão econômica, vê o 

território como fonte de recursos para a reprodução da sociedade, pois é também, com base 

nesta disponibilidade de recursos que Ratzel construiu seu conceito. O espaço vital seria, 

portanto, o espaço ótimo para a reprodução de um grupo social ou de uma civilização, 

considerados os recursos aí disponíveis que, na leitura do autor, devem ter uma relação de 

correspondência com as dimensões do agrupamento humano nele existente. 

(Re)leituras recentes da obra de Ratzel como as de Dijkink (2001), descortinam o lado 

simbólico e mais subjetivo da obra ratzeliana sobre à construção do conceito de território e 

uma concepção idealista de natureza presentes em sua interpretação do Estado. Esse autor 

considera que a ligação espiritual com a terra existente na obra de Ratzel, faz desse território 

estatal muito mais do que uma entidade material. O sentido orgânico ótimo almejado pelo 
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Estado passa pela ideia de que é graças ao território, ou melhor, ao solo, que a nação supera 

suas misérias e alcança as condições para a projeção de seu poder criativo. 

Fica evidente, é claro, que o conceito idealista de natureza presente na obra de Ratzel 

se refere mais a um estado ideal da própria sociedade do que às coisas externas ao Homem. A 

natureza se expressaria por meio dos homens, em sua criação artística. O geógrafo brasileiro 

Marcelo Lopes de Souza, em sua análise atenta da obra Geografia Política, aponta críticas 

quanto à compreensão ratzeliana do território. Em seu entender, Friedrich Ratzel procedeu a 

uma profunda coisificação da ideia de território, na medida em que empregava 

concomitantemente o vocábulo solo como sinônimo de território. Mais adiante, esse autor 

escreve que: 

Devemos estar cientes de que, em Ratzel, o termo território, por isso 

mesmo, não possui o status de uma categoria científica com características 

próprias. O termo Territorium é usado com parcimônia na Politische 

Geographie, e, quando ele é usado, se refere a um recorte político-espacial 

que praticamente se confunde com o Boden, com o solo, esse fator de 

coerência material do Estado ─ e que era a verdadeira pedra angular do 

discurso ratzeliano. Em outras palavras, ele não explorou e desenvolveu 

propriamente um conceito de território plenamente individualizado 

(SOUZA, 2013, p. 94, grifos do autor). 

 

De fato, apesar do destaque para o território em seu discurso, é viável opinar que tanto 

na Antropogeografia como na Geografia Política, não existe uma definição clara do conceito 

de território, embora Raffestin (1993) considere que a obra de Ratzel constitui um momento 

epistemológico na Geografia. Contudo, conforme aponta Candiotto (2004) é necessário ter 

cuidado ao se criticar conceitos, principalmente se a crítica ocorrer após um período onde 

surjam novidades em relação a temática discutida. Na opinião desse autor, é fácil criticar 

autores clássicos décadas depois da formulação de conceitos, pois como tudo é dinâmico, o 

pensamento sobre determinado conceito avança e incorpora novas variáveis.  

Certamente, não foi por falta de incapacidade intelectual ao que se pode corroborar 

com a opinião de Souza (2013), que Ratzel usou o termo território como sinônimo de solo 

e/ou ambiente. É oportuno entender que, sendo os conceitos, também, um modo de pensar a 

realidade, eles são temporais, ou seja, estão vinculados com o seu período histórico.  

 
Mais uma vez, é válido insistir sobre a necessidade de entendermos os 

nossos conceitos como sendo carregados de historicidade (e, não raro, de 

ideologia, especialmente se livrarmos esta palavra de sua leitura simplista 

como falsa consciência). Dadas as restrições de seu contexto histórico e de 

sua situação político-ideológica, a preocupação ratzeliana com a dimensão 

de apropriação, de conquista e de dominação do espaço geográfico não 
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chegou a levá-lo a emancipar a categoria de território (SOUZA, 2013, p. 94, 

grifos do autor).  

 

Os conceitos modificam-se ao longo do tempo histórico, sendo constantemente 

recriados, em função da própria dinâmica das transformações socioespaciais. Por conseguinte, 

os conceitos são fruto de uma construção dinâmica e contínua. Não obstante, o conceito de 

território é um conceito que vem retomando importância na geografia crítica contemporânea, 

na medida em que permite pensar as relações territorializadas de poder que estruturam o 

espaço socialmente produzido. Aliás, é dentro da chamada geografia crítica que começam a 

aparecer as primeiras abordagens específicas e cientificamente sistematizadas sobre o 

território enquanto conceito e categoria de análise da ciência geográfica, sobretudo, a partir da 

década de 1970, momento em que a geografia crítica, ou radical, passou a registrar um 

intenso desenvolvimento baseado na fundamentação filosófica do materialismo dialético de 

Marx e Engels.  

Gestada no contexto de crise urbana e das múltiplas lutas sociais que eclodiram nos 

anos 1960, essa corrente surgiu como reação à crescente hegemonia da nova geografia 

teorética de cunho neopositivista, cujo foco no estudo descritivo e sistêmico dos padrões 

espaciais impedia o entendimento dos processos socioeconômicos e ideológicos subjacentes. 

Sua principal contribuição teórica ao campo da geografia, diz respeito à tentativa de 

integração dialética entre a análise das estruturas e processos espaciais aos processos e 

relações sociais, alimentada pela perspectiva da transformação social radical 

(CHRISTOFOLETTI, 1982). Seguindo essa ordem de ideias no contexto de desenvolvimento 

da geografia crítica e retomando a discussão em voga sobre a construção teórico-

metodológica do conceito de território, é oportuno analisar a ideia de território presente no 

pensamento daquele que é considerado um dos autores mais proeminentes de orientação 

marxista Claude Raffestin, geógrafo francês radicado em Gênova, que buscou sistematizar em 

seu livro Por uma geografia do poder, o conceito de território, tomando por base o seu caráter 

relacional.  

Falar do sentido relacional do território é falar do território enquanto relação, não 

apenas no sentido de ser definido sempre dentro de um conjunto de relações histórico-sociais, 

mas, também, no sentido de incluir uma relação complexa entre processos sociais e espaço 

material, seja ele visto como a primeira ou a segunda natureza para utilizar os termos de Marx 

(2000). Outro aspecto importante ao se enfatizar o sentido relacional do território é a ideia de 

que ele não implica uma leitura simplista de espaço como enraizamento, estabilidade, 
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delimitação e/ou fronteira. Enquanto relação social, umas das características importantes do 

território é a sua historicidade. Para Haesbaert (2006) o caráter relacional do território, ou 

seja, enquanto mediação espacial do poder, resulta da interação diferenciada entre as 

múltiplas dimensões desse poder, desde sua natureza estritamente política até seu caráter 

propriamente simbólico, passando pelas relações dentro do chamado poder econômico, 

indissociáveis da esfera jurídico-política. 

Retomando à Raffestin, importa referir que este se diferencia das ideias contidas na 

obra de Ratzel, por entender que para além da dimensão material do território ligada ao 

Estado-Nação e, bastante enfocada por Ratzel, caberia ao conceito de território no quadro 

dessa discussão às relações de poder que nele se estabelecem. Ao incluir novas variáveis em 

sua tentativa de sistematizar uma Geografia do Poder, Raffestin (1993) buscou estabelecer 

primeiramente uma distinção do ponto de vista metodológico entre espaço e território. 

Baseando-se no seu entendimento marxista, esse autor aponta que espaço e território não são 

termos equivalentes. O espaço é anterior a qualquer ação, como a realidade material 

preexistente a qualquer conhecimento e qualquer prática dos quais será o objeto a partir do 

momento em que um autor manifeste a intenção de dele se apoderar. Em suma, o autor 

entende que: 

O espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço, é o 

resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza 

um programa) em qualquer nível [...]. O território nessa perspectiva, é um 

espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação e que, por 

consequência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a prisão 

original, o território é a prisão que os homens constroem para si. [...] O 

espaço é, de certa forma, dado como se fosse uma matéria-prima. [...] 

evidentemente, o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É 

uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as 

relações que envolve, se inscreve num campo de poder. (RAFFESTIN, 1993, 

p. 143-144, grifos nossos). 

 

Para sustentar a ideia de que o espaço é anterior ao território, Raffestin se apoia em 

Henri Lefebvre induzindo ao leitor a uma compreensão de que Lefebvre concorda, também, 

com essa análise metodológica da passagem do espaço ao território. Nesse contexto, apesar do 

esforço metodológico empreendido em diferenciar espaço de território, Raffestin acabou 

sendo bastante criticado ao afirmar que “o território se apoia no espaço, mas não é o espaço; é 

uma produção, a partir do espaço”. Haesbaert (2010) refere que Raffestin, pelo menos nesse 

momento, acabou se confundindo na própria alusão que faz a Henri Lefebvre, como se este 

também partilhasse dessa passagem do espaço ao território. Ao contrário, para Lefebvre 

(2006), o espaço também e, sobretudo, é produzido socialmente, não se tratando em hipótese 
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alguma de um dado a priori sobre o qual os homens injetam trabalho e exercem o poder. 

Contudo, Haesbaert concorda com a dimensão política (sobretudo, a estatal) privilegiada no 

texto de Raffestin (1993), desse espaço socialmente produzido.  

Souza (1995) que também enfatiza o sentido relacional do território na sua análise 

conceitual, claro, tendo o cuidado de não cair no extremo oposto, o de desconsiderar o papel 

da espacialidade na construção das relações sociais, ao contrário das perspectivas que 

enfatizam um debate do território em seu caráter absoluto no sentido materialista mecanicista 

de evidência empírica (objeto material, substrato concreto), teceu duras críticas a Raffestin, 

conforme se pode ler: 

 

Ao que parece, Raffestin não explorou suficientemente o veio oferecido por 

uma abordagem relacional, pois não discerniu que o território não é o 

substrato, o espaço social em si, mas sim, um campo de forças, as relações 

de poder espacialmente delimitadas e operando, destarte, sobre um substrato 

referencial. [sem sombra de dúvida pode o exercício do poder depender 

muito diretamente da organização espacial, das formas espaciais; mas aí 

falamos dos trunfos espaciais da defesa do território em si] (SOUZA, 1995, 

p. 97, grifos nossos). 

 

Uma leitura atenta dos dois clássicos até aqui analisados (Ratzel e Raffestin), permite 

compreender que o discurso sobre a ideia de território contida em seu pensamento, discorre 

para uma coisificação rotineira do território conforme refere Souza (1995), as vezes mal 

deixando entrever o aspecto que, a rigor, define o território: o exercício do poder. Esse autor 

insiste de que o que define o território é, em primeiro lugar, o poder, ou seja, a dimensão 

política das relações sociais, compreendendo essa dimensão no sentido amplo de o político, e 

não no sentido de a política. Contudo, o autor sublinha que entender o território enquanto 

relações de poder espacializadas, não significa dizer que o caráter econômico-materialista e 

simbólico-cultural que envolve o conceito de território, não seja relevante, ou não sejam 

incluídos ao se lidar com o conceito de território a partir do enfoque de sua dimensão política.   

Apesar de tecer críticas sobre a abordagem do território em Ratzel e Raffestin, Souza 

(1995) fundamenta-se nas obras destes autores para discorrer sobre a sua construção teórico-

metodológica desse conceito. Em sua primeira aproximação a este conceito, o autor entende 

que o território é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações 

de poder.  

A questão primordial, aqui, não é, na realidade, quais são as características 

geológicas e os recursos naturais de uma certa área, o que se produz ou 

quem produz em um dado espaço, ou ainda quais as ligações afetivas e de 

identidade entre um grupo social e seu espaço. Estes aspectos podem ser de 

crucial importância para a compreensão da gênese de um território ou do 
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interesse por tomá-lo ou mantê-lo [...], mas o verdadeiro Leitmotiv é o 

seguinte: quem domina ou influencia e como domina ou influencia esse 

espaço? Este Leitmotiv traz embutida, ao menos de um ponto de vista não 

interessado em escamotear conflitos e contradições sociais, a seguinte 

questão inseparável, uma vez que o território é essencialmente um 

instrumento de exercício de poder: quem domina ou influencia quem nesse 

espaço, e como? (SOUZA, 1995, p. 78-79, grifos do autor). 

 

Conforme se pode compreender, Souza (1995) busca em sua primeira aproximação 

conceitual, descoisificar o conceito de território, ou seja, negar que o território seja 

confundido com o substrato material que lhe dá suporte. Contudo, o autor admite que sem 

essa materialidade para lhe servir de referência, o território seria praticamente uma abstração 

vazia. Do mesmo modo, ao considerar o território como um instrumento essencialmente para 

o exercício do poder, Souza (1995) chama a atenção de que como não existe um único tipo de 

poder, tampouco existe um único tipo de território.  

A esse respeito, Saquet (2003) entende que como as relações são múltiplas, por isso, 

os territórios também o são, revelando a complexidade social e, ao mesmo tempo, as relações 

de indivíduos ou grupos sociais com uma parcela do espaço relativamente delimitado. Em 

outras palavras, o território é resultado do processo de produção do e no espaço geográfico. 

Todavia, em sua segunda aproximação ao conceito de território, Souza (1995, p. 87) aponta 

que “os territórios são, no fundo, relações sociais projetadas no espaço que espaços concretos, 

ou seja, relações de poder espacialmente delimitadas e operando, destarte, sobre um substrato 

referencial”, comparando-o a um campo de força. Pode, então, dizer-se que do ponto de vista 

metodológico, essa é uma das grandes contribuições de Souza ao conceito de território. Para 

esse autor: 

A comparação de um território como um campo de força aparece, então, 

como uma analogia bastante razoável: ao mesmo tempo que o território 

corresponde a uma faceta do espaço social (ou em outras palavras, a uma das 

formas de qualificá-lo), ele é, em si mesmo, intangível, assim como o próprio 

poder o é, por ser uma relação social (ou melhor, uma das dimensões das 

relações sociais). Se o poder é uma das dimensões das relações sociais, o 

território é a expressão espacial disso: uma relação social tornada espaço ˗ 

mesmo que não de modo diretamente material, como ocorre com o substrato, 

ainda que o território dependa de várias maneiras, deste último (SOUZA, 

2013, p. 97-98, grifos do autor). 

 

Mais uma vez, observa-se o esforço de Souza (2013), mesmo em sua segunda 

aproximação, em insistir que o território conquanto sendo, também ele, uma das 

manifestações do espaço geográfico ou especificamente do espaço social e da espacialidade, 

nem por isso é uma coisa material. Então, é acertado reconhecer que o território e o substrato 
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espacial material que lhe serve de suporte e referência, e inclusive de fator de 

condicionamento, por mais que não possam ser separados concretamente de modo simples 

(pois não pode existir um território sem um substrato), não são, só por isso, sinônimos. 

Embora não equivalentes como se referiu Raffestin (1993), espaço e território nunca poderão 

ser separados, já que sem espaço não há território – o espaço não como um dado a priori, mas 

em caráter também epistemológico, como outro nível de reflexão mais amplo. Ao território 

caberia, dentro dessa dimensão, a focalização na espacialidade das relações de poder.  

Por sua vez, Santos (1996, p. 232), partindo de um ponto de vista diferente, enfocando 

a relação território-espaço em sentido inverso afirma que “um Estado-Nação é essencialmente 

formado de três elementos: 1. O território; 2. Um povo; 3. A soberania”. Esse autor refere 

ainda que:  

A utilização do território pelo povo cria o espaço. As relações entre o povo, 

o seu espaço e as relações entre os diversos territórios nacionais são 

reguladas pela função de soberania. O território é imutável em seus limites, 

[...] não tem forçosamente a mesma extensão através da história. Mas em 

dado momento ele representa um dado fixo. Ele se chama espaço logo que 

encarado segundo a sucessão histórica de situações de ocupação efetiva por 

um povo – inclusive a situação atual – como resultado da ação de um povo, 

do trabalho de um povo [...] segundo regras fundamentadas do modo de 

produção adotado e que o poder soberano torna em seguida coercitivas. É o 

uso deste poder que, de resto, determina os tipos de relações entre as classes 

sociais e as formas de ocupação dos territórios [...] (SANTOS, 1996, p. 233).   

 

Estabelecendo uma analogia dentro da escola da geografia crítica entre as análises 

propostas por Raffestin (1993) e Santos (1996), a respeito dos conceitos de espaço e território, 

percebe-se, então, diferenças, principalmente em nível metodológico de sua abordagem. 

Enquanto Raffestin (1993) parte do pressuposto de que o espaço é anterior ao território, 

considerando-o como algo preexistente e dotado de materialidade, Santos (1996) apresenta 

uma proposta contrária na qual existe uma passagem do território para o espaço, o território 

como algo dado, para a construção do espaço geográfico. 

Na verdade, até esse momento, esse autor entendia que o território é anterior ao espaço 

geográfico e, portanto, à base material em si mesmo, não constituindo uma categoria de 

análise desse espaço geográfico. Para o autor, o espaço geográfico, seria, portanto, formado 

por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas em suas relações dialéticas. 

Posteriormente, na reedição de seu livro Por uma nova geografia, Santos (2002a), procede a 

uma distinção entre o espaço natural, que se aproxima da ideia do território em si e o espaço 

geográfico, que se confunde com a ideia do território usado em que o primeiro se afigura 
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como forma e o segundo como estando imbricado por objetos e técnicas. Seguindo essa 

análise, é possível, então, compreender que o conceito de espaço geográfico presente em 

Santos (1996), se inspira no conceito de espaço social Lefebvreriano o qual considera que:  

 
[...] O espaço [social] não é uma coisa entre as coisas, um produto qualquer 

entre os produtos; ele engloba as coisas produzidas, ele compreende suas 

relações em sua coexistência e sua simultaneidade: ordem [relativa] e/ou 

desordem [relativa]. Ele resulta de uma sequência e de um conjunto de 

operações, e não pode se reduzir a um simples objeto [...]. O espaço não é 

jamais produzido como um quilograma de açúcar ou um metro de tecido. Ele 

não é mais a soma de lugares e praças desses produtos [...]. Todo espaço 

social resulta de um processo com múltiplos aspectos e movimentos: 

significante e não-significante, percebido e vivido, prático e teórico. Em 

suma, todo espaço social tem uma história, a partir dessa base inicial: a 

natureza, dado genuína e original [primária], pois dotada sempre e de todos 

os lados de particularidades [sítios, clima etc.] (LEFEBVRE, 2006, p. 111, 

127, 159, grifos do autor). 

 

Desse modo, fica evidente que Santos (1996) considera que é o uso do território, e não 

o território em si, que faz dele objeto de análise social. O autor entende que o território usado 

se constitui como um todo complexo onde se tece uma trama de relações complementares e 

conflitantes. Daí o vigor do conceito, convidando a pensar processualmente as relações 

estabelecidas entre o lugar, a formação socioespacial e o mundo. O território usado, visto 

como uma totalidade, é um campo privilegiado para a análise na medida em que, de um lado, 

nos revela a estrutura global da sociedade e, de outro lado, a própria complexidade de seu uso 

(SANTOS, 2002a).  

Em outra passagem, numa distinção muito interessante entre território como recurso e 

território como abrigado, Santos (2002a) considera que enquanto para os atores hegemônicos 

o território usado é um recurso, garantia de realização de seus interesses particulares, para os 

sujeitos hegemonizados trata-se de um abrigo, buscando constantemente se adaptar ao meio 

geográfico local, ao mesmo tempo que recriam estratégias que garantam sua sobrevivência 

nos lugares. Na interação território-sociedade, o território participa num sentido 

explicitamente relacional, tanto como ator quanto como agido ou objeto de ação (SANTOS, 

2002a). Posteriormente, em seu texto O retorno do território datado de 1993 e publicado em 

2002, na 5a edição do livro TERRITÓRIO: globalização e fragmentação, Santos vai mais 

adiante em sua análise no que se refere ao território enquanto categoria, ao afirmar que:  

 

O que o território teria de permanente seria o fato de ser sempre nosso 

quadro de vida [...]. Caminhamos, ao longo dos séculos, da antiga comunhão 

individual dos lugares com o Universo à comunhão hoje global: a 
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interdependência universal dos lugares é a nova realidade do território [...]. 

Nesse longo caminho, o Estado-Nação foi um marco na entronização da 

noção jurídico-política do território [...]. Antes, era o Estado, afinal, que 

definia os lugares [...]. O território era a base, o fundamento do Estado-

Nação que, ao mesmo tempo, o moldava. Hoje, quando vivemos numa 

dialética do mundo concreto, evoluímos da noção, tornada antiga, de Estado 

Territorial para a noção pós-moderna de transnacionalização do território. 

Mas, assim como antes tudo não era, digamos assim, território “estatizado”, 

hoje tudo não é estritamente transnacionalizado [...]. O território habitado 

cria novas sinergias e acaba por impor, ao mundo, uma revanche. Seu papel 

ativo faz-nos pensar no início da história, ainda que nada seja como antes. 

Daí essa metáfora do retorno, ou seja, o território são formas, mas o 

território usado, sinônimo de espaço humano e habitado, são objetos e ações 

(SANTOS, 2002b, p. 15-16, grifos do autor). 
 

Desse modo, Santos (2002b), entende que esta nova realidade comporta também 

novos recortes e novos modos de funcionamento do território, chamados de horizontalidades e 

verticalidades, para além da velha categoria região. Para o autor, as horizontalidades 

constituem o domínio da contiguidade, dos lugares vizinhos reunidos por uma continuidade 

territorial. Já as verticalidades são formadas por pontos distantes uns dos outros, ligados por 

todas as formas de processos sociais. Mas para além da realidade nova das redes ― uma parte 

do espaço ― o autor defende a retomada do conceito de espaço banal de François Perroux, o 

espaço de todos, todo o espaço. Daí que, o território pode hoje ser formado de lugares 

contíguos e de lugares em rede. Mas são sempre os mesmos lugares, mas que contém 

simultaneamente funcionalizações diferentes, até mesmo opostas. Trata-se da contraposição 

entre o espaço banal de todos e o espaço de alguns, das redes (SANTOS, 2002b). 

Até aqui, o esforço caminhou no sentido de buscar trazer à tona o debate sobre espaço 

e território com maior destaque para o segundo, ambos considerados conceitos-chave para a 

geografia. Após essa diferenciação cujo enfoque recaiu, sobretudo, na análise do território do 

ponto de vista ontológico, sem, no entanto, menosprezar o seu caráter epistemológico, 

totalizador e totalizante, cabe agora analisar o território em seu caráter multidimensional, ou 

seja, considerando a sua dualidade materialismo-idealismo.  

Seguindo essa análise, Haesbaert (2004, p. 91; 2006, p. 40) classifica as concepções na 

interpretação conceitual do território em três vertentes básicas: 1) “jurídica-político ― que se 

refere às relações espaço-poder, onde o território é visto como um espaço delimitado e 

controlado através do qual se exerce um determinado poder, com destaque para o poder 

político do Estado”; 2) “Cultural(ista) ou simbólico-cultural ― que prioriza a dimensão 

simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, como o produto da 

apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido”; 3) 
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“Econômica ― que enfatiza a dimensão espacial  das relações econômicas, onde o território é 

visto como fonte de recursos e/ou incorporado no embate entre classes sociais e na relação 

capital-trabalho”. 

À essa discussão sobre os enfoques e pressupostos teóricos da abordagem territorial 

acrescenta-se a abordagem do território do ponto de vista de algumas perspectivas filosóficas. 

Se considerar-se o território como uma realidade efetivamente existente, de caráter 

ontológico, e não um simples instrumento de análise, no sentido epistemológico, vislumbram-

se duas possibilidades: aquelas que priorizam seu caráter de realidade físico-material e 

aquelas que enfatizam a sua realidade ideal, no sentido de mundo das ideias (HAESBAERT, 

2004, 2006). De acordo com esse autor, entre as perspectivas materialistas do território 

distinguem-se duas posições fundamentais: a naturalista ― segundo a qual o território aparece 

como imperativo funcional, como elemento da natureza inerente a um povo ou a uma nação e 

pelo qual se deve lutar para proteger ou conquistar. A perspectiva social-marxista ― que 

considera a base material, em especial as relações de produção, como o fundamento para 

compreender a organização do território.  

No quadro do materialismo histórico dialético é comum, por exemplo, a adoção de 

uma concepção de território que: i) privilegia sua dimensão material, sobretudo, no sentido 

econômico; ii) aparece contextualizada historicamente; e iii) define-se a partir das relações 

sociais nas quais se encontra inserido, ou seja, tem um sentido claramente relacional. No 

ponto intermédio, ter-se-iam, então, aquelas posições cuja abordagem territorial está focada 

no território como fonte de recursos. A perspectiva idealista do território é mais voltada para o 

indivíduo; diz respeito à territorialidade. Para Raffestin (1993, p. 160), “a territorialidade pode 

ser definida como um conjunto de relações que se originam num sistema tridimensional 

sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior autonomia possível, compatível com os 

recursos do sistema”. Sposito (2000, 2004) refere que a territorialidade pertence ao mundo 

dos sentidos e, portanto, da cultura, das interações cuja referência básica é a pessoa e a sua 

capacidade de se localizar e de se deslocar.  

Por sua vez, Haesbaert (2006), refere que territorialidade é o conceito utilizado para 

enfatizar as questões de ordem simbólico-cultural. Para esse autor, ao falar-se de 

territorialidade estar-se-ia dando ênfase ao caráter simbólico. Isto significa que o território 

carregaria sempre, de forma indissociável, uma dimensão simbólica, ou cultural em sentido 

estrito, e uma dimensão material, de natureza predominantemente econômica-política. De 

fato, após explorar essas perspectivas parciais e fragmentadas do território, esse autor discute 

a possibilidade de uma perspectiva integradora entre as diversas dimensões (econômica, 
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política, cultural, natural, entre outras.), e do território vir a assumir o papel de conceito 

integrador da geografia, à semelhança do que fora a região. Existiriam então, duas 

possibilidades: ou se admite a existência de vários tipos de territórios coexistindo no mundo 

contemporâneo, cada um constituído conforme sua dinâmica própria de controle e/ou 

apropriação do espaço, ou se trabalha com a ideia da construção do território em uma 

perspectiva integradora/totalizante.  

Abrem-se assim três perspectivas distintas: i) o território como área de relações de 

poder relativamente homogêneas; ii) o território como rede, centrado no movimento e na 

conexão; iii) enfim, o território como um híbrido entre mundo material e ideal e entre 

natureza e sociedade. Na opinião de Haesbaert (2006), só se poderia falar hoje de uma 

experiência integrada do espaço através da sua articulação (em rede) em múltiplas escalas, 

muitas vezes do local ao global. Dessa forma, o território poderia ser concebido a partir da 

imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações político-

econômicas ao poder mais simbólico das relações de ordem cultural. Conforme se pode 

compreender da análise apresentada, o território é realmente um conceito polissêmico. 

Embora seja de tamanha importância o exercício de distinção entre as diferentes dimensões 

apresentadas com que usualmente o território é focalizado ― é importante que o raciocínio 

seja organizado tendo em conta um nível mais amplo de abordagem que considere o conjunto 

integrador de todas as dimensões. 

De fato, a definição de território utilizada em Moçambique se enquadra nessa 

perspectiva integradora, já que de acordo com a Constituição da República de 2004 e da Lei 

de Ordenamento do Território, Lei nº 19/2007 de 18 de julho, o território é definido como 

sendo a base física do Estado, constituindo a realidade espacial sobre a qual se fixa e se 

desenvolve a sociedade moçambicana e onde se realizam as suas potencialidades intelectuais 

e materiais, deixando nela gravada a sua história, sendo uno, indivisível, inalienável e, 

delimitado pelas fronteiras nacionais. Embora essa definição esteja carregada de uma 

conotação político-jurídica do território ― relacionado ao poder político do Estado, é possível 

também identificar nas suas entrelinhas a dimensão simbólico-cultural e econômica desse 

território social e historicamente construído.  

 

1.2 Territorialização, desterritorialização e reterritorialização: dimensões importantes 

para análise geográfica dos processos territoriais 

De forma a dar início ao debate proposto para a análise dos processos que constituem 

objeto deste item, é oportuno concordar com Haesbaert (2006), quando lembra que apesar de 
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estar muito evidente no debate das ciências sociais, o termo desterritorialização ainda não é 

reconhecido pelos grandes dicionários. A título de exemplo, o autor faz menção ao já 

conhecido e renomado dicionário The Oxford English Dictionary13, que nada comenta sobre a 

desterritorialização, mas reconhece a territorialização apenas como um termo derivado do 

verbo territorializar, que significa tornar territorial, situar em bases territoriais, ou ainda 

associar a um território ou distrito particular, estando basicamente associado com processos 

políticos institucionais de construção de territórios; viabilizando pelo território, interesses de 

ordem político-cultural, político-militar e político-econômica (redes técnicas). 

Na segunda edição do livro O MITO DA DESTERRITORIALIZAÇÃO: do fim dos 

territórios a multiterritorialidade, um clássico da obra de Rogério Haesbaert (2006), a 

invenção dos termos territorialização e desterritorialização é reconhecida como oriunda de 

fora da geografia, por meio da obra dos filósofos franceses pós-estruturalistas Gilles Deleuze 

e Félix Guattari. Embora o autor reconheça, que não se trata, de forma alguma, de buscar 

paternidades, mas de reconhecer a importância de Deleuze e Guattari como os principais 

teóricos da des-territorialização, tanto no sentido onto-epistemológico, por um território em 

constante fazer-se, quanto axiológico da des-territorrialização, ressalta a ideia de que a criação 

dessas palavras está ligada a preocupação para identificar um processo com pretensão nova 

― a entrada e saída do território.  

Deleuze e Parnet (1987, p. 134) afirmam que “foi Félix Guattari quem inventou as 

palavras territorialização e desterritorialização”. Por sua vez, Bogue (1999) refere que 

Guattari começou a fazer uso dos conceitos de des-re-territorialização em discussões de 

psicologia de grupo, a propósito da identificação das massas com um líder carismático, “uma 

territorialização imaginária, uma corporificação de grupo fantasmática que encarna 

subjetividade”, e tendência do capitalismo como força decodificadora e desterritorializadora. 

Pela análise do pensamento Deleuze-Guattariano, compreende-se que houve uma evolução 

gradual no uso do termo des-territorialização, começando por uma associação com o sentido 

psicológico lacaniano de territorialização, nas primeiras alusões de Guattari ao termo, nos 

anos 1960, passando pela análise das des-territorializações no contexto do desenvolvimento 

das formas de produção capitalista, nos anos 1970, até a vasta concepção natural, sociológica 

e filosófica de território, nos anos 1980-1990 (HAESBAERT, 2006).  

Nas últimas décadas, diversas áreas do conhecimento adotaram o território como 

conceito essencial em suas análises. Na geografia, conforme se referenciou, a adoção do 

                                                 

13 OXFORD English Dictionary. Oxford: The Clarendon Press, 1968. 
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território como categoria de análise se dá principalmente com o início da geografia crítica de 

cunho marxista no decurso da década de 1950, e com grande desenvolvimento nos anos 1970. 

A partir desse momento, o que passou a interessar é a discussão, não do território em si, mas 

do território usado, sinônimo de espaço geográfico, seguindo as ideias de Santos (2009). 

Trata-se do espaço geográfico entendido como aquele espaço que é apropriado e utilizado 

pelo Homem. Isso significa dizer que no espaço, as relações sociais se materializam e se 

reproduzem gerando territórios a partir das relações de poder.  

A esse respeito, a filósofa política alemã e posteriormente naturalizada norte-

americana Hannah Arendt, buscou refletir em seus trabalhos sobre a natureza do poder, 

buscando fundamentalmente decifrar a sua indevida vinculação à violência, à força, ao vigor e 

também a dominação. A autora entende que o poder não é uma coisa, algo que possa ser 

estocado. Ele “não pode ser armazenado, mantido e reservado para casos de emergência, 

como os instrumentos da violência: o poder só existe em sua efetivação” (ARENDT, 1983, p. 

212).  Em outro livro, a autora completa suas proposições sobre a natureza do poder: 

 
O poder corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas de agir 

em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de um 

indivíduo; pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se 

mantiver unido. Quando dizemos que alguém está no poder, estamos na 

realidade nos referindo ao fato de encontrar-se essa pessoa investida de 

poder, por um certo número de pessoas, para atuar em seu nome. No 

momento em que o grupo, de onde originara-se o poder, desaparece, ‘o seu 

poder’ também desaparece [..] (ARENDT, 1985, p. 24-25, grifos da autora). 

 

Conforme se pode apreender, em Arendt (1985), não existe uma demonização do 

conceito de poder como acontece quando o mesmo é visto, sobretudo, na perspectiva 

anarquista onde o poder, se confunde, muitas vezes, com algo negativo ― ligado ao poder do 

Estado. Pelo contrário, a autora destaca como característica essencial do poder a não coerção, 

muito menos o recurso a violência para sua efetivação. Em Foucault (1976), embora o 

conceito de poder tenha sido focalizado, sobretudo, com base em exemplos opressores, 

heterônomo, existe também uma preocupação de libertar esse conceito de sua apreensão 

negativa (no sentido de proibição), entendendo o poder, também, por trás da produção de 

disciplina e eficiência e não sempre ligado ao poder estatal. Na tentativa de busca de uma 

definição precisa do poder, Foucault apresenta uma série de proposições que no entender de 

Raffestin não definem, mais são mais importantes que uma definição uma vez que visam a 

natureza do poder. Desse modo, Foucault (1976, p. 123-127) considera que: 
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1. O poder não se adquire; é exercido a partir de enumeráveis pontos; 

2. As relações de poder não estão em oposição de exterioridade, no que diz 

respeito a outros tipos de relações (econômicas, sociais etc.), mas são 

imanentes a elas; 

3. O poder vem de baixo; não há uma oposição binária e global entre 

dominador e dominados; 

4. As relações de poder são, concomitantemente, intencionais e não 

subjetivas; 

5. Onde há poder há resistência e, no entanto, ou por isso mesmo, esta já 

mais está em oposição de exterioridade em relação ao poder. 

 

Assim, entende-se, então, que toda relação é o ponto de surgimento do poder, e isso 

fundamenta a sua multidimensionalidade. A intencionalidade revela a importância das 

finalidades, e a resistência exprime o caráter dessimétrico que quase sempre caracteriza as 

relações. Sendo toda relação um lugar de poder, isso significa que o poder está ligado muito 

intimamente à manipulação dos fluxos que atravessam e desligam a relação, a energia e a 

informação para utilizar os termos de Raffestin (1993). Com efeito, Foucault (1976) faz a 

distinção entre Poder e poder. No entendimento do autor, o Poder marcado por uma 

maiúscula resume a história de nossa equiparação a um conjunto de instituições e de 

aparelhos que garantem a sujeição dos cidadãos a um Estado determinado. O Poder com uma 

letra maiúscula postula, como dados iniciais, a soberania do Estado, a forma da lei ou da 

unidade global de uma dominação. 

Dessa forma, pretender que o Poder é o Estado, significa mascarar o poder com uma 

minúscula. O “Poder” é mais fácil de cercar porque se manifesta por intermédio dos aparelhos 

complexos que encerram o território, controlam a população e dominam os recursos. É o 

poder visível, maciço, identificável. Como consequência é o perigoso e inquietante, inspira a 

desconfiança pela própria ameaça que representa. Já o poder (marcado com uma minúscula): 

  
[...] é parte intrínseca de toda relação. Multidimensionalidade e imanência do 

poder em oposição à unidimensionalidade e à transcendência: o poder está 

em todo lugar; não que englobe tudo, mas vem de todos os lugares. 

Portanto, seria inútil procurar o poder na existência original de um ponto 

central, num centro único de soberania de onde se irradiariam formas 

derivadas e descendentes, pois é o alicerce móvel das relações de força que, 

por sua desigualdade, induzem sem cessar a estados de poder, porém sempre 

locais e instáveis (RAFFESTIN, 1993, p. 52, grifos do autor). 

 

O poder se manifesta por ocasião de uma relação, a qual gera um campo do poder. O 

campo da relação é um campo de poder que organiza os elementos e as configurações. 

Lapierre (1986) buscando descortinar o que efetivamente fundamenta o poder, considera que 

não é a necessidade natural, mas a capacidade que os homens têm de transformar por seu 
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trabalho e, ao mesmo tempo, a natureza que os circunda e suas próprias relações sociais, em 

que se fundamenta o poder. Pela inovação técnica e econômica, os homens transformam seu 

meio natural. Pela inovação social e cultural, transformam seu meio social. Em suma, o poder 

está em qualquer tipo de relação. No caso vertente, as relações sociais que transformam o 

espaço em território e suas demais dimensões e vice-versa. Da mesma forma que o espaço e o 

território são fundamentais para a realização das relações sociais, estas produzem 

continuamente espaços e territórios de formas contraditórias, solidárias e conflitivas. Esses 

vínculos são complementares e indissociáveis. 

Conforme refere Fernandes (2005) a contradição, a solidariedade e a conflitividade são 

relações explicitadas quando se compreende o território em sua multidimensionalidade. O 

território como espaço geográfico contém os elementos da natureza e os espaços produzidos 

pelas relações sociais. É, portanto, uma totalidade restringida pela intencionalidade que o 

criou. A sua existência assim como a sua destruição serão determinadas pelas relações sociais 

que dão movimento ao espaço, ou seja, o território é espaço de liberdade e dominação, de 

expropriação e resistência. É, portanto, esse território que interessa à nossa análise geográfica: 

o território enquanto totalidade e multidimensionalidade. 

Desse modo, fica evidente a importância, nessa parte do trabalho, de apresentar e 

discutir os conceitos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, ou 

simplesmente processos TDR para utilizar as palavras de Raffestin (1993), em face das atuais 

mudanças paradigmáticas. Diante dos intensos processos de exclusão social provocados pelas 

políticas neoliberais, a palavra de ordem é pensar os espaços e os territórios como forma de 

compreender melhor os conflitos existentes. Portanto, a separação em itens que aqui se faz 

entre territorialização e des-re-territorialização, buscando distinguir esses processos de forma 

individualizada deve ser vista apenas enquanto instrumento de análise, a fim de enfatizar a 

multiplicidade de enfoques com que esses processos têm sido abordados. 

 

1.2.1 Territorialização enquanto controle espacial e/ou criação de territórios  

Embora se reconheça na geografia de cunho humanista-cultural a existência de 

pluralidade de conceitos e, consequentemente, diferentes acepções sobre os processos de 

espacialização, consideramos ser necessária a incorporação do debate sobre os conceitos de 

territorialização-desterritorialização-reterritorialização enquanto processos, na análise 

geográfica dos processos territoriais, independentemente se ocorrem no campo e/ou no meio 

urbano.  
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Na verdade, o território tem vindo a ganhar destaque, enquanto conceito que tenta 

responder à problemática da relação entre a sociedade e seu espaço, daí a necessidade de 

(re)discutir o conceito de território não para mostrar o seu desaparecimento ou 

enfraquecimento conforme refere Haesbaert (2004), mas para mostrar as novas formas de 

territorialização que ele está incorporando e por meio das quais se manifesta. Contudo, a 

partir de um entendimento claro e sucinto das diferentes possibilidades de se trabalhar com o 

conceito de território e com os processos de territorialização, seria descuidado esquecer a 

natureza de sua complementaridade com demais conceitos ligados à geografia e áreas afins.  

A discussão desses processos enquanto formas de apreensão da realidade imbricados 

em sua dimensão epistemológica, se constitui em ferramenta teórico-metodológica importante 

para a compreensão das dinâmicas de transformações socioterritoriais em curso no mundo 

contemporâneo, principalmente em países em vias de desenvolvimento da América Latina, 

Ásia e da África. No caso de Moçambique, a ação do capital multinacional significa a 

exclusão social das comunidades locais, desenraizando-as de suas tradições e da sacralização 

da terra, dentre outras manifestações de sua territorialidade. Nesse contexto, é pacífico afirmar 

que o conhecimento geográfico, está hoje diante do que se convencionou denominar 

processos geográficos de territorialização-desterritorialização-reterritorialização, ou 

simplesmente ― TDR. De acordo com Fernandes (2005, p. 28): 

 
Os processos geográficos são também processos sociais. As relações sociais 

a partir de suas intencionalidades produzem espaços, lugares, territórios, 

regiões e paisagens. Ao produzirem seus espaços e neles se realizarem, as 

relações sociais também são produzidas pelos espaços. Essa 

indissociabilidade promove os movimentos dos espaços sociais e dos 

territórios nos espaços geográficos. Nesses movimentos, as propriedades dos 

espaços e dos territórios são manifestadas em ações, relações e expressões, 

materiais e imateriais.  

 

Para esse autor, os movimentos das propriedades dos espaços e territórios são: 

“expansão, fluxo, refluxo, multidimensionamento, criação e destruição” (FERNANDES, 

2005, p. 28). Nesse sentido, a expansão e/ou a criação de territórios seriam ações concretas 

representadas pela territorialização. O refluxo e a destruição seriam, também, ações concretas 

representadas pela desterritorialização. Esse movimento explicita a conflitualidade e as 

contradições das relações socioespaciais e socioterritoriais. Por causa dessas características, 

acontece ao mesmo tempo a expansão e a destruição; a criação e o refluxo. Esse é o 

movimento dos processos TDR. 
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Esse autor divide ainda os processos geográficos em primários e procedentes. Os 

processos geográficos primários seriam constituídos pela espacialização, espacialidade, 

territorialização e territorialidade. E os processos geográficos procedentes seriam constituídos 

pela desterritorialização, reterritorialização, desterritorialidade e reterritorialidade. Seguindo 

essa análise, a territorialização, seria, o resultado da expansão do território, contínuo ou 

interrupto, a territorialidade, seria dada pela manifestação dos movimentos das relações 

sociais mantenedoras dos territórios que produzem e reproduzem ações próprias ou 

apropriadas. A desterritorialidade, seria dada pelo impedimento da realização da 

territorialidade ou de uma das suas manifestações (FERNANDES, 2005). 

Nessa ordem, a espacialização seria o movimento concreto das ações e sua reprodução 

no espaço geográfico e no território. A esse respeito, Santos (1988) refere que a 

espacialização como movimento é circunstancial, é o presente. Ao contrário da 

territorialização, a espacialização não é expansão, são fluxos e refluxos da 

multidimensionalidade dos espaços. Já a espacialidade seria o movimento contínuo de uma 

ação na realidade ou o multidimensionamento de uma ação. A espacialidade é subjetiva e a 

espacialização é objetiva. Convém destacar que, os processos geográficos são, também, 

conjuntos indissociáveis e podem acontecer simultaneamente. Um mesmo objeto pode ser 

parte de diferentes ações no processo de produção do espaço. Ou diferentes objetos e sujeitos 

podem produzir diferentes processos geográficos. Todavia, conforme refere Fernandes (2005) 

esses processos geográficos são fugazes, de difícil delimitação e demarcação e de fácil 

identificação.  

Entendendo que a territorialização do espaço ocorre pelos processos de "apropriação" 

seja ela concreta, simbólica e/ou abstrata, é oportuno questionar por que razões se deseja 

territorializar um espaço e manter o controle sobre ele? Para responder a essa questão, o 

diálogo com o livro Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial de Marcelo Lopes 

de Souza (2013) particularmente no capítulo 4, sobre território e des-territorialização, foi de 

suma importância. Da síntese das (re)leituras realizadas, foi possível constatar que existe uma 

plêiade de motivações que levam à intenção de territorializar o espaço. Essa intenção concreta 

e/ou simbólica de se apropriar do espaço, está, de algum modo, associada ao substrato 

espacial material (o território enquanto realidade efetivamente existente) e aos significados 

simbólicos das formas espaciais existentes. 

 
O desejo ou a cobiça com relação a um espaço podem ter relação com os 

recursos naturais da área em questão; podem ter a ver com o que se produz 

ou quem produz no espaço considerado; podem ter ligação com o valor 
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estratégico-militar daquele espaço específico; e podem se vincular, também, 

às ligações afetivas e de identidade entre um grupo social e seu espaço (ou, 

mais especificamente entre um grupo e objetos geográficos determinados, 

como um santuário ou símbolo nacional) (SOUZA, 2013, p. 88, grifos do 

autor). 

 

De fato, a defesa de uma identidade pode estar associada a uma disputa por recursos e 

riquezas, no presente ou no passado; e a cobiça material não é de sua parte, descolável do 

simbolismo e da cultura. Outra autora que busca responder à questão anteriormente colocada 

é Godelier (1984), que embora sua visão esteja mais voltada à perspectiva materialista do 

conceito de território, apresenta importantes contribuições, reivindicando, também, a 

incorporação de uma dimensão ideal ou apropriação simbólica, pois entende que: 

 
[...] o que reivindica uma sociedade ao se apropriar de um território é o 

acesso, o controle e o uso, tanto das realidades visíveis quanto dos poderes 

invisíveis que os compõem, e que parecem partilhar o domínio das 

condições de reprodução da vida dos homens, tanto a deles própria quanto a 

dos recursos dos quais eles dependem (GODELIER, 1984, p. 69). 

 

Considerando o território em seu sentido amplo de dominação e/ou apropriação do 

espaço, nos termos de Lefebvre (2006) para a produção do espaço, pode-se afirmar que os 

objetivos ou as razões desta produção e controle ou (des)controle, no caso de incluir a 

desterritorialização, podem ser os mais diversos, envolvendo fatores de ordem econômica, 

política e/ou cultural. Por via disso, percebe-se que os processos de territorialização e/ou 

desterritorialização, à semelhança do conceito de território, são sempre e em primeiro lugar 

definidos pelo exercício das relações de poder e a projeção dessas relações no espaço; 

entendido aqui não em seu caráter absoluto no sentido idealista de um a priori do 

entendimento do mundo, como na visão kantiana de espaço e tempo, mas em seu sentido 

materialista mecanicista de evidência empírica (objeto físico, substrato material), dissociado 

de uma dinâmica temporal. 

Ademais, gostaríamos de lembrar que o território e consequentemente os demais 

processos TDR a ele relacionados, podem ser analisados tanto em seu caráter absoluto quanto 

relacional, ou seja, território enquanto construção de relações social-históricas, ou 

simplesmente, de relações de poder. Embora os processos de territorialização se definam 

conjugando processos mais concretos-funcionais, em que predominam dinâmicas de 

dominação, e simbólico-identitárias, mais evidentes em processos ditos de apropriação, ou 

seja, seu espaço incorpora sempre, de alguma forma, também uma dimensão simbólica. A 
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respeito da apropriação, Raffestin (1993), procurou em Por uma geografia do poder, 

apresentar a noção de apropriação. Com efeito, o autor entende que: 

 
Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 

representação), o ator territorializa o espaço. [...] produzir uma 

representação do espaço já é uma apropriação, uma empresa, um controle, 

portanto, mesmo que isso permaneça nos limites de um conhecimento 

(RAFFESTIN, 1993, p. 143-144, grifos do autor). 

  

Desse modo, o autor entende que qualquer projeto no espaço que é expresso por uma 

representação revela a imagem desejada de um território, de um local de relações, sendo que 

todo projeto é sustentado por um conhecimento, uma prática, ou seja, por ações e/ou 

comportamentos que supõem a posse de códigos, de sistemas sêmicos que, por sua vez, 

correspondem às relações sociais, por meio das quais se realizam as objetivações do espaço. 

Lefebvre (2006), apresenta, também, um aporte teórico-metodológico importante por meio de 

sua obra A produção do espaço onde buscou caracterizar os processos de dominação e 

apropriação como sendo o resultado da mediatização do espaço natural por uma técnica e 

uma prática, ou então, para utilizar os termos de Santos (2009), pelo meio técnico-científico-

informacional. Por via disso, Lefebvre entende que: 

 
Na época moderna [...] a dominação se torna, se ousamos dizer, 

completamente dominante. Pela tecnicidade. Chega-se a essa perfeição do 

dominante que vem de longe da história e no histórico, pois ele começa com 

o poder político como tal. [...] para dominar um espaço, a técnica introduz 

num espaço anterior uma forma retilínea, retangular (a malha, o 

quadriculado). A autoestrada brutaliza a paisagem e o país: ela corta, como 

uma grande faca, o espaço. O espaço dominado é geralmente fechado, 

esterilizado, vazio. Seu conceito só toma seu sentido ao se opor ao conceito 

inseparável da apropriação. [...] A dominação aumenta [...] com o papel do 

Estado e do poder político (LEFEBVRE, 2006, p. 230, 231, 233, grifos do 

autor). 

 

Conforme se pode depreender, para Lefebvre (2006), o conceito de dominação só 

encontra seu sentido quando o mesmo se apõe de forma dialética ao conceito de apropriação 

que, conforme refere o autor, embora Marx tenha buscado distinguir apropriação de 

propriedade, o conceito não ficou elucidado completamente, da mesma forma que Marx não 

discerniu dominação de apropriação. No que concerne a apropriação do espaço, Lefebvre 

afirma:  

De um espaço natural modificado para servir as necessidades e às 

possibilidades de um grupo, pode-se dizer que este grupo dele se apropria. A 

possessão (propriedade) não foi senão uma condição, e o mais frequente, um 

desvio desta atividade apropriativa que atinge seu auge na obra de arte. Um 
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espaço apropriado assemelha-se a uma obra de arte sem que dela seja o 

simulacro. [...] no caso mais feliz, o espaço externo, o da comunidade, é 

dominado e o espaço interno, o da vida familiar, apropriado. [...] O tempo aí, 

se inclui, e a apropriação não pode se compreender sem os tempos, os ritmos 

de vida (LEFEBVRE, 2006, p. 231-232, grifos do autor). 

 

Pode-se dizer que o território, enquanto relação de dominação e apropriação do 

híbrido sociedade-espaço possui uma associação que vai desde a dominação político-

econômica mais concreta e funcional à apropriação mais subjetiva e/ou cultural-simbólica. 

Assim, de acordo com o grupo e/ou classe social, o território pode desempenhar múltiplos 

papéis de abrigo, recurso, controle e/ou referência. Enquanto alguns grupos se territorializam 

numa razoável integração entre dominação e apropriação, outros podem estar territorializados 

basicamente pelo viés da dominação, num sentido mais funcional, não apropriativo.  

Evidenciando as proposições de Foucault e, tendo em conta a visão relacional do 

território em Sack (1986), segundo a qual o conceito de território está de certo modo 

relacionado com o controle de processos sociais por meio do controle da acessibilidade 

através do espaço, observa-se que este controle muda de sentido ao longo do tempo. Enquanto 

nas sociedades modernas, como afirmou Foucault (1976) dominavam os territórios-zona que 

implicavam a dominação de áreas pela expansão do imperialismo, o que se vê hoje é a 

importância de exercer controle sobre fluxos, redes, conexões. Para Haesbaert (2006) 

territorializar-se, desta forma, significa criar mediações espaciais que proporcionem efetivo 

poder para a reprodução da sociedade, poder este que é multiescalar e multidimensional, 

material e imaterial, de dominação e apropriação ao mesmo tempo.  

Ainda de acordo com esse autor, a maior parte dos processos de territorialização, na 

lógica capitalista, prioriza as problemáticas materiais-funcionais de dominação sem, no 

entanto, excluir, a apropriação simbólica das relações espaciais (HAESBAERT, 2010). Trata-

se, muitas vezes, de tentativas de funcionalização extrema dos espaços. Mas toda 

segmentação/delimitação territorial para controle de dinâmicas sociais pelo controle do 

espaço vem sempre, obrigatoriamente, acompanhada de diferentes sentidos/significações a 

partir de apropriações simbólicas distintas, dependendo do grupo ou classe social em jogo. 

Nesse contexto, os processos de territorialização tendem a ser dirigidos sempre ou quase 

sempre mais para o campo das práticas e dos sujeitos sociais em sua esfera concreta de 

produção do espaço. Dessa forma, Haesbaert considera que: 

 
[...] por territorialização, entende-se as relações de domínio e apropriação do 

espaço, ou seja, nossas mediações espaciais do poder, poder em sentido 

amplo, que se estende do mais concreto ao mais simbólico. Como 
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entendemos que não há indivíduo ou grupo social sem território, quer dizer, 

sem relação de dominação/apropriação do espaço, seja ela de caráter 

predominantemente material ou simbólico, o Homem sendo também um 

homo geographicus, ou seja, um homem territorial, cada momento da 

História e cada contexto geográfico revelam sua própria forma de 

desterritorialização, quer dizer, sua própria relação de domínio e/ou 

apropriação do espaço, privilegiando assim determinadas dimensões do 

poder (HAESBAERT, 2006, p. 339-340, grifos do autor). 

 

Se territorializar-se envolve sempre uma relação de poder, ao mesmo tempo concreto e 

simbólico e uma relação de poder mediada pelo espaço, ou seja, um controlar o espaço e, por 

meio deste controle, um controlar de processos sociais, é evidente que, como toda relação de 

poder, a territorialização é desigualmente distribuída entre seus sujeitos e/ou classes sociais e, 

como tal, haverá sempre, lado a lado, ganhadores e perdedores, controladores e controlados, 

territorializados que desterritorializam por uma reterritorialização sob seu comando e 

desterritorializados em busca de uma outra reterritorialização, de resistência e, portanto, 

distinta daquela imposta pelos seus desterritorializadores.  

Esta constatação permite, também, perceber o sentido relacional desses processos, 

mergulhados em teias múltiplas onde se conjugam permanentemente distintos pontos de vista 

e ações que promovem aquilo que se pode denominar nos termos de Haesbaert (2006), de 

territorializações desterritorializantes e desterritorializações reterritorializadoras. Para esse 

autor, o que importa nesses processos é identificar e compreender quem delimita ou controla o 

espaço de quem, e as consequências deste processo. Neste caso, deter o controle seria 

territorializar(-se). Perder o controle seria desterritorializar(-se), ou seja: 

 
Quando somos nós que definimos o território dos outros, de forma imposta, 

eles não estão de fato se territorializando, pois ser territorializado por outros, 

especialmente quando completamente contra nossa vontade e sem opção, 

significa desterritorializar-se. Assim, a reterritorialização, implica um 

movimento de resistência ― à desterritorialização imposta pelo movimento 

de territorialização comandado por outros, ou seja, delimitar meu território 

simplesmente através da delimitação do território de outro. Neste sentido, 

mesmo com uma reterritorialização (física) aparentemente bem definida, o 

outro está de fato desterritorializado, pois não exerce efetivo domínio e 

apropriação sobre seu território (HAESBAERT, 2006, p. 262-263). 

 

Portanto, a grande questão que se coloca hoje é de que tipo de controle se trata quando 

se fala de territorialização como um processo social de controle de movimentos pelo controle 

do espaço. E de que espaço, também, é que se trata. Sob condições ditas de pós-modernidade, 

conforme visto, as mudanças se dão em primeiro lugar na experiência social de espaço-tempo, 

onde o sistema de objetos e o sistema de ações, se mergulham numa dinâmica complexa não 



93 

 

só em termos da nova temporalidade aí inserida, como também, no que se refere às novas 

interações entre objetos e imagens, materialidade e imaterialidade. 

A esse respeito, Haesbaert (2006) chega mesmo a afirmar que a pós-modernidade 

caracteriza-se pelo maior controle e mobilidade dos fluxos/redes, assim como por suas 

diversas conexões. Em outras palavras, o movimento torna-se elemento fundamental na 

(re)construção do território, fazendo com que surjam contrapontos entre os antigos territórios-

zona ― focados na lógica estatal de controle dos fluxos que definem mecanismos de domínio 

de áreas, normalmente limitadas por fronteiras delimitadas ― e os chamados territórios-rede 

― baseados na lógica empresarial, e também controlando fluxos canalizados prioritariamente 

por meio de nódulos de conexão que garantam maiores resultados econômico-financeiros. 

Com efeito, conforme a perspectiva de análise adotada quando da discussão sobre o conceito 

de território, pode-se, também, adotar perspectivas integradoras, como aquelas que são aqui 

defendidas, e que veem o território ― ou os processos de territorialização ― como fruto da 

interação entre relações sociais e controle do/pelo espaço, relações de poder em sentido 

amplo, ao mesmo tempo de forma concreta (dominação) e simbólica (um tipo de 

apropriação).  

Esta concepção abrangente de território faz com que se promovam, ao longo do 

tempo, diferentes possibilidades de territorialização de acordo com os objetivos estabelecidos. 

Haesbaert (2006) realça que a territorialização enquanto componente de poder possui quatro 

objetivos básicos que se combinarão conforme o contexto em que se dá: i) abrigo físico (fonte 

de recursos materiais/meio de produção); ii) identificação de grupos de interesse por meio de 

dimensões espaciais (fronteiras geográficas); iii) controle através do espaço, por meio dos 

espaços individualizados e; iv) construção/controle de conexões e redes. Com isso, tendo em 

conta a dimensão temporal e os objetivos aí envolvidos, é possível identificar uma 

multiplicidade de territorializações que ocorrem, concomitantemente, podendo partir-se de 

territorializações fechadas e quase uniterritoriais, para as múltiplas, passando-se neste 

percurso pelas político-funcionais e flexíveis.  

De acordo com o mesmo autor, as territorializações fechadas e/ou uniterritoriais 

seriam, então, condicionadas pela relação direta entre poder político e identidade cultural 

onde os territórios são defendidos por grupos culturalmente homogêneos que não admitem 

pluralidade territorial de poderes e identidades. Por sua vez, as territorializações político-

funcionais, são as que se centram na percepção do Estado-Nação respeitando relativa 

pluralidade cultural, rejeitando, contudo, a pluralidade de poderes para além dos públicos, ou 

seja, ainda que pautadas numa lógica (relativa) de exclusividade, não admitem sobreposições 
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de jurisdições e defendem uma maior homogeneidade interna, tanto daqueles moldados sobre 

a uniformidade cultural quanto os Estados pluriétnicos.  

Já as territorializações flexíveis, seriam aquelas que admitem a presença tanto da 

sobreposição territorial sucessiva (territórios periódicos ou espaços multifuncionais nas 

metrópoles), quanto a concomitante (sobreposição de territorialidades político-

administrativas). Finalmente, as territorializações efetivamente múltiplas que se dão em 

resultado da sobreposição e/ou da combinação particular de controles, funções e 

simbolizações, onde se distinguem as multiterritorialidades advindas de diferentes grupos ou 

indivíduos que constroem territórios flexíveis, multifuncionais e multi-identitários. A essa 

multiplicidade de territorializações, ou seja, multiterritorialização que resulta não apenas da 

sobreposição ou da imbricação entre múltiplos tipos territoriais ― os territórios-zona e os 

territórios-rede, mas de sua experimentação/reconstrução de forma singular pelo indivíduo, 

grupo social ou instituição é o que Haesbaert (2006) denomina de multiterritorialidade. Nesse 

sentido o autor entende que: 

 
A multiterritorialidade é, antes de tudo, a forma dominante, contemporânea 

ou pós-moderna, da reterritorialização, a que muitos autores, 

equivocadamente, denominam desterritorialização. Ela é consequência direta 

da predominância, especialmente no âmbito do chamado capitalismo pós-

fordista ou de acumulação flexível, de relações sociais construídas através de 

territórios-rede, sobrepostos e descontínuos, e não mais de territórios-zona, 

que marcaram aquilo que se pode denominar modernidade clássica 

territorial-estatal, sem que, no entanto, isso implique em hipótese alguma, 

que essas formas mais antigas de território não continuem presentes, 

formando um amálgama complexo com as novas modalidades de 

organização territorial primeira (HAESBAERT, 2006, p. 338, grifos do 

autor). 

 

De fato, a multiterritorialidade e/ou multiterritorialização, por assim dizer, implica 

sempre ou quase sempre a possibilidade de acessar ou conectar diversos territórios, o que se 

pode dar tanto através de uma mobilidade concreta, no sentido de um deslocamento físico, 

quanto virtual, no sentido de acionar diferentes territorialidades mesmo sem deslocamento 

físico, como nas novas experiências espaço-temporais proporcionadas pelos meios técnico-

científico-informacionais.  

 

1.2.2 Des-re-territorialização: duas faces da mesma moeda ― o território  

Conforme dito nos primeiros parágrafos de abertura desta seção, ainda que o termo 

desterritorialização seja novo, não se trata de uma questão ou de um argumento propriamente 
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inédito. Haesbaert (2006), citando Marx em suas proposições em O Capital14 e no Manifesto 

Comunista15 refere que é clara a preocupação de Marx com o processo de desterritorialização 

capitalista, seja a do camponês expropriado, transformado em trabalhador livre, e seu 

consequente deslocamento para as cidades, seja a do burguês mergulhado numa vida em 

constante movimento e transformação. Recuando na história, pode-se mesmo dizer que há 

referências indiretas ao fenômeno da desterritorialização desde antes da chamada 

modernidade ocidental. Mas é no período moderno, no quadro de uma dinâmica capitalista 

cada vez mais acelerada, que o processo efetivamente ganha destaque.  

Da mesma forma, pode-se também opinar que é intrínseco à reprodução do capital este 

alimentar constante do movimento, seja pelos processos de acumulação, com a aceleração do 

ciclo produtivo pela transformação técnica e paralela reinvenção do consumo, seja pela 

dinâmica de exclusão social. Nesse sentido, duas interpretações diferentes sobre a noção de 

desterritorialização, são passíveis de serem elaboradas: uma, a partir dos grupos hegemônicos, 

efetivamente globalizados, outra, a partir dos grupos subordinados ou precariamente incluídos 

na dinâmica globalizadora. Dessa forma, se desenvolve o surpreendente processo de 

desterritorialização, uma característica essencial por, assim dizer, da sociedade globalizada. 

Em certos casos, a desterritorialização, muita das vezes, se confunde, também, com o 

dissolver e/ou o deslocamento do espaço e tempo. 

Hoje em dia, virou moda afirmar que a sociedade vive numa era dominada pela 

desterritorialização, confundindo-se, muitas vezes, o desaparecimento dos territórios com o 

simples debilitamento da mediação espacial nas relações sociais, que também é questionável, 

pois não faltam processos que (re)enfatizam uma base geográfica, material até o controle da 

acessibilidade (HAESBAERT, 2006). Dito de outro modo, trata-se da já cabeluda confusão 

da imprecisão ou no limite, da ausência de uma explicitação clara do conceito de território 

que se está utilizando, considerado, muitas vezes, de sinônimo de espaço ou de espacialidade 

ou numa visão ainda mais problemática, como a que se refere à dimensão material da 

realidade. A esse respeito, Haesbaert (2006, p. 31) sintetiza as reflexões sobre os discursos e a 

prática da desterritorialização nas seguintes proposições:   

 
1. Geralmente não há uma definição clara de territórios nos debates que 

focalizam a desterritorialização; o território ora aparece como algo dado, um 

conceito implícito ou a priori referido a um espaço absoluto, ora ele é 

definido de forma negativa, isto é, a partir daquilo que ele não é. 

                                                 

14 MARX, Karl. O capital. Vol. 1, Tomo 2. São Paulo: Abril Cultural (Col. Os economistas), 1984. 
15 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 1998. 
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2. Desterritorialização é focalizada quase sempre como um processo 

genérico (e uniforme), numa relação dicotômica e não intrinsecamente 

vinculada à sua contraparte, a (re)territorialização; este dualismo mais geral 

encontra-se ligado a vários outros, como as dissociações entre espaço e 

tempo, espaço e sociedade, material e imaterial, fixação e mobilidade.  

3. Desterritorialização significando fim dos territórios aparece associada, 

sobretudo, com a predominância de redes, completamente dissociadas de 

e/ou opostas a territórios, e como se crescente globalização e mobilidade 

fossem sempre sinônimos de desterritorialização. 

 

Desse modo, é lícito afirmar que se a desterritorialização existe, ela está referida 

sempre a uma problemática territorial ― e, consequentemente, a uma determinada concepção 

de território. Dependendo da concepção de território adotada, consequentemente, a definição 

de desterritorialização também muda, ou seja, dá para perceber à semelhança do território, a 

grande polissemia que envolve o conceito de desterritorialização enquanto processo. Por 

conseguinte, para entender a desterritorialização é necessário entender a sua relação com a sua 

contraparte indissociável, a territorialização. No sentido de corroborar com Haesbaert (2006), 

parte-se aqui com a ideia de que o que nos dias de hoje se convencionou chamar de 

desterritorialização, muito mais do que representar a extinção do território, relaciona-se com 

uma recusa em reconhecer ou uma dificuldade em definir o novo tipo de territorialização, 

muito mais múltiplo e descontínuo, que está surgindo. Nesse sentido, Haesbaert afirma que: 

 
Concretamente, podemos dizer que a desterritorialização como a outra 

metade da dinâmica de territorialização é uma constatação banal, já que 

sempre esteve presente ao longo de toda história humana. Ocorre que a 

utilização do termo e mesmo o debate sobre a transformação territorial, ou 

do território envolvido no movimento da sociedade, são relativamente 

recentes. Ainda que alguns dos pressupostos para o debate tenham raízes 

bastante antigas, como na obra de Émile Durkheim na passagem do século 

XIX para o XX, o discurso sobre a desterritorialização só efetivamente 

tomou vulto nas últimas décadas, em especial nos anos 1990, relacionando 

ao que muitos denominaram de advento de uma condição de pós-

modernidade, e frente a qual filosofias pós-estruturalistas como a de Deleuze 

e Guattari são, muitas vezes, consideradas fundadoras. [...] (HAESBAERT, 

2006, p. 143-144). 

 

Outrossim, a desterritorialização num discurso pós-modernista seria marcada por sua 

fase avançada denominada como fase do capitalismo multinacional ou tardio ― este, até aqui, 

sua forma pura, moldado pela sociedade de consumo, ou então, capitalismo de acumulação 

flexível para utilizar os termos de Harvey (2009). O discurso da desterritorialização, enquanto 

uma das marcas da chamada pós-modernidade, está ligado à aceleração do movimento que 

chega a ponto de realizar a aniquilação do espaço pelo tempo, na exagerada expressão de 

Marx (1984), ou a compressão tempo-espaço, nos termos de Harvey (2009). Nestas 
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interpretações, contudo, o território e a des-territorialização compõem uma dimensão espacial 

ou geográfica que, frequentemente aparece desvinculada de sua contraparte indissociável, a 

dimensão temporal e histórica (HAESBAERT, 2006). 

Em sua distinção entre desterritorialização e reterritorialização, Deleuze e Guattari 

(1997, p. 224) entendem que “a desterritorialização é o movimento pelo qual se abandona o 

território, é a operação da linha de fuga16, e a re-territorialização é o movimento de construção 

do território”. No primeiro movimento, os agenciamentos17 se desterritorializam e, no 

segundo, eles se reterritorializam como novos agenciamentos maquínicos de corpos e 

coletivos de enunciação. Ainda de acordo com esses autores, podem-se distinguir dois tipos 

de desterritorialização: a desterritorialização relativa e a desterritorialização absoluta 

(lembrando que no contexto da geografia nunca é absoluta). A desterritorialização relativa diz 

respeito ao próprio socius. Esta desterritorialização é o abandono de territórios criados nas 

sociedades e sua concomitante reterritorialização. Para Haesbaert (2006, p. 138) isto significa 

dizer que “a vida é um constante movimento de desterritorialização e reterritorialização, ou 

seja, passasse sempre de um território para outro; abandonando territórios, fundando novos. 

Portanto, a escala espacial e a temporalidade é que são distintas”.  

                                                 

16 Deleuze e Parnet (1987), se referem às linhas de distintas naturezas que constituem os indivíduos ou grupos, e 

acrescentam às linhas de segmentaridade molar e molecular ― as chamadas linhas de fuga ou de 

desterritorialização efetiva, abstratas, as de maior gradiente, que permitem ultrapassar segmentos e limiares, 

rumo ao desconhecido, ao inesperado e ainda ao não existente. Entretanto, nem todos os indivíduos vivenciam os 

três tipos de linhas, as da segmentaridade rígida ou molar, as da segmentaridade flexível ou molecular (do devir 

e da desterritorialização relativa) e as linhas de fuga, consideradas primordiais, pelo poder de transformação que 

carregam ― a desterritorialização absoluta. A linha de fuga ou de desterritorialização é considerada o elemento 

essencial da política, mas ela é imprevisível. Política "é experimentação ativa", pois não podemos predelinear 

seu caminho. Uma sociedade, antes de ser definida por suas contradições, como na linguagem marxista, é 

definida pelas linhas de fuga que afetam massas de todo tipo pelos pontos ou fluxos de desterritorialização.  
17 Por agenciamento, se refere a uma noção mais ampla do que a de estrutura, sistema, forma etc. Um 

agenciamento comporta componentes heterogêneos, tanto de ordem biológica quanto social, maquínica, 

gnosiológica, imaginária (GUATTARI; ROLNIK, 1996). Ao contrário das estruturas, que “estão sempre ligadas 

a condições de homogeneidade, os agenciamentos são co-funcionais, uma simbiose. O agenciamento é uma 

multiplicidade que inclui tanto linhas molares quanto moleculares; trata-se da unidade real mínima que ele 

propõe no lugar da palavra, do conceito ou do significante” (DELEUZE; PARNET, 1987). Os agenciamentos 

são, assim, moldados nos movimentos concomitantes de territorialização e desterritorialização. Todo 

agenciamento é territorial e duplamente articulado em torno de um conteúdo e uma expressão, reciprocamente 

pressupostos e sem hierarquia entre si. Um território, portanto, pode ser visto como o produto “agenciado” de um 

determinado movimento em que predominam os “campos de interioridade” sobre as “linhas de fuga”, ou, em 

outras palavras, um movimento mais centrípeto que centrífugo. A construção do território, ou seja, o processo de 

territorialização, diz respeito, assim, ao movimento que governa os agenciamentos e seus dois componentes: os 

agenciamentos coletivos de enunciação e os agenciamentos maquínicos de corpos (ou de desejos). Os 

agenciamentos maquínicos de corpos são as máquinas sociais, as relações entre os corpos humanos, corpos 

animais, corpos cósmicos. Os agenciamentos coletivos de enunciação, por outro lado, remetem aos enunciados, a 

um regime de signos, a uma máquina de expressão cujas variáveis determinam os usos dos elementos da língua; 

existindo uma relação entre os dois agenciamentos, os dois percorrem um ao outro, intervêm um no outro, trata-

se de um movimento recíproco e não hierárquico (HAESBART, 2006).  
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Já a desterritorialização absoluta remete-se ao próprio pensamento, à virtualidade do 

devir e do impossível; mas sempre cada um dos processos (desterritorialização relativa e 

desterritorialização absoluta) se perpassando, um do outro, em sua relação dialética. O 

absoluto é aqui entendido corroborando com Deleuze e Guattari (1992), como apenas a 

expressão de um tipo de movimento que se distingue qualitativamente do movimento relativo, 

ou seja, não exprimindo nada de transcendente ou indiferenciado, nem mesmo exprimindo 

uma quantidade que ultrapassaria qualquer quantidade dada (relativa). Para esses autores, a 

desterritorialização é absoluta quando a terra entra no puro plano de imanência de um 

pensamento-Ser, de um pensamento-Natureza com movimentos diagramáticos infinitos. 

Nesse contexto, a desterritorialização absoluta se refere ao pensamento, à criação. Outrossim, 

esses autores afirmam que: 

 
Pensar não é nem um fio estendido entre o sujeito e o objeto, nem uma 

revolução de um em torno do outro. Pensar se faz antes na relação entre o 

território e a terra". [...] para que o pensamento exista é necessário um solo, 

um meio, a própria terra. [...] portanto, pensar é também desterritorializar 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 131). 

 

Entendem assim os autores, que a terra é a grande desterritorializada, por onde os 

fluxos e as intensidades vão percorrer e se fixar. Por sua vez, Haesbaert (2006) buscando 

identificar como se dá a reterritorialização da terra, entende que esse processo se dá de duas 

formas: na construção de territórios sociais (referentes ao processo de desterritorialização 

relativa) e no plano de imanência de um pensamento. Isso significa dizer que o pensamento só 

é possível na criação, e para se criar algo novo é necessário romper com o território existente, 

criando outro. No entanto, a desterritorialização do pensamento, tal como a 

desterritorialização em sentido amplo, é sempre acompanhada por uma reterritorialização. Em 

suma, a desterritorialização absoluta não existe sem a reterritorialização.  

Deleuze e Guattari (1992), dão ênfase ao processo de desterritorialização porque é 

assim que eles entendem a criação do Estado e a dinâmica do capitalismo. Para esses autores, 

o Estado e o capital impõem um intenso processo de desterritorialização das sociedades. O 

poder desterritorializador do capital pode ser visto tanto num sentido extremamente negativo 

― para o trabalhador livre e nu reduzido a força física para a produção, quanto num sentido 

positivo ― para os capitalistas, que por essa via encontram os mecanismos abstratos, 

agilizadores da acumulação.  

Ao contrário da maioria das interpretações, que veem o Estado como uma espécie de 

fundador da territorialização, pelo menos no seu sentido moderno, para Deleuze e Guattari 
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(1992) o surgimento do Estado representa o primeiro grande movimento desterritorializador. 

Trata-se de uma perspectiva interessante, uma vez que a geografia e ciência política sempre 

trabalharam com a ideia de Estado territorial(izador), ligado ao controle político, jurídico, 

administrativo e militar, e articulado por meio de um determinado território. Por sua vez, 

Haesbaert (2006) em sua análise das dimensões da desterritorialização, identifica três grandes 

vertentes interpretativas ou dimensões sociais a partir das quais a desterritorialização é 

tratada: a econômica, a dimensão política e a perspectiva simbólica ou cultural em sentido 

mais estrito.  

Com efeito, tendo em conta a mobilidade crescente do capital e das empresas, para 

alguns a desterritorialização seria um fenômeno, sobretudo, de natureza econômica; para 

outros, a grande questão é a crescente permeabilidade das fronteiras nacionais; nesse sentido, 

a desterritorialização seria, portanto, um processo primordialmente de natureza política; e para 

os mais culturalistas, a desterritorialização estaria ligada, acima de tudo, à disseminação de 

uma hibridização de culturas, dissolvendo os elos entre um determinado território e uma 

identidade cultural que lhe seria correspondente. É fundamental, no entanto, compreender que 

essa distinção é vista apenas enquanto instrumento de análise, a fim de enfatizar a 

multiplicidade de enfoques com que a desterritorialização tem sido abordada, pois, na 

verdade, esse processo em sua matriz econômica inclui, também, como parcelas 

indissociáveis, outras dimensões socioespaciais ligadas ao papel do Estado-nação e da 

fronteira, a identidade cultural das nações e ao chamado ciberespaço, um termo que Haesbaert 

(2006), utiliza recorrentemente em sua obra.  

Portanto, ao se permear e/ou dar mais ênfase ao debate sobre a desterritorialização em 

sua matriz econômica no decurso da pesquisa, conforme o leitor poderá observar, isso não 

significa dizer que se estará menosprezando ou mesmo ignorando as demais dimensões, pois 

se defende aqui a ideia de que a desterritorialização econômica seja provavelmente a "vilã" 

por assim dizer, das outras formas de desterritorialização tanto material, quanto simbólico-

cultural das comunidades locais. Provavelmente Marx tenha sido o primeiro grande teórico 

que deu uma ênfase clara à fundamentação econômica do processo de desterritorialização 

associado ao desenvolvimento global do capitalismo. Apesar da ausência explícita do termo 

desterritorialização no discurso de Marx (2000), percebe-se a profunda análise das formas 

com que o modo de produção capitalista desterritorializa os modos de produção preexistentes 

para reterritorializa-los segundo sua própria dinâmica. 

A expropriação do campesinato, transformado em trabalhador livre em meio a 

fenômenos como a apropriação privada da terra e a concentração fundiária, e, no outro 
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extremo da pirâmide social, a velocidade com que os estratos sociais mais privilegiados da 

burguesia destroem e reconstroem o espaço social, é um exemplo do processo 

desterritorializador presente na obra de Marx (1984). Haesbaert (2006) considera que a noção 

marxista de trabalhador livre envolve de várias formas, uma noção implícita de 

desterritorialização na medida em que esses vendedores da própria força de trabalho são, 

conforme aponta o próprio Marx: 

 
[...] trabalhadores livres no duplo sentido, porque não pertencem diretamente 

aos meios de produção, como os escravos, os servos etc., nem os meios de 

produção lhes pertencem, como, por exemplo, o camponês economicamente 

autônomo etc., estando, pelo contrário, livres, soltos e desprovidos deles. [...] 

a assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o 

processo histórico de separação entre produtor e meio de produção [leia-se: 

desterritorialização] (MARX, 1984, p. 262, grifos nossos). 

 

Portanto, na ótica do materialismo histórico, pode mesmo afirmar-se que a primeira 

grande desterritorialização capitalista relaciona-se à sua própria origem, seu ponto de partida, 

que é a chamada acumulação primitiva de capital, separando produtor e meios de produção. 

Trata-se da expropriação do povo do campo, de sua base fundiária e sua transformação em 

trabalhador livre rumo ao assalariamento nas cidades. A dissociação entre trabalhador e 

controle (domínio e apropriação) dos meios de produção é a grande desterritorialização, 

imprescindível, de qualquer modo, à construção e à reprodução do capitalismo. O gradativo 

processo de globalização vai, por conseguinte, se definir, antes de tudo, pela ruptura de 

fronteiras, de limites e condicionamentos locais, pela expansão de uma dinâmica de 

concentração e acumulação de capital em nível mundial, numa integração e num 

cosmopolitismo generalizados. Em suma, seria, sobretudo, por meio das relações econômicas, 

capitalistas, especialmente no que se convencionou chamar de globalização econômica e, 

mais enfaticamente, no campo financeiro e nas atividades mais diretamente ligadas ao meio 

técnico-científico-informacional utilizando mais uma vez os termos de Santos (2009), que se 

dariam os principais mecanismos de destruição de barreiras ou de fixações territoriais.  

Seguindo essa análise, Haesbaert (2006) identifica pelo menos três perspectivas da 

desterritorialização sob o ponto de vista econômico: i) num sentido mais amplo ― 

desterritorialização vista como sinônimo de globalização econômica ― pela formação de um 

mercado mundial com fluxos comerciais, financeiros e de informações cada vez mais 

independentes de bases territoriais bem definidas, como as dos Estados-nações; ii) numa 

interpretação um pouco mais restrita ― associada ao chamado capitalismo pós-fordista ou 

capitalismo de acumulação flexível ― ligado ao enfraquecimento das bases territoriais e/ou 
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espaciais ― por meio da precarização dos vínculos entre trabalhador e empresa, por exemplo 

e; iii) num sentido ainda mais restrito ― desterritorialização sendo vista como um processo 

vinculado notadamente a um setor específico da economia globalizada, o setor financeiro, 

onde a tecnologia informacional tornaria mais evidentes tanto a imaterialidade quanto a 

instantaneidade, permitindo a fluidez da circulação do capital. 

Desse modo, compreende-se, então, que o capitalismo já nasce virtualmente global, ou 

seja, sem uma base territorial restrita, bem definida, mas que, para realizar efetivamente sua 

vocação globalizadora, ele recorre a diferentes estratégias territoriais, especialmente aquela 

que faz apelo ao ordenamento geográfico estatal, em que o Estado, na opinião de Haesbaert 

(2006, p. 177), “interfere sempre como uma faca de dois gumes, na contradição que lhe é 

inerente entre a defesa de interesses públicos e privados e, atuando, no mínimo, como um 

sério complicador neste jogo entre abertura e (relativo) fechamento de fronteiras”. Latouche 

(1989), é um dos autores que destaca de maneira muito explícita a força do capital ou da 

dinâmica econômica nos processos de desterritorialização. Ele afirma, por exemplo, que “o 

mais importante dos fenômenos geradores do crescimento, a acumulação do capital, em sua 

natureza e essência, não tem ligação com uma pátria. O território e a nação dos atores têm 

pouca importância para o capital”. Acrescenta, porém, que “o conluio do capital e do Estado-

nação nunca foi simplesmente um pacto selado entre dois personagens. Transnacional em 

essência, o capital nasceu para desterritorializar (LATOUCHE, 1989, p. 100). 

Assim, sem querer concluir este item, principalmente pelo risco que poderíamos correr 

de entrar em um beco sem saída, concordamos com Haesbaert (2006), quando o autor aponta 

que se existe uma desterritorialização do ponto de vista econômico, ela está muito mais ligada 

aos processos de expropriação, precarização e/ou exclusão inseridos na lógica de acumulação 

capitalista do que nas simples esferas do capital fictício, da deslocalização das empresas ou da 

flexibilização das atividades produtivas. Isto se compreende na medida em que é possível 

distinguir desterritorialização por quem e para quem. Geralmente estes discursos da 

desterritorialização ― seja da globalização do capitalismo (de acumulação flexível), da 

fluidez do capital financeiro ou da deslocalização das grandes empresas ― servem apenas 

para ocultar a real desterritorialização, a daqueles que, submetidos a essa liberdade 

improdutiva e à flexibilização das relações de trabalho, acabam não tendo emprego ou sendo 

obrigados a subordinar-se às condições de trabalho cada vez mais degradantes. 

Portanto, contra todos os riscos tanto de orientação teórico-metodológica quanto 

filosófica da diversidade dos leitores e/ou potenciais leitores, o termo desterritorialização será 

aqui utilizado em seu sentido estrito como sinônimo de expropriação e/ou exclusão social, ou 
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ainda reterritorialização precária daqueles que efetivamente degustam no seu dia a dia o sabor 

amargo do capitalismo selvagem, ― as comunidades locais ― com destaque para aquelas 

comunidades excluídas e/ou profundamente segregadas e, como tal, de fato impossibilitadas 

de construir e exercer efetivo controle sobre seus territórios, seja no sentido de dominação 

político-econômica, seja no sentido de apropriação simbólico-cultural.  

Desse ponto de vista e corroborando ainda com Haesbaert (2006), visando a tornar 

enfática essa ideia, a desterritorialização, aqui, é vista em seu sentido forte; 

desterritorialização como exclusão, privação e/ou precarização do território enquanto recurso 

ou apropriação (material e simbólica) indispensável a participação efetiva como membros de 

uma comunidade e/ou por extensão, de uma sociedade. Aliás, se é possível dar uma opinião, 

convém dizer que este é o debate que a ciência geográfica enquanto uma forma de apreensão 

da realidade e por consequência, do conhecimento, deveria priorizar ao desenvolver o debate 

sobre a desterritorialização.   

Em suma, chegados aqui, podemos, então, sintetizar a discussão desenvolvida até ao 

momento sobre os processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, ou 

simplesmente processos TDR de construção e reconstrução de territórios. Por essa via, 

esperamos que do debate apresentado, deve ter ficado claro que a des-territorialização 

enquanto processo de um constante fazer-se e refazer-se dos territórios, é abordada a partir 

das mais diferentes dimensões, desde a dimensão econômica, passando pela dimensão política 

até a simbólica-cultural à dimensão geográfica propriamente dita, ou seja, aquela que integra 

dialeticamente as demais dimensões, tendo em conta as relações socioespaciais, ou no sentido 

estrito, as relações de poder que se desenvolvem no e pelo espaço.  

Evidenciando as proposições de Deleuze e Guattari (1992), podemos afirmar que a 

desterritorialização como processo distinto, dissociado da territorialização, não existe. Num 

sentido mais estrito, e concordando com Haesbaert (2006), podemos, também, afirmar que 

como não há desterritorialização, com mais razão ainda não há desespacialização. Seguindo 

este raciocínio, não haveria desterritorialização apenas pelo fato de que ela é o outro lado da 

territorialização, seu outro dialeticamente conjugado. Sob condições de pós-modernidade, o 

que surge não é o domínio de um segundo elemento ― a desterritorialização sobre a 

territorialização, mas a afirmação de um terceiro (que na verdade não exclui de forma alguma 

os outros dois), ― a multiterritorialidade e/ou multiterritorialização.  

Em sua síntese sobre essa problemática analítica Haesbaert (2006, p. 366), afirma que 

“se a desterritorialização existe, sua existência é um mito”. O autor chega a essa conclusão, 

pois entende que aquilo que significa desterritorialização para uns, é, na verdade, 
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reterritorialização para outros (manifestando seu profundo sentido relacional), e o que aparece 

como desterritorialização em uma escala ou nível espacial pode estar surgindo como 

reterritorialização em outra (evidenciando seu sentido multiescalar), ou seja, a 

desterritorialização está sempre indissociavelmente ligada à reterritorialização  

Na verdade, conforme o autor, o grande dilema deste novo século é o da desigualdade 

entre as múltiplas velocidades, ritmos e níveis de des-re-territorialização, especialmente 

aquela entre a minoria que tem pleno acesso e usufrui dos territórios-rede capitalistas globais 

que asseguram sua multiterritorialidade, e a massa ou os aglomerados crescentes de pessoas 

que vivem na mais precária territorialização ou, em outras palavras, mais incisivas, na mais 

violenta exclusão e/ou reclusão socioespacial. 

 

1.3 Matéria e recurso, à guisa de um conceito 

Nossa proposta é discutir neste item, aspectos de natureza teórico-conceitual que 

envolvem a definição de matéria, ou elemento ou ainda nos termos de Raffestin (1993), de 

dado e recurso natural, a partir da ideia inicial de recurso natural entendido como qualquer 

elemento da natureza que possa ser explorado a fim de satisfazer as necessidades do Homem. 

Por conseguinte, buscamos estabelecer quais seriam as principais diferenças entre 

matéria/elemento e/ou dado e recurso natural.  

Reconhecendo que existe justificativa suficiente para inferir que as diferenças entre 

esses termos existem, e são substanciais, pretende-se aqui, melhorar o entendimento sobre 

cada um dos conceitos (matéria e recursos), se assim é possível designá-los, de modo que os 

leitores interessados possam aplicá-los em suas análises de forma adequada, evitando a 

utilização indevida de um ou de outro termo. Por outro lado, é também objetivo dessa 

discussão buscar construir uma definição de recurso natural que, embora dentro de uma 

perspectiva geográfica possa, também, ser assimilada por outras áreas do conhecimento 

evitando, dessa forma, que o conceito esteja circunscrito apenas aos geógrafos.  

A maioria dos textos que tratam das questões ambientais e não raras vezes, textos de 

cunho político-econômico e mesmo dentro da geografia, utilizam os termos matéria e recurso 

natural praticamente, ou quase sempre, como sinônimos. Contudo, essa carência de precisão 

no uso desses conceitos, embora não seja de tamanha importância para os leigos, corrobora 

como inconveniente para os estudos que se esforçam em analisar essas questões para além de 

suas aparências. Não se trata apenas de descortinar as diferenças do ponto de vista semântico, 

visando enfatizar nosso ponto de vista sobre esse debate, mas, sobretudo, de evidenciar a 

necessidade de investigar, cada vez mais, as proposições que fundamentam o entendimento do 
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senso comum dessas definições, visando contribuir para uma melhor apreensão e uma 

diferenciação mais elaborada do ponto de vista teórico-conceitual. 

Evidentemente, o debate aqui proposto não pretende e nem deve pretender que se 

constitua como chave de encerramento, ou, dito de outro modo, como a sentença de uma 

temática, que na verdade, nunca se esgotaria em um trabalho de tese de doutorado (com todas 

as limitações que o caracterizam), mas ao contrário, é nossa pretensão, suscitar o interesse em 

torno da discussão conceitual sobre recursos naturais visando contribuir para a redução de 

seus equívocos dentro da análise geográfica, com o entendimento de que os conceitos são 

temporais e, por isso, estão sempre sendo construídos e/ou (re)criados. 

A evolução do conceito de recursos naturais e seu uso em diferentes contextos 

históricos conduziram a uma relativização do termo, que o tornam cada vez mais subjetivo. À 

guisa de um conceito para a expressão recursos naturais, não raras vezes, se depara, com 

conteúdos que perpassam a definição de recurso natural entendido como qualquer elemento 

da natureza que possa ser explorado a fim de satisfazer as necessidades do Homem. De fato, 

essa acepção é demasiadamente simples, pois além de confundir matéria e recurso, o que 

constitui um erro teórico-conceitual, não elucida e/ou esconde questões importantes que 

envolvem a definição de recursos naturais, conforme se poderá compreender ao longo do 

debate aqui proposto.  

Vamos iniciar esse debate partindo de uma análise crítica à ideia daquela constatação 

anteriormente referenciada que geralmente confunde matéria e recurso. Nesse contexto, 

Zimmermann (1966) entende que os recursos não são: eles se tornam. Essa síntese 

apresentada pelo autor, está, de certo modo, ligada a contribuição da teoria econômica sobre a 

compreensão das atividades primárias e do papel dos recursos naturais que enfatiza a ideia de 

que os recursos naturais não existem, eles precisam ser criados.  

Corroborando com essa ideia, as proposições de Raffestin (1993), são claras nesse 

sentido, ao considerar como errôneo o uso dos termos matéria e recursos como se, se tratasse 

da mesma coisa. Para Raffestin (1993, p. 223) “a matéria (ou substância), encontrando-se na 

superfície da terra ou acessível a partir dela, é assimilável a um dado, pois preexiste a toda 

ação humana”. Desse modo, diferenciando entre matéria e recurso, o autor entende que:  

 
[...] A matéria é um dado puro, na exata medida em que resulta de forças que 

agiram ao longo da história da terra sem nenhuma participação ou 

intervenção do Homem. A matéria não é de início, a consequência de uma 

prática, mas é oferecida à prática e, desde então, se torna um vasto campo de 

possibilidades. [...] é evidente que a matéria é caracterizada por propriedades 

cuja valorização dependerá da relação que os homens mantiverem com ela. 
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É efetivamente o Homem quem, por seu trabalho (energia informada), 

inventa as propriedades da matéria. As propriedades da matéria não são 

dadas, mas inventadas, pois resultam de um processo analítico, empírico por 

muito tempo, acionado pelo Homem que submete a matéria a operações 

diversas (RAFFESTIN, 1993, p. 223, grifos do autor). 

 

Ao analisar os processos que permitem integrar a matéria (ou substância) numa 

prática, esse autor entende que nenhuma ação particular esgota as propriedades da matéria, 

pois elas não são exaustivas para o Homem, ou seja, uma mudança de prática constitui uma 

nova relação para com a matéria, donde resulta a probabilidade de evidenciar novas 

propriedades. Portanto, uma prática não é estável; evolui, ao mesmo tempo, no espaço e no 

tempo. A referência à matéria é sempre caracterizada por um ponto de vista que permite 

integrar determinada substância numa prática.  

  De fato, por ocasião de novas práticas, outras propriedades da matéria podem 

aparecer. Destarte, conforme Raffestin (1993) pode-se, pois, compreender que a cadeia das 

propriedades materiais é uma função das práticas e dos conhecimentos humanos. Sem a 

prática, a matéria permanece inerte, e suas propriedades ficam latentes, ou seja, sem a prática 

a matéria não é desvendada como campo de possibilidades, não existindo, desse modo, 

nenhuma relação com a matéria e, portanto, nenhuma produção, conforme enfatiza Raffestin: 

 
[…] O Homem não se interessa pela matéria como massa inerte 

indiferenciada, mas na medida em que ela possui propriedades que 

correspondem a utilidades. Nessas condições, não é a matéria que é um 

recurso. Esta, para ser qualificada como tal, só pode ser o resultado de um 

processo de produção: é preciso um ator, uma prática ou uma técnica 

mediatizada pelo trabalho, e uma matéria. A matéria só se torna recurso ao 

sair de um processo de produção complexo por meio da prática (trabalho e 

informação) que o Homem mantiver com ela (RAFFESTIN, 1993, p. 224-

225).  

 

Em um esforço metodológico de estabelecer uma analogia entre matéria e recurso, 

Becht e Belzung (1975, p. 22), apontam que “o recurso se refere a uma função, e não a uma 

coisa ou substância; é o meio para se atingir um fim, e a medida que este fim ou objetivo 

muda, os recursos podem mudar também”. Um recurso é o produto de uma relação. Desse 

ponto de vista, pode-se, então, compreender que não existem recursos naturais, mas somente 

matérias naturais. A esse respeito, Raffestin acrescenta que: 

 
[...] a relação que faz surgir um recurso não é puramente instrumental, mas 

também política [...]. A relação com a matéria é política, no sentido de que o 

trabalho é um produto coletivo. A relação interessa ao acesso de um grupo à 

matéria. Esse acesso modifica tudo de uma só vez, tanto o meio como o 
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próprio grupo. Toda relação com a matéria é uma relação de poder que se 

inscreve no campo político por intermédio do modo de produção. [...] sem 

intervenção externa uma matéria permanece aquilo que é. Um recurso, ao 

contrário, na qualidade de produto pode evoluir constantemente, pois o 

número de proprietários correlativos às classes de utilidades pode crescer. 

[…] O recurso só existe em função de uma prática representada por um ator 

capaz de mobilizar uma técnica [...]. Os recursos não são naturais, nunca 

foram, e nunca serão.... É a concepção histórica da relação com a matéria 

que cria a natureza sociopolítica e socioeconômica dos recursos 

(RAFFESTIN, 1993, p. 225, 226, 227, grifo do autor). 

 

De fato, os recursos utilizados pelo ser humano, em sua ampla maioria, não são 

naturais. É verdade que a natureza dá ao Homem a oportunidade de mostrar suas habilidades e 

de aplicar seus conhecimentos, que se reforçam mutuamente e são elementos em contínua 

expansão. Reforçando essa ideia, Mendonça (2001, p. 127) entende que os “elementos da 

natureza não devem ser reduzidos somente a recursos, pois, antes de assim transformados, 

constituem-se em bens e elementos naturais que possuem dinâmica própria 

independentemente de sua apropriação social”. Desse modo, ao buscarmos um conceito que 

seja exaustivo e elucidativo para os recursos naturais no quadro dessa elaboração, 

compreendemos que os recursos naturais não são um ativo único como comumente se tem 

pensado. É necessário, pois, relacioná-los a todo um complexo de substâncias, forças, 

condições, relações, instituições e políticas que ajudam a entender o funcionamento de 

determinado recurso natural. Entender o recurso natural como simples fenômeno tangível na 

natureza cria a falsa impressão de que os recursos são algo estático. Na verdade, eles são tão 

dinâmicos quanto à sociedade em si. 

Para Furtado e Urias (2013) a atividade mineral é um bom exemplo que suscita uma 

reflexão para entender o enunciando ora exposto. Conforme temos vindo a insistir, esses 

autores também entendem, por exemplo, que os recursos minerais não são propriamente 

naturais. Conforme argumentam, para que se tornem recursos produtivos, tenham valor 

econômico e social, os recursos minerais precisam ser criados. Em primeiro lugar, é 

necessário identificá-los. E essa identificação nunca ocorre sem a intervenção humana ou para 

utilizar os termos de Raffestin (1993), sem trabalho e informação, ou energia informada ou 

ainda a tecnicidade que cria o recurso. De acordo com Raffestin (1993) a tecnicidade pode se 

definir como o conjunto das relações que o Homem, enquanto membro de um grupo, mantém 

com as matérias às quais pode ter acesso. A tecnicidade de uma sociedade pode ser 

classificada em simétrica ou dessimétrica. Uma tecnicidade simétrica se caracteriza por 

relações não destrutivas do meio material, enquanto uma tecnicidade dessimétrica será 

caracterizada por relações destrutivas do meio material.   
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Com base nessa análise, podemos afirmar com alguma segurança que nos dias que 

correm o que se vislumbra é a tecnicidade dessimétrica, pois o que se assiste é a exploração 

intensiva dos recursos visando à reprodução ampliada do capital. Conforme aponta Raffestin 

(1993) a continuar nesses moldes, corremos o risco de entrar numa era de bens de substituição 

no sentido estrito do termo, isto é, sermos obrigados a fazê-lo, enquanto até agora, 

produzimos bens de substituição resultantes de novas práticas, consideradas como as mais 

modernas. Nesse sentido, corroboramos com esse autor quando diz que a tecnicidade, nos 

introduz diretamente na esfera do poder, e tanto mais quanto ela exprime relações de poder 

não somente com a matéria, mas com os homens para os quais essa matéria é um trunfo.  

O avanço da tecnologia vem, desse modo, fundamentar nossa insistência quando nos 

mostramos apologistas na defesa da ideia de que aquilo que comumente se designa por 

recursos naturais não são recursos, ou dito de outro modo, se tornam recursos. Embora não 

seja o único fator, a tecnologia é um elemento-chave no processo de criação de recursos. O 

potencial de crescimento e desenvolvimento econômico baseado em recursos ditos naturais 

está relacionado à capacidade de gerar conhecimentos científicos e tecnológicos que, ao 

mesmo tempo, facilitem a exploração desses recursos e permeiem outras atividades do 

sistema econômico.  

Furtado e Urias (2013) insistem na defesa dessa proposição, pois os autores entendem 

que apesar de todos os elementos serem encontrados na natureza, isso não significa que, por si 

só, possuem valor para o Homem, que nem sequer pode ter consciência da existência deles ou 

ser capaz de isolá-los e utilizá-los. Portanto, para explorar um recurso, é necessário mobilizar 

antes outros recursos. A engenhosidade humana auxiliada por um processo lento, paciente, 

gradual e, por vezes, árduo, de aquisição de conhecimento e de experiência, os recursos 

financeiros que precisam ser mobilizados para permitir os investimentos, entre outras ações; 

tudo isso mostra que os recursos naturais não existem, eles precisam ser criados. Eles não são 

estáticos, mas se expandem e se contraem em resposta às necessidades e às ações humanas.  

Uma das constatações mais importantes da história da indústria mineral é 

precisamente essa relação, que demonstra que os recursos não são, eles se tornam, vêm a ser. 

Se o ambiente favorece a atividade, se a exploração produz resultados consistentes com o 

investimento realizado, o ânimo dos investidores é reforçado e, consequentemente, as 

atividades de prospecção se multiplicam, abrindo possibilidades de ampliação das reservas. 

Como dito, recursos naturais não são recursos, mas matérias naturais, recursos se tornam. E 

se tornam por ação de esforços e da aplicação sistemática do conhecimento. É esse 

conhecimento que produz todos os recursos, mesmo os ditos naturais. Essa visão sobre os 
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recursos naturais e sobre sua criação pela ação humana se desdobra em várias dimensões 

relevantes e ajuda a compreender como tornar mais efetivos os recursos em potencial e a 

exploração dos recursos existentes.  

Até aqui, esperamos que para o leitor, deve ter ficado claro, a diferença entre matéria e 

recurso natural. Com base na reflexão desenvolvida, utilizaremos doravante o termo recursos 

em substituição do termo recursos naturais, pois ficou provado que recursos naturais em si, 

não existem, somente existem matérias naturais. Aliás, o que interessa à nossa análise não é 

trabalhar com a ideia de matéria em si, mas matéria enquanto produto da mediatização da 

ação humana ― os recursos; razão pela qual escrevíamos o termo recursos naturais sempre 

destacado em itálico. Posto isto, embora se tenha evidenciado quando diferenciamos matéria 

de recurso e, dada sua importância, consideramos oportuno explicitar com certo fôlego, aquilo 

que consideramos nossa segunda constatação àquela acepção inicial de recurso, ou seja, 

recurso natural entendido como qualquer elemento da natureza que possa ser explorado a 

fim de satisfazer as necessidades do Homem. De certo modo, esse enunciado desvincula a 

ideia de recurso de sua historicidade, ou seja, o contexto histórico enquanto elemento 

importante para definição de recursos.  

Conforme aponta Venturi (2006) um bem natural pode ser recurso em determinado 

contexto histórico e deixar de sê-lo em outro. Ou ainda, algo que nunca se constituiu em um 

recurso pode vir a sê-lo, de acordo com um novo contexto, dependendo dos diferentes níveis 

de desenvolvimento tecnológico, assim como dos diferentes conjuntos de valores culturais 

assimilados por determinada sociedade em certo tempo e espaço. Em suma, para que um 

elemento ou um aspecto da natureza, seja considerado um recurso, é fundamental que o 

mesmo esteja em uso ou que, pelo menos, exista demanda por ele. A esse respeito, Raffestin 

apresenta um exemplo bastante elucidativo, o qual passamos a citar: 

 
Durante muito tempo, para as sociedades humanas, o carvão não passou de 

uma matéria como outra qualquer, que podia talvez surpreender ou intrigar 

por seu aspecto, mas sem nenhum valor particular antes de ter sido integrado 

numa prática. Depois, progressivamente, sem dúvida mais por acaso do que 

pela ciência, descobriu-se aquilo que se podia fazer com ele. Isto é, 

inventaram-se algumas de suas propriedades. Combustível em várias regiões 

europeias medievais, o carvão é hoje uma matéria-prima da indústria 

química contemporânea. Entre a Idade Média e o século XIX, a quantidade 

das propriedades do carvão foi crescendo, pela revolução das práticas do 

qual é objeto. Por essa razão, seria possível afirmar que a matéria carvão é 

atualmente conhecida em todas suas propriedades? Não, se admitirmos que 

as práticas que o integram ainda vão evoluir (RAFFESTIN, 1993, p. 224, 

grifos do autor).  
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Embora o autor chame atenção de que a resposta ao questionamento constante em sua 

citação seja admissível apenas local e temporariamente e não de forma definitiva e genérica, 

concordamos que seja um bom exemplo para ilustrar o caráter temporal dos recursos e, 

consequentemente, de sua demanda. Ou seja, ao buscar uma definição para os recursos, a 

procura constitui um aspecto fundamental para sua definição, pois a mesma está, de certo 

modo, associada a um determinado contexto histórico da sociedade. Conforme aponta Venturi 

(2006), além de contextualizar historicamente o recurso, a incorporação do termo demanda 

traz a ideia de que o acesso a ele depende de outros fatores, além de sua ocorrência e 

distribuição na natureza, como questões técnicas, econômicas ou geopolíticas. Isto significa 

dizer que o fato de um elemento ou aspecto da natureza estar em demanda torna-o um recurso, 

mas sua apropriação e uso ainda permanecem sem garantias. 

A terceira constatação à nossa definição de recurso inicialmente proposta é que àquela 

acepção está permeada de forte conotação material, lembrando que definimos recurso natural 

como qualquer elemento da natureza que possa ser explorado a fim de satisfazer as 

necessidades do Homem. Nesta perspectiva, os recursos têm sido entendidos como sendo 

basicamente, os minérios, a água, os solos, a fauna, a vegetação e seus derivados, dentre 

outros. De fato, a ideia de elemento contida nesse enunciado, sugere uma carga material dos 

recursos, como se os recursos também não pudessem ter um caráter imaterial e/ou fossem 

apropriados de forma simbólica. Venturi (2006) apresenta uma série de exemplos que 

sustentam essa fundamentação de que os recursos não devem ser vistos apenas do ponto de 

vista de sua materialidade, isto é, a ideia de que recurso deve ser algo material e de 

aproveitamento direto. Pelo contrário, os recursos também podem ter valor simbólico. Por 

exemplo:   

O próprio relevo como um aspecto da paisagem, poderia ser considerado um 

recurso natural imaterial de aproveitamento indireto. É o caso, por exemplo, 

do agronegócio em torno do cultivo de soja. Nesse contexto, o 

aproveitamento direto do solo como recurso natural é viabilizado pelo 

modelado de relevo aplanado que permite a utilização de maquinário pesado. 

O relevo, então, estaria sendo indiretamente apropriado [...]. No mercado 

imobiliário, imóveis com o mesmo padrão material podem ter valores 

diferenciados caso estejam próximos ou voltados para diferentes aspectos da 

paisagem, como a vista para o mar, por exemplo. A materialização da 

apropriação indireta deste recurso natural manifesta-se pela diferença de 

preço dos imóveis. Essa possibilidade existe, já que, culturalmente, alguns 

aspectos da paisagem são mais valorizados que outros (VENTURI, 2006, p. 

10).  

 

Conforme se pode apreender, em todos esses exemplos, há uma apropriação de 

determinados aspectos da natureza, seja sem que se extraia algum elemento para 
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transformação e uso. Com efeito, considerando essa análise seria de salutar agregar a nossa 

definição inicial de recursos, o caráter simbólico dos mesmos, ou seja, a sua imaterialidade e a 

possibilidade de a apropriação e seu uso ocorrerem indiretamente. Conforme refere Andrade 

(2003, p. 82) “não faz mais sentido definir recursos apenas como meros componentes da 

natureza que são 'úteis' ao Homem”. Esse autor considera que:  

 
O conhecimento do funcionamento dos ecossistemas, das relações entre os 

diferentes componentes do meio, o isolamento de substâncias químicas e a 

biotecnologia, por exemplo, tornou extremamente fluido esse conceito de 

utilidade. Revelou-se um erro considerar como inúteis aqueles componentes 

dos sistemas naturais que não sejam ou não estejam sendo diretamente 

utilizados pelo Homem. Os sistemas naturais são interdependentes e cada 

componente do meio é importante para a harmonia do todo. Com isto, a 

expressão recursos naturais ganhou uma dimensão que transcende a 

fronteira da aplicação prática e imerge no universo das potencialidades, 

cujos limites são amorfos no tempo e no espaço. É muito difícil responder o 

que, na natureza, não é um recurso, pelo menos, potencialmente 

(ANDRADE, 2003, p. 82, grifos do autor). 

 

De fato, existe um limite impreciso entre o que pode ser considerado recurso e o que 

deixa de sê-lo por ter sofrido importante transformação pelo trabalho humano. A nova 

dimensão assumida por aquilo que possa vir a ser um recurso envolve a interface entre 

processos sociais e naturais interdependentes, cujas fronteiras são mutáveis. Considerando, 

pois, que a sociedade é extremamente dinâmica, quer seja pela aquisição de conhecimentos, 

quer seja devido à incorporação de novos hábitos e, ou, necessidade gerada, depreende-se que 

os recursos por ela demandados são, igualmente, variáveis. Em síntese, o valor implícito 

daquilo que consideramos, ou não, um recurso depende da evolução dos conhecimentos sobre 

o mesmo, da evolução técnica, das demandas sociais, da oferta do referido componente e 

ainda das condições econômicas, conforme, também, salientou Raffestin (1993).  

A nossa quarta constatação se refere à acepção de que os recursos praticamente ou 

quase sempre, estão veiculados ao modo capitalista de produção. Essa percepção é no mínimo 

errônea, pois o sentido etimológico do termo recurso já traz embutido a ideia de algo a que se 

recorre. Ora, conforme aponta Venturi (2006), o Homem recorre àquilo de que necessita, em 

um determinado momento histórico. Nesse sentido, ao compreendermos recurso como algo a 

que se recorre, independentemente dos meios de apropriação e uso, ele poderia ser concebido 

como tal em outros modos de produção: primitivos, orientais, feudais ou mesmo socialistas. O 

Homem, ao perceber a natureza como algo que pode de alguma forma, ser aproveitado, 

transforma o elemento natural em recurso. Isso pode ocorrer independentemente do advento 

do capitalismo, e pode, inclusive, existir seja para a reprodução do capital, para garantir a 



111 

 

sobrevivência, a reprodução de valores culturais e religiosos, para a satisfação de 

necessidades ou anseios, vinculados ou não às leis de mercado. 

Posto isto, identificamos mais uma constatação, no caso a quinta, que tem a ver com o 

termo explorado usado naquela definição inicial. Venturi (2006, p. 12), considera que “a 

exploração de um recurso representa os meios que irão possibilitar seu uso. O fim, portanto, é 

o uso. O recurso natural é, em última instância, algo da natureza que será usado, ainda que, 

para isso, tenha que ser explorado”. Com efeito, no “universo dos recursos minerais, o termo 

explorar é mais utilizado na acepção de percorrer estudando, procurando do que naquela que 

designa tirar partido abusivamente de algo, mais utilizada pelas ciências sociais” (VENTURI 

2006, p. 12). Seguindo essa análise, Raffestin (1993), entende que a exploração constitui a 

fase de demarcação que desemboca no inventário e na medida ou avaliação dos recursos. Daí 

que, no lugar de usar o termo explorado, preferimos em sua substituição o termo utilizado, 

que se refere ao fim. 

A nossa sexta constatação à aquela acepção inicial de recurso aqui proposta, tem a ver 

com a interpretação que comumente se faz de que a existência de recursos implica, senão 

necessariamente, o desenvolvimento econômico local, regional e ou nacional dos espaços 

onde eles ocorrem. Venturi (2006) relacionando algumas nações ricas em recursos e seus 

respectivos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), percebe que é impossível relacionar 

diretamente a existência de recursos com desenvolvimento econômico. De fato, nações há que 

apresentam exíguas reservas de recursos, mas apresentam IDH muito alto. Por outro lado, 

existem nações com grande disponibilidade de recursos, mas que apresentam baixos IDH, 

como é o caso de Moçambique, que sendo rico em recursos, apresentou em 2014, segundo o 

Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) um IDH baixo, 

afigurando-se como o nono país mais pobre do mundo num conjunto de 188 países cobertos 

pelo Relatório (PNUD, 2014).  

Embora tenhamos algumas ressalvas sobre à metodologia aplicada, esse dado é 

ilustrador da impossibilidade de relacionar recurso com desenvolvimento econômico tanto no 

sentido positivo quanto negativo como aquelas teorias que advogam a maldição dos recursos. 

Para isso, é impreterível considerar outras variáveis como as questões políticas e econômicas, 

a dependência de um país em relação a uma determinada atividade produtiva, entre outras. 

Diante das constatações aludidas e, de tantas outras, que embora tenham sido analisadas, mas 

permaneceram ocultas a fim de não devagar a nossa organização textual por um lado e, por 

outro, de não corrermos o risco de desviarmo-nos de nosso objetivo inicial quando nos 

propusemos a desenvolver esse debate; buscamos elaborar uma definição de recursos que em 
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nossa opinião, não resolve, muito menos esgota a problemática teórico-conceitual que envolve 

a definição do que efetivamente pode ser considerado um recurso, mas nos ajuda a nortear a 

organização de nosso pensamento com relação ao objeto de nossa pesquisa.  

Em suma, entendemos que: recurso pode ser definido como qualquer elemento ou 

aspecto da natureza que esteja em demanda efetiva ou potencial, seja passível de uso ou esteja 

sendo usado direta ou indiretamente pelo Homem como forma de satisfação de suas 

necessidades materiais e/ou simbólico-culturais, em determinado tempo e espaço. Conforme 

referenciado, reiteramos que se trata de uma definição que em nossa opinião se mostra 

exaustiva e elucidativa e perpassa a ideia comum sobre o conceito de recursos. Por outro lado, 

por uma questão metódica, era imprescindível a elaboração de uma definição sobre recursos 

que fosse de acordo com a matriz que organiza nosso pensamento ao longo de toda a 

pesquisa, pois interessa-nos analisar a ideia de recurso e não da matéria em si. 

  

1.3.1 Recursos renováveis e recursos não-renováveis, utopia ou realidade 

Existe uma grande polêmica envolvendo as categorias clássicas de recursos, que os 

classificam por um lado entre renováveis e não-renováveis e, por outro, entre livres e 

econômicos. Do lado daqueles que não concordam com essa forma de classificar os recursos, 

entendem que essa tipologia constitui uma visão reducionista respaldada simplesmente na 

relação do componente em análise com o ciclo natural ao qual o mesmo está vinculado, 

tomando por base a escala temporal, dimensionada à esfera da existência humana.  

Apologista dessa ideia, Andrade (2003) entende que a renovabilidade dos recursos está 

intrinsecamente condicionada às demandas impostas pela exploração e, sobretudo, a uma 

determinada escala de tempo. Por conseguinte, o autor entende que em última análise, todos 

os recursos são potencialmente renováveis, ainda que em uma escala pluriescalar ou 

plurimilenar, devido à dependência de processos biogeoquímicos e ou ecológicos. A título de 

exemplo, o autor questiona até que ponto os chamados recursos renováveis de fato o são ou 

continuarão sendo renováveis, já que o objeto diferenciador de ambas as categorias de 

recursos é uma escala de tempo, dimensionada à esfera da existência humana? Por outro lado, 

se a primeira classificação já não pode ser considerada tão rígida, outra se nos apresenta 

propondo, com maior ênfase, duas categorias de recursos: os recursos livres e os recursos 

econômicos.  

Segundo Andrade (2003) os recursos livres se referem àqueles cujo acesso ainda seja 

gratuito, como o ar que respiramos, por exemplo; do contrário, são considerados recursos 

econômicos. Entretanto, a demanda de recursos ditos naturais cresce à medida que a oferta de 
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muitos deles diminui. É, pois, compreensível que o custo de acesso aos mesmos tende a 

aumentar, estabelecendo-se, portanto, uma forte tendência de transformação dos chamados 

recursos livres em econômicos. Por outras palavras, significa dizer que a crescente procura 

dos recursos ditos naturais e a diminuição de muitos desses recursos, com todas as suas 

decorrências e implicações, consequentemente, restringe o acesso aos recursos tornando-os 

cada vez menos livres e cada vez mais econômicos. Ou seja, poucos recursos ditos naturais, 

permanecerão, de fato, livres. Por outro lado, o avanço das tecnologias vai permitindo tornar 

econômicos os recursos que se afiguravam não econômicos. É o trabalho humano, assente em 

conhecimentos acumulados, o criador efetivo de todos os recursos.  

De fato, a experiência tem mostrado que é necessário rever profundamente essas 

concepções, pois alguns bens da natureza considerados livres como a água, por exemplo, 

aquela para o consumo e utilização humana, poderá a médio ou longo prazo, caso não haja 

mecanismos de gestão e controle eficientes, tornar-se num bem escasso e constituir relações 

de poder permeadas por tensões. Nos dias que correm, por conta do consumo e utilização 

crescentes, associada ao crescimento demográfico e econômico, quase grande parte das 

nações do mundo se debate com problemas sérios relacionados à água. Nesse sentido, a 

escassez da água, como qualquer outro recurso, é motivo para relações de poder e de conflito, 

em que seu controle e/ou posse passa a ter uma natureza política, já que interessa ao conjunto 

de uma coletividade. 

Retomando a classificação inicialmente proposta que distingue entre recursos 

renováveis e não-renováveis, por outro lado, há aqueles que concordam com essa 

classificação, provavelmente por suas orientações filosóficas fundadas no marxismo. Dentre 

esses autores, destacamos Claude Raffestin que em sua obra Por uma geografia do poder, 

baseado em uma analisa que enfatiza aquelas variações de recurso e as relações de poder aí 

envolvidas, apresenta uma classificação que do ponto de vista metodológico toma por base o 

comportamento em termos de mobilização desses recursos. Entendendo que existe um limite, 

devido ao fato de a terra ser um espaço finito, o autor aponta que a relação com os recursos 

pode, é claro, ser simétrica ou dessimétrica, dependendo da mobilização ou não das técnicas 

utilizadas. Mas quase sempre, senão sempre, essa relação de produção só é dessimétrica 

porque é sustentada por uma relação de propriedade, por si mesma dessimétrica 

(RAFFESTIN, 1993).  

De fato, considerando que os recursos minerais e por extensão os recursos não-

renováveis são constituídos pelas matérias que são o objeto de uma relação de apropriação 

técnica ― armazenadas no solo ou no subsolo no decorrer da história da terra, as relações de 
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produção e de propriedade aí envolvidas, interagem e constituem um sistema de relações de 

poder, permeadas, muitas vezes, por conflitos. Em Moçambique e particularmente na 

província de Nampula, por exemplo, essas relações conflituosas envolvem, quase sempre, 

senão sempre, as comunidades locais que lutam incessantemente em defesa de seus direitos 

contra a dupla Estado/capital.  

Com relação aos comportamentos em matéria de mobilização de recursos, Raffestin 

(1993) distinguem-se três principais tipos comportamentais: exploracionismo, 

preservacionismo e conservadorismo. De acordo com esse autor, o comportamento 

exploracionista se refere aos que só têm interesse em produzir o máximo possível, sem 

nenhuma precaução com o ritmo de esgotamento. As únicas regulações que admitem são as 

do mercado ou da planificação. Enquanto os sinais do mercado forem favoráveis à exploração 

num lugar e num momento dados, a exploração prossegue. Trata-se da lógica econômica 

clássica que consiste em privilegiar um bem presente em detrimento de um bem futuro. Pode-

se dizer, a título de exemplo, que a recente fase que caracteriza o setor minerador em 

Moçambique é fortemente marcada por esse comportamento exploracionista, lembrando que o 

país vivenciou quase cinco séculos de exploração e pilhagem de seus recursos no decurso do 

processo de colonização por Portugal. As relações de produção e de propriedade deram, 

então, lugar, às relações de poder muito dessimétricas, tanto com as coisas como com os 

homens. 

No lado oposto, encontram-se os preservacionistas, que não se inscrevem numa 

perspectiva de crescimento rápido. Esta atitude não está politicamente menos carregada de 

sentido que o exploracionismo. Nesse caso, é a informação reguladora que domina: o meio é 

pouco tocado e os atores renunciam a um ganho elevado imediato (RAFFESTIN, 1993). 

Destarte, percebemos que, as razões de tal comportamento, não se devem unicamente à 

preservação de um recurso, mas a vontade de evitar a desordem nas estruturas econômicas 

nacionais, que não estariam em condições de absorver e de utilizar enormes ganhos sem 

sobressaltos. Não obstante, conforme aponta esse autor, seria um erro pensar que essa 

estratégia é ecológica. Ela coincide, é verdade, com uma perspectiva ecológica, mas pode 

proceder de considerações bem diferentes. As condições para se seguir tal política são, aliás, 

difíceis de alcançar: a necessidade de um consenso relativo entre a população e de um 

domínio das estruturas econômicas. 

Por outro lado, existe um comportamento intermédio, dos conservacionistas que 

tentam otimizar presente e futuro, na perspectiva das necessidades e dos objetivos de uma 

coletividade. É uma atitude que tende para relações simétricas e que está marcada por um 
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forte espírito de gestão em longo prazo. Em função disso, o ator político, o Estado, na medida 

em que é o verdadeiro e legítimo representante de uma população que, por definição, quer 

viver e sobreviver num território, só pode escolher otimizar os recursos (RAFFESTIN, 1993). 

Em Moçambique, esse aspecto, diríamos, está a uma distância Terra-Lua. O problema é que a 

questão política da produção de recursos no país reside fundamentalmente, no desequilíbrio 

entre informação funcional e informação reguladora. Enquanto a segunda for quase sempre 

potencializada em proveito da atualização da primeira, pode-se presumir que os desequilíbrios 

nos usos dos recursos em Moçambique, no que se refere à partilha dos benefícios gerados, 

irão continuar e, queremos acreditar, por muito mais tempo. 

 

1.4 Megaprojetos: estocando ideias para a construção de um conceito 

O uso recente do termo megaprojeto(s), orienta na maioria das referências trabalhadas 

a necessidade de especificação sobre qual a definição de megaprojetos com que se está 

trabalhando. Essa necessidade urge pelo fato de que o termo megaprojeto é utilizado para 

identificar, ao mesmo tempo, ou quase sempre, ações de diversas naturezas envolvendo 

grande volume de capital e complexidade de gestão. A título de exemplo, o termo 

megaprojeto(s) engloba tanto as grandes obras de infraestrutura, equipamentos e edificações 

quanto as grandes barragens hidrelétricas, a mineração, as fusões ou aquisições corporativas, a 

exploração espacial, a construção de aceleradores de partícula, entre outras realizações dos 

mais diferentes segmentos e setores da economia. Essa constatação corrobora com o 

entendimento de autores como Elsa Laurelli (1987) e Carlos Vainer (1992), que em vez do 

termo megaprojetos, utilizam em seu lugar a expressão Grandes Projetos de Investimento 

(GPI). Para esses autores, essa expressão abrange: 

 
[...] grandes unidades produtivas, a maioria das quais para o 

desenvolvimento de atividades básicas, como arranque ou início de possíveis 

cadeias produtivas, para a produção de aço, cobre e alumínio; outras para a 

extração de petróleo, gás e carvão, dedicada a sua exploração em bruto e/ou 

transformação em refinarias ou centrais termelétricas; [...] grandes represas e 

obras de infraestruturas associadas ou não aos exemplos anteriores; [...] 

complexos industriais portuários e, em outra escala, usinas nucleares, 

geotérmicas etc. Poderíamos acrescentar aqueles projetos que, na verdade, 

são múltiplos, ou, caso se prefira, a combinação de vários grandes projetos, 

muitas vezes, localizados a grande distância um do outro (LAURELLI, 

1987, p. 133; VAINER, 1992, p. 179-180).  

 

Ainda que trate de objetos tão distintos, duas características fundamentais podem ser 

identificadas com relação aos megaprojetos, conforme aponta Flyvberg (2014). A primeira 
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está ligada a avaliação de que os megaprojetos, quase sempre, combinam sucesso técnico com 

fracasso financeiro, ou seja, são caracterizados por custos e prazos além do planejado e, 

também, pela utilização ou indução de desenvolvimento aquém da expectativa inicial. Essa 

ideia é reforçada por autores como Miller e Hobbs (2005), que entendem os megaprojetos 

como projetos qualitativamente mais complexos e com maior risco além de demandarem 

regimes de governança diferenciados, se comparados aos outros projetos com menor risco no 

seu empreendimento.  

Esses autores destacam, também, a característica do alto nível de incertezas presentes 

ao longo de todo o ciclo de vida deste tipo de projeto bem como a variedade da natureza das 

questões a serem tratadas conforme seu andamento e a sua formatação, além da influência das 

condições para o seu desenvolvimento. De fato, esta característica merece ser ressaltada em 

um momento no qual, cada vez mais, os megaprojetos se desenvolvem em esquema de 

parceria público-privada em um contexto no qual o Estado tradicionalmente assume de modo 

desigual os riscos e prejuízos do projeto. 

A segunda característica apresentada por Flyvberg (2014), é a de que megaprojetos se 

desenvolvem sobre quatro dimensões ou the four sublimes: a) a tecnológica, na qual os 

projetos buscam sempre romper os limites da ciência; b) a política, na qual o projeto funciona 

como visibilidade para empreendedores e formação de consenso cívico; c) a econômica, na 

qual o projeto funciona como instrumento de desenvolvimento econômico e acumulação de 

capital e; d) a estética ou simbólica, na qual o projeto busca um ideal icônico e emblemático. 

Seguindo essa análise, autores como Brenner e Theodore (2002), Freitas (2015), 

apresentam mais uma característica que definiria de certo modo, uma nova política 

econômica, delineada em função de inflexões na economia mundial a partir da década de 

1970, em resposta, sobretudo, à perda de lucro das indústrias de massa e a crise do chamado 

estado de bem-estar social. Em suma, essa característica a que os autores chamam de 

dependência do capital em relação ao Estado, ou seja, apesar de uma ideologia que prega o 

contrário, existe uma contínua dependência do capital a investimentos públicos e regelações 

institucionais para sua viabilização, ainda que estas estruturas não ofereçam, em longo prazo, 

bases para uma forma sustentável de capitalismo.  

Outros autores como Gellert e Lynch (2003) cuja análise recai na relação entre os 

megaprojetos e o ambiente no qual são implantados, entendem que os megaprojetos podem, 

assim, ser definidos como projetos que rapidamente modificam uma paisagem de forma 

intencional e profunda, de um modo muito destacável, requerendo aplicações de capital e 

ações governamentais de modo coordenado. Davies, et al. (2009) entendem que o que define 
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um megaprojeto é o volume de investimento alocado que segundo os autores, trata-se de 

investimentos de USD 1 bilhão ou mais para construir infraestrutura física que possibilite 

pessoas, recursos e informação transitar dentro de edificações e entre localidades ao redor do 

mundo. 

Por sua vez, Zhai, et al. (2009) e Yogui (2012) entendem que quando se fala de 

megaprojetos, se trata de projetos de construção caracterizados pela sua magnitude de 

investimentos necessários, por sua alta complexidade, pelo seu risco elevado, seu valor 

agregado, sua alta visibilidade além da combinação com a percepção de seu desafio aos 

stakeholders18, o impacto para a comunidade e grande experiência requerida para sua 

construção. No conjunto dos riscos associados aos megaprojetos e, com base na classificação 

proposta por Gómes, et al. (2006), podem-se destacar os seguintes riscos, conforme se 

demonstra no quadro 1.  

 
Quadro  1 ─ Topologia de riscos associados aos megaprojetos. 

Tipo de risco Natureza do risco 

Riscos de mercado 

Constituem a base de estudos de viabilidade dos megaprojetos e estão 

associados às predições do mercado sobre as demandas que os projetos 

irão atender. Desse modo, múltiplos cenários são avaliados com o objetivo 

de analisar o retorno do projeto dentro da sua vida útil. Em alguns casos, 

os erros resultam de uma suposição errada de crescimento econômico, em 

outros devido a uma demanda específica que obteve resultado diferente 

daquela antecipada.  

Riscos financeiros 

Referem-se à atração de potenciais investidores e obtenção de 

financiamento, já que estes analisam o potencial retorno e os riscos dos 

projetos. 

Riscos tecnológicos 

Referem-se às dificuldades de engenharia e seu grau de inovação. Em 

muitos casos, as tecnologias são testadas e conhecidas, mas a interação 

com os elementos naturais encontrados em um empreendimento em 

particular, pode ser causa de riscos. 

Riscos sociais 

Referem-se à possibilidade de encontrar oposições de movimentos sociais 

organizados e outros grupos de pressão. Durante a fase de aprovação do 

projeto junto às autoridades, é comum o estabelecimento de compensações 

sociais à comunidade onde o projeto será implantado.  

Riscos de concessão 

Envolvem a possibilidade de que os governantes decidam renegociar os 

valores dos contratos, concessões, direitos de propriedade, quedas de 

tarifas etc. Para prevenir riscos, geralmente a composição acionária dos 

megaprojetos envolve um organismo financeiro internacional para 

                                                 

18 O termo em inglês stakeholders é definido pela Organização Internacional de Normalização como sendo um 

“indivíduo ou grupo que tem um interesse em qualquer decisão ou atividade da empresa” (ISO: 26000). 

Disponível em: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed‑1:v1:en:term:2.20.> Acesso: 12 mar. 2017. 
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desestimular mudanças no marco contratual. 

Riscos de jurisdição 

Em muitos países existe uma superposição de atribuições das agências 

reguladoras e vários níveis da organização política. Essa situação é 

particularmente crítica na área ambiental. Esses órgãos têm exigências 

próprias, algumas mais ou menos rigorosas que as outras, porém todas têm 

o poder de liberar ou paralisar o projeto.  

Fonte: Gómes, et al., 2006. 

 

Já o economista moçambicano Carlos Nuno Castel-Branco embora, também, não 

apresente uma definição clara e sucinta do que é um megaprojeto, apresenta, no entanto, uma 

análise das características de um megaprojeto que na verdade são mais importantes do que 

uma simples definição. Partindo de uma base metodológica de caráter economicista, 

provavelmente por ter ligação com sua área de formação, o autor identifica uma série de 

características que, aliás, podem ser consideradas de indicadores para definição de um 

megaprojeto. Entendendo que os megaprojetos são atividades de investimento e produção 

com características especiais, Castel-Branco (2008) em seu texto organizado para 

apresentação no Fórum da Sociedade Civil sobre a Iniciativa de Transparência da Indústria 

Extrativa (ITIE) em Maputo, destaca algumas das principais características dos 

megaprojetos: 

Primeiro, sua dimensão, definida pelos montantes de investimento, geralmente acima 

de USD 500 milhões e seu enorme impacto na produção e comércio.  Isto significa que os 

megaprojetos são geralmente intensivos em capital e, portanto, não geram emprego direto 

proporcional ao seu peso no investimento, produção e comércio19. Segundo, os megaprojetos, 

pelo menos na realidade moçambicana, são geralmente concentrados em torno de atividades 

minerais e energéticas20. Terceiro, os megaprojetos são estruturantes das dinâmicas 

fundamentais de acumulação e reprodução econômica por causa do seu peso no investimento 

                                                 

19 Evidenciando alguns exemplos em Moçambique, e tomando por base informações de alguns megaprojetos 

existentes no país: a fundição de alumínio de Beluluane, MOZAL, província de Maputo; a mina de Areias 

Pesadas de Moma, Kenmare Moma Mining, província de Nampula; e o projeto de gás natural de Pande e 

Temane, Sazol, na província de Inhambane), Castel-Branco (2008), observa que: i) o custo de investimento 

inicial de cada um dos projetos supracitados é superior a USD 1 bilhão; ii) a soma do investimento realizado por 

estes três projetos é aproximadamente igual a 60% do PIB de Moçambique; iii) o investimento nestes três 

projetos é superior a 55% do investimento privado total realizado no país entre 1998 a 2008; iv) a produção 

conjunta destes projetos aproxima-se de 70% da produção industrial bruta de Moçambique e; v) as exportações 

totais destes projetos aproximam-se de três quartos das exportações nacionais de bens.  
20 Por exemplo, o projeto de exploração do carvão mineral de Moatize, na província de Tete pela multinacional 

brasileira Vale Moçambique; o projeto de exploração e liquidificação do gás natural de Palma, na província de 

Cabo Delgado pela ANADARKO e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), a exploração de minerais 

pesados: zircão, ilmenite e rútilo, na província de Nampula pela Kenmare Moma Mining, a fundição de 

alumínio pela MOZAL, na província de Maputo, e a Hidrelétrica de Cahora Bassa, na província de Tete, são 

apenas alguns exemplos que servem para elucidar a concentração dos megaprojetos em torno de atividades 

minerais e energéticas no país. 
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privado, na produção e no comércio21. Quarto, os megaprojetos são área quase exclusiva de 

intervenção de grandes empresas multinacionais22. Quinto, os custos de insucesso (ou 

sunkcosts) são altíssimos por causa da dimensão e complexidade dos investimentos23.  

Conforme refere Castel-Branco (2008), na essência, as decisões de investimento e sua 

localização, expansão, escolha de mercados e tecnologia são o resultado da combinação de 

estratégias corporativas num ambiente oligopolista, em vez de respostas de curto e médio 

prazo a incentivos não estruturais. Dessa forma, estratégias corporativas num ambiente de 

competição e cooperação oligopolista definem os megaprojetos, os quais, por sua vez, 

estruturam a economia nacional. Logo, estas estratégias corporativas estruturam também a 

economia nacional. Outrossim, podemos deduzir do debate até aqui desenvolvido em torno 

daquilo que preferimos considerar noção e não conceito de megaprojetos, que existe 

realmente uma preocupação do ponto de vista teórico no sentido de apresentar um conceito 

elaborado de megaprojetos. Contudo, conforme vimos, os vários autores com os quais 

dialogamos, apresentam apenas as características desses grandes empreendimentos que para 

reforçar a nossa opinião inicial, são muito mais importantes do que uma definição.  

Das características apresentadas, foi possível constatar pontos de convergência entre 

os autores, quando se referem às características básicas de um megaprojeto, nomeadamente: 

os altos montantes de investimento (geralmente variando entre USD 500 milhões a USD 1 

bilhão ou acima disso); a sua intensidade em capital e tecnologia; o seu peso no investimento 

                                                 

21 Dada a concentração dos megaprojetos, sobretudo, na indústria extrativa e de energia, as dinâmicas assim 

geradas são estruturantes de uma economia excessivamente concentrada, produtora de produtos primários, 

pouco diversificada em termos de produção, comércio, qualificações e tecnologias e demais ligações com a 

economia nacional, e de base social e regional estreita, concentrada em algumas regiões e com impacto social 

limitado (CASTEL-BRANCO, 2008). 
22 Este fato está associado aos elevadíssimos custos, das qualificações e especialização requeridas, da magnitude, 

das condições competitivas e especialização dos mercados fornecedores e consumidores, geralmente dominados 

por oligopólios e monopólios. Tipicamente, estas empresas constroem altos níveis de integração vertical ao 

longo das cadeias produtivas, diversificam horizontalmente para áreas de atividade relacionadas, exercem 

controle sobre os mercados em que, ou com que, operam. Em economias menos desenvolvidas, como a de 

Moçambique, estas empresas podem exercer considerável poder. Por exemplo, a BHP (Broken Hill Proprietary 

Company Limited), principal acionista da MOZAL e das areias minerais de Chibuto, tem um portfólio de 

investimento em Moçambique superior a 40% do PIB moçambicano o que lhe dá enormes vantagens na 

negociação política com as instituições públicas (CASTEL-BRANCO, 2008). Em 2001 a BHP se fundiu com a 

mineradora anglo-holandesa Billiton e passou a designar BHP Billiton. O resultado é uma empresa em duas 

bolsas de valores. Na Austrália, é listada na Australian Securities Exchange como BHP Billiton Limited e é uma 

das maiores empresas do país por capitalização de mercado. No Reino Unido, a mineradora é registrada como 

BHP Billiton Plc e é cotada na Bolsa de Valores de Londres. 
23 Esses empreendimentos são pouco sensíveis à incentivos de curto prazo ou de ocasião, e muito sensíveis às 

estratégias corporativas globais, dinâmicas dos mercados, condições logísticas e de infraestruturas, acesso 

barato e seguro a recursos produtivos e custos do capital. Por conta disso, os megaprojetos são orientados para 

mercados externos maiores e com acordos futuros, fato que concorre a que as empresas invistam massivamente 

na infraestrutura e logística que necessitam, exijam livre repatriamento de capitais, negociem preços baixos para 

as matérias-primas e outros principais insumos locais e isenções de direitos nas importações de equipamentos e 

matérias-primas (CASTEL-BRANCO, 2008). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsas_de_valores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Australian_Securities_Exchange
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitaliza%C3%A7%C3%A3o_de_mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Valores_de_Londres
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privado, na produção e no comércio e consequente impactos para a economia nacional; a 

natureza das empresas (geralmente transnacionais); os custos de insucesso e/ou riscos 

envolvidos e a natureza de suas atividades, (geralmente concentradas em torno de atividades 

minério-energéticas, podendo, no entanto, abranger outros tipos de atividades) ― daí a nossa 

ideia de utilizar o termo megaprojetos de mineração no título do trabalho, visando especificar 

o tipo de megaprojetos com o qual estamos trabalhando. 

Seguindo essa análise, percebe-se, também, que alguns aspectos fundamentais que 

deveriam caracterizar os megaprojetos são pouco explorados, ou mesmo não constam na 

caracterização proposta pelos autores com os quais discutimos. Em nossa opinião, um aspecto 

importante que também deve caracterizar os megaprojetos tem a ver com as implicações 

sociais, ou para sermos mais coerentes, a exclusão social e/ou reterritorialização precária que 

eles causam junto as comunidades locais, ou por extensão, às áreas onde eles são implantados. 

Porque nossa preocupação é trabalhar com a questão das implicações sociais que os 

megaprojetos acarretam nas comunidades, vamos buscar enfatizar nossa justificativa a partir 

desse ponto de vista. Porém, ao enfatizar que na busca de uma definição sobre os 

megaprojetos há que ter em conta suas implicações sociais, isso não significa e nem deve 

significar que as questões de ordem político-econômica e ambientais não sejam importantes, 

pois em nosso entendimento as implicações socioterritoriais, em seu sentido amplo, abrangem 

também as questões político-econômicas e ambientais. 

Assim, surpreendentemente, conforme assinalamos em outros momentos, sobretudo, 

quando abordamos a questão da des-territorialização, a caracterização mais específica que o 

debate sobre a conceituação de megaprojetos deveria priorizar, praticamente não é abordada. 

Provavelmente, esta negligência vinculada à leitura crítica que a questão geralmente implica, 

ligada por sua vez à crescente exclusão social (ou inclusão precária) promovida pelo 

capitalismo contemporâneo, o chamado capitalismo selvagem, está associada ao fato de esses 

discursos serem moldados fundamentalmente a partir dos países centrais. É, pois, partir de 

outro ponto de vista de quem está na periferia, que gostaríamos de destacar aqui a abordagem 

que vincula a conceituação dos megaprojetos e exclusão social e/ou inclusão precária.   

De fato, a dimensão e a concentração espacial/temporal destes grandes investimentos 

são de tal ordem que podem provocar ― e já têm provocado ― profundos problemas sociais 

ligados às relações das comunidades com e no seu espaço, e por consequência com e em seus 

territórios, já que também é possível afirmar que os megaprojetos estão se constituindo em 

modo de produção do espaço recente e distinto quer seja em países da África, quer seja em 

países da América Latina e de outros quadrantes do mundo, onde o setor minerador é um fator 
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importante de economia nacional. Com efeito, as mesmas características que fazem dos 

megaprojetos deflagradores de cadeias de eventos capazes de gerar gravíssimos desequilíbrios 

ecológicos são também responsáveis por rápidas e profundas modificações nos meios e 

modos de vida das populações das áreas direta ou indiretamente afetadas, ou para sermos mais 

coerentes, das comunidades locais. Esse fato, explica a razão pela qual os megaprojetos 

estejam sendo olhados, cada vez mais, do ponto de vista de suas implicações sociais. 

A problemática social ligada aos megaprojetos que constitui, igualmente, um fator 

importante para que as implicações sociais venham sendo examinadas tanto pela sociedade 

civil quanto pelos governos e inclusive pelas próprias empresas, é a emergência de 

movimentos que reivindicam um tratamento mais responsável dos problemas provocados ou, 

em alguns casos, assistem à implantação dos megaprojetos. Em Moçambique, este tipo de 

movimento tem se manifestado, sobretudo, em áreas afetadas pela exploração de recursos 

minerais e energéticos que condenam, muitas vezes, dezenas de milhares de famílias ao 

deslocamento compulsório, ou melhor, a sua des-territorialização (leia-se, expropriação).  

Evidenciando a legislação em torno da exploração dos recursos minerais e energéticos 

em Moçambique especificamente, a nova Lei de Minas, Lei no 20/2014, de 18 de agosto, e a 

Lei dos Petróleos, Lei no 21/2014, também de 18 de agosto, é possível constatar, pelo menos, 

no plano teórico, uma forte preocupação desse quadro jurídico-legal com as comunidades 

locais, ao determinar que uma porcentagem (%) das receitas geradas pelas atividades minerais 

e petrolíferas deverá ser canalizada para o desenvolvimento das comunidades locais, bem 

como que a celebração de um memorando de entendimento com as comunidades locais 

constitui requisito para a obtenção dos direitos de exploração relevantes.  

Do mesmo modo, as leis citadas em epígrafe estabelecem que os contratos com os 

megaprojetos devem conter, designadamente, regras relativas à participação do Estado no 

empreendimento minerador, ao conteúdo local mínimo, ao emprego e formação e um 

memorando de entendimento entre o governo, a empresa e as comunidades locais. Contudo, a 

efetiva execução e materialização desses pressupostos, não raras vezes, passam de uma 

retórica, que na prática, dificilmente se chega a sua efetiva execução e materialização, pelo 

menos, com relação ao envolvimento das comunidades locais. Dito de outro modo, os 

megaprojetos acontecem com planejamentos estabelecidos em nível central, sem que os de 

baixo ― as comunidades visadas tenham a sorte de participar e quando conhecem o projeto, 

este já está pronto e em execução. 

De certa forma, as populações das áreas atingidas pelos megaprojetos são postuladas 

como objetos passivos, ou, na melhor das hipóteses, como capazes de reações homeostáticas, 
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de restabelecimento do equilíbrio rompido, ou seja, a ambiguidade que envolve a 

caracterização, ou se quisermos arriscar, a definição de megaprojetos, está longe, no entanto, 

de constituir simples confusão teórico-conceitual: antes revela uma das características 

definidoras desses megaprojetos: eles são decididos e executados num espaço de relações que 

é completamente estranho e alheio aos espaços das populações ou áreas impactadas. Nessa 

ordem de ideias, é possível avançar em nossa opinião e sugerir que a territorialização destes 

megaprojetos desarticula e instaura configurações territoriais/regionais/locais, redefinindo a 

totalidade dos espaços nacionais. Daí a necessidade de propor aos demais, quer sejam 

geógrafos e/ou de outros ramos do conhecimento a necessidade de elaborar uma definição de 

megaprojetos de cunho social, sem que, no entanto, se relegue as demais características para 

um segundo plano.  

 

1.5 Comunidade versus local: a questão conceitual, inter-relações e diferenças 

Neste item, pretendemos discutir em torno dos conceitos de comunidade e o local, 

visando a clarificar as noções básicas que caracterizam esses conceitos por um lado e, por 

outro, apreender as diferenças e semelhanças entre eles. Destarte, reconhecendo nossa 

limitação, pois não sendo especialistas nessa temática, gostaríamos de referenciar que se trata 

somente de aportes iniciais com o objetivo de explicitar o conceito de comunidade local com 

o qual estamos trabalhando, já que existem estudos com grande expressividade e, ao mesmo 

tempo, com concepções bastante contraditórias sobre a matéria.  

A análise dicotômica que fazemos entre o comunitário e o local é aqui percebida, 

apenas como um recurso didático, ou seja, uma forma adotada para facilitar a organização de 

nosso raciocínio e a consequente exposição de ideias, já que de fato, esses conceitos estão 

intrinsecamente relacionados, um perpassando o outro e, portanto, não se podendo 

estabelecer limites rígidos entre eles, pois suas delimitações são múltiplas e flexíveis, sem 

contar que ambos se relacionam, também com outras escalas espaciais como a regional, 

global, por exemplo. O conceito de comunidade enquanto instrumento de análise é um 

conceito, diga-se de passagem, familiar aos antropólogos e sociólogos e também a 

historiadores, e tem vindo progressivamente a ser usado pelos geógrafos, sobretudo, na 

“geografia cultural” onde o conceito tem se mostrado um instrumento eficaz para os estudos 

locais.  

Conforme apontam Brandão e Feijó (1984, p. 489), “o conceito de comunidade é 

notoriamente esquivo. Umas vezes se refere a algo existente no mundo real, outras vezes a 

um artifício para dar forma à investigação e, ainda, outras, ao produto final desta” (grifos dos 
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autores). De acordo com esses autores, neste último sentido, pode-se dizer que uma 

comunidade é uma construção hipotética produzida por cada disciplina de acordo com as 

suas próprias finalidades e pressupostos. Contudo, um dos principais problemas que esta 

construção hipotética levanta diz respeito às relações que a comunidade mantém com a 

totalidade social de que constitui uma parcela e a partir da qual foi abstratamente extraída, ou 

seja, a comunidade enquanto simultaneamente, categoria de análise, conceito aglutinador e, 

acima de tudo, objeto procurado. 

No seio da geografia, os problemas que surgem em virtude da utilização da 

comunidade como instrumento de análise não são substancialmente diferentes daqueles com 

que se defrontam a sociologia, antropologia e a história. Conforme referem Brandão; Feijó 

(1984), em qualquer caso, os investigadores têm um objetivo que lhes é comum: descobrir 

quais as variáveis significativas; determinar quais as relações que com caráter de recorrência 

se estabelecem entre elas e; constituir a comunidade como a totalidade que pode dar unidade 

a essas recorrências, ou seja, entender a comunidade como um todo, baseados sobre certo 

conjunto de pressupostos e virados para certas finalidades.  

Ao utilizarmos o termo comunidade local para efeitos dessa pesquisa, não 

pretendemos sugerir de forma alguma a sobrevivência de formas de vida comunitária, ainda 

que esta conotação com comunitarismo, seja, hoje bem visível em alguns estudos no domínio 

da antropologia, e mesmo dentro da geografia cultural, por exemplo. Portanto, ao tomarmos 

por base a comunidade enquanto instrumento de análise pretendemos assegurar que a 

informação coletada, nos permitirá enquanto geógrafos, reconstruir o tempo, o espaço e os 

problemas das comunidades ora em estudo. Embora o termo comunidade venha sendo 

utilizado, nos últimos tempos, de forma desordenada, o que certamente tem contribuído para 

uma confusão conceitual que esvazia seu significado, não há como negar que a palavra 

comunidade evoca sensações de solidariedade, vida em comum, independentemente de época 

ou de região (PERUZZO; VOLPATO, 2009)24.  

Para uma melhor compreensão dos aspectos que caracterizam e fundamentam o 

conceito de comunidade recorremo-nos às contribuições teóricas de Max Weber para quem “a 

comunidade é um conceito amplo que abrange situações heterogêneas, mas que, ao mesmo 

                                                 

24 Os autores apontam como exemplos do uso desordenado do termo comunidade e consequente esvaziamento de 

seu significado o uso recorrente que se faz do termo para indicar qualquer agrupamento, sejam bairros, vilas, 

cidades, segmentos religiosos, segmentos sociais, redes de relacionamentos na Internet etc. Outrossim, a 

formação de grupos e redes online facilitada pela Comunicação Mediada por Computadores-CMC, tem 

contribuído ainda mais para desvios conceituais que envolvem o termo comunidade (PERUZZO; VOLPATO, 

2009). 
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tempo, apoia-se em fundamentos afetivos, emotivos e tradicionais” (WEBER, 1973, p. 140-

143). Nesse sentido, o autor chama de comunidade uma relação social quando a atitude na 

ação social – no caso particular, em termo médio ou no tipo puro – inspira-se no sentimento 

subjetivo (afetivo ou tradicional) dos partícipes da constituição de um todo.  

Weber (1973) entende ainda que na comunidade, os fins são racionalmente 

sustentados por grande parte de seus participantes e que o sentido comunitário se contrapõe à 

ideia de luta. Ademais, o autor entende também que, “nem toda participação em determinadas 

qualidades, da situação ou da conduta, implica em comunidade” (WEBER, 1973, p. 140-143). 

“Tão pouco, a ideia comunitária pode ser definida simplesmente pela partilha de situação 

homogênea, ou por um sentimento de situação comum, de suas consequências e por uma 

mesma linguagem. Em si, isso não implica uma comunidade” (WEBER, 1973, p. 140-143). 

Desse ponto de vista, esse autor considera que:  

 
Comunidade só existe propriamente quando, sobre a base desse sentimento 

[da situação comum], a ação está reciprocamente referida – não bastando à 

ação de todos e de cada um deles frente à mesma circunstância – e na 

medida em que esta referência traduz o sentimento de formar um todo 

(WEBER, 1973, p. 142).  

 

De fato, com base nas proposições de Max Weber citadas em epígrafe, pode-se, pois, 

compreender que, o que caracteriza uma comunidade é fundamentalmente a vontade comum, 

por assim dizer, à compreensão, ao direito natural e à concórdia. Dito de outro modo, o autor 

entende que a comunidade é caracterizada pela vida baseada em relações sociais 

reciprocamente aceitas pelos indivíduos. Segundo Tonnies (1995) as comunidades podem 

coexistir de diferentes modos de acordo com os laços que unem os indivíduos. Nesse sentido, 

o autor entende que a existência de processos comunitários estaria ligada, em primeiro lugar, 

aos laços de sangue e/ou de parentesco; em segundo lugar, à aproximação espacial e/ou de 

vizinhança e, em terceiro lugar, à aproximação espiritual que pode estar ligada às concepções 

do mundo, ou seja, das crenças e do pensamento em comum. A comunidade de pensamento, 

que se expressa por esse conjunto coerente de vida mental seria, para o autor, a mais elevada 

forma de comunidade, ou seja, a base da vida comunitária estaria na comunhão de 

pensamento e de ideais. 

Ao dialogar neste particular com Santos (2009), sobre a proximidade enquanto uma 

das dimensões para a qual também pode convergir o conceito de comunidade, consideramos 

oportuno abrir esse parágrafo a fim de clarificar que a proximidade que interessa ao geógrafo 

─ não se limita a uma mera definição das distâncias como acontece com os matemáticos e os 
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economistas, por exemplo. Ela (a proximidade) tem que ver com a contiguidade física entre 

pessoas numa mesma extensão, num mesmo conjunto de pontos contínuos, vivendo com a 

intensidade de suas inter-relações. Não são apenas as relações econômicas que devem ser 

apreendidas numa análise de situação de vizinhança, mas a totalidade das relações, incluindo 

aquelas de ordem simbólica, a identidade dos indivíduos.  

Buber (1987) aponta que ao buscar identificar as características que fundamentam a 

vida em comunidade, é essencial ter em conta que relações baseadas em laços de sangue e/ou 

de proximidade espacial, embora continuem demarcando o conceito de vida comunitária, não 

são mais as únicas condições essenciais e obrigatórias para caracterizar uma comunidade. A 

comunhão de escolhas, a vontade comum, a partilha de um mesmo ideal, são noções que 

atualmente se podem juntar àquelas primeiras para que de fato, se possa entender as 

comunidades.   

Em sua análise sobre as formas de organização social na sociedade contemporânea, 

Palácios (2001), Peruzzo e Volpato (2009), defendem que alguns elementos fundamentais 

caracterizam uma comunidade na atualidade: sentimento de pertencimento, permanência, 

formas específicas de comunicação entre seus membros, e territorialidade (real ou simbólica), 

já que se pode pertencer à distância. Castells (1999, p. 79), entende que é justamente nas 

condições globalizantes do mundo que “as pessoas resistem ao processo de individualização e 

atomização, tendendo a agrupar-se em organizações comunitárias que, ao longo do tempo, 

geram um sentimento de pertença e, em última análise, em muitos casos, uma identidade 

cultural, comunal”.  

Ainda de acordo com esse autor, no mundo atual, as comunidades são construídas a 

partir dos interesses e anseios de seus membros, o que faz delas fontes específicas de 

identidades. Essas identidades podem nascer da intenção em manter o status quo ou de resistir 

aos processos dominantes e às efemeridades do mundo globalizado, ou ainda de buscar a 

transformação da estrutura social. Em todas elas existem processos de identidade, objetivos e 

interesses em comum, bem como a participação em prol desse objetivo e o sentimento de 

pertença, oriundo da identidade em questão (CASTELLS, 1999). 

Em meio aos processos de globalização, eis que ressurge a tendência à valorização do 

local e não mais o entendimento do mundo apenas pela globalização, mas por meio das 

relações e articulações entre o global e o local e vice-versa, ou, como alguns autores25 

preferem chamar, pela glocalização, ou ainda como denomina Benko (1990, p. 65), de 

                                                 

25 Por exemplo, Robertson (1995); Swyngedouw (1997). 
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glocalidade. Para autores como Robertson (1995) e Swyngedouw (1997), a glocalização 

indica uma combinação de elementos numa nova dinâmica onde eles não podem mais ser 

reconhecidos estritamente nem como globais, nem como locais, mas como um amálgama 

qualitativamente distinto ― global e local combinados, ao mesmo tempo, como um novo 

processo. Por sua vez, Haesbaert considera que: 

 

O global e o local são processos, não localizações. Globalização e 

localização produzem todos os espaços como híbridos, como sítios glocais 

tanto de diferenciação quanto de integração [...]. O local e o global não são 

entidades fixas, mas são produzidos de forma contingente, sempre em 

processos de reprodução, nunca completados (HAESBAERT, 2006, p. 347, 

grifos do autor). 

 

Trata-se, pois, de reconhecer em cada parcela do espaço não a distinção entre 

processos locais e processos globais, mas suas variadas combinações, numa situação mais 

geral em que as próprias dinâmicas denominadas globais podem ter resultado da globalização 

de condições que previamente eram tidas como locais ou regionais. É a dinâmica global que 

interage com o local, criando e (re)criando identidades globais e locais. Portanto, o local deve 

ser analisado dentro de um contexto relacional com demais dimensões espaciais, ou seja, do 

local com a comunidade, do local com o nacional e o regional e do local com o global. 

Bourdin (2001), ao discutir o lugar da dimensão local na sociedade contemporânea por meio 

de um paradigma do local, propõe pensar que: 

 
A localidade às vezes não passa de uma circunscrição projetada por uma 

autoridade, em razão de princípios que vão desde a história a critérios 

puramente técnicos. Em outros casos, ela exprime a proximidade, o encontro 

diário, em outro ainda, a existência de um conjunto de especificidades 

sociais, culturais bem partilhadas [...] (BOURDIN, 2001, p. 25). 

 

Esse autor, também avança com uma proposta da classificação do local, na qual o 

autor distingue três dimensões entre o local necessário; o local herdado, e o local construído. 

O autor entende que o local necessário seria caracterizado pelo sentimento de pertença a um 

grupo comunitário. Já o local herdado relacionar-se-ia aos aspectos históricos ao que Santos 

(2009) prefere chamar de rugosidades, ou seja, a acumulação desigual de tempos. Por sua vez, 

o local construido seria dado pela forma social que constitui um nível de integração das ações 

e dos atores, dos grupos e das trocas, ou seja, o local enquanto relação e articulação de 

diferentes lugares (BOURDIN, 2001). 

 Desse modo, a ideia do local se torna complexa de ser explicitada, assim como é 

difícil estabelecer limites e demarcações que configuram a própria localidade, pois há que ter 
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em conta que o local não mais é delimitado apenas por territórios concreto-funcionais, mas 

por relações simbólico-culturais que caracterizam esses espaços socialmente construídos, por 

meio dos fixos e fluxos, conforme aponta Santos (2009, p. 321-322) para o qual “a localidade 

se opõe à globalidade, mas se confunde com ela”, ou seja, o global e o local fazem parte de 

um mesmo processo social, com características sinérgicas, no qual as dimensões espaciais são 

transformadas umas pelas outras. Esse autor entende ainda que cada lugar é, à sua maneira, o 

mundo. Mas cada lugar, irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se 

exponencialmente diferente dos demais.  

 
[...] O território, hoje, pode ser formado de lugares contíguos e de lugares em 

rede. São, todavia, os mesmos lugares que formam redes e que formam o 

espaço banal. São os mesmos lugares, os mesmos pontos, mas contendo 

simultaneamente funcionalizações diferentes, quiçá divergentes ou opostas 

[...]. Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma 

razão local, convivendo dialeticamente [...] (SANTOS, 2002b, p. 15; 2009, 

p. 339). 

 

No lugar, um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e 

instituições ─ cooperação e conflito são a base de vida comum. Porque cada qual exerce uma 

ação própria, a vida social se individualiza; e porque a contiguidade é criadora de comunhão, 

a política se territorializa com confronto entre organização e espontaneidade. O lugar é o 

quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens 

precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, 

responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da 

espontaneidade e da criatividade (SANTOS, 2009). 

O local não é mais o polo oposto ao global porque o que se opõe à globalização não é 

o território, é a exclusão (CAMPONEZ, 2002), conforme apontamos quando de nossa 

discussão sobre o conceito de desterritorialização. De fato, “não existe um espaço global, mas, 

apenas, espaços da globalização” (SANTOS, 2009, p. 337). Estamos longe, ainda, de 

construir um verdadeiro território global. Se ele se encontra presente, ainda é muito mais no 

nível simbólico, por meio da criação de uma embrionária consciência-mundo, do que num 

sentido mais concreto.  

A melhor definição de global ainda é, em termos territoriais, a conjugação de uma 

multiplicidade de territórios ─ a glocalização contemporânea (HAESBAERT, 2006). Pode-se, 

pois, perceber que o local é um espaço que apresenta certa unidade, mas que pode se 

modificar, como também se modificam seus fluxos, ou seja, possui características que podem 

ser transitórias: em dado momento, apresenta uma unicidade, em outro momento, não mais 
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(PERUZZO; VOLPATO, 2009). Ainda na esteira do entendimento do local, Peruzzo (2006, 

p. 144) entende que: “o local se caracteriza como um espaço determinado, um lugar 

específico de uma região, no qual a pessoa se sente inserida e partilha sentidos. É o espaço 

que lhe é familiar, que lhe diz respeito mais diretamente, muito embora as demarcações 

territoriais não lhe sejam determinantes”. 

Por sua vez, Souza (2013, p. 114), entende que no âmbito da conceituação 

socioespacial é mister entender que o local, ou por extensão o lugar, àquele que interessa à 

análise geográfica é considerado enquanto tal, “como um espaço percebido e vivido, dotado 

de significado, e com base no qual se desenvolvem e extraem-se os sentidos de lugar e as 

imagens do lugar”. A esse respeito, Santos (1985, p. 2) chama a atenção de que não se pode 

confundir localização e lugar. Esse autor considera que “o lugar pode ser o mesmo, mas as 

localizações mudam. E lugar é o objeto ou conjunto de objetos. A localização é um feixe de 

forças sociais se exercendo em um lugar”.  

No caso do conceito de lugar, não é a dimensão de poder que está em primeiro plano 

ou que é aquela mais imediatamente perceptível, diferentemente do que se passa com o 

conceito de território; mas a dimensão cultural-simbólica e, a partir daí as questões 

envolvendo as identidades, a intersubjetividade e as trocas simbólicas, por trás da construção 

de imagens e sentidos dos lugares enquanto espacialidades vividas e percebidas, dotadas de 

significado (SOUZA, 2013). Contudo, o autor aponta que “ao tomar a interpretação do lugar 

como um espaço dotado de significado, como um espaço vivido, deve-se, simplesmente, 

entender apenas como uma primeira aproximação conceitual” (SOUZA, 2013, p. 117, grifos 

do autor), isso porque mais exatamente, os lugares merecem serem entendidos como as 

imagens espaciais em si mesmos. O autor vai mais longe ao afirmar que: 

 
De maneira análoga ao que se disse em relação ao território, um lugar não 

deve ser assimilado ao substrato espacial material. Tão pouco quanto os 

territórios, são eles, os lugares, "coisas"; e, à semelhança daqueles, eles, 

também, só existem enquanto durarem as relações sociais das quais são 

projeções espacializadas. As imagens e os sentidos de lugar não são coisas 

materiais ─ e, por derivação, os próprios lugares, enquanto tais, não devem 

ser assimilados diretamente à materialidade (SOUZA, 2013, p. 117, grifos 

do autor). 

 

Ademais, é oportuno entender que o fato de dizer que em se tratando de conceito de 

lugar, não é mais a dimensão do poder que é aquela mais imediatamente perceptível, mas a 

dimensão simbólico-cultural, não significa, porém, de jeito nenhum, sugerir que a dimensão 

do poder em seu sentido estrito não deva ser levada em conta. Aliás, as próprias relações 
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simbólico-culturais são, por assim dizer, relações de poder. Souza (2013) entende que sem os 

sentimentos e as imagens que se produzem e reproduzem na comunicação e nos discursos, o 

que há é o substrato material, não o lugar. Para evitar mal-entendidos: não há, na prática, 

lugares descarnados, sem um referente material; por outro lado, um espaço material cujas 

relações sociais que o animavam desapareceram, se extinguiram, certamente perdeu as 

características que o tornavam um lugar, tanto quanto aquelas que dele faziam um território. 

Em suma, para efeitos desta pesquisa, somando ao que até agora nos propusemos a 

debater nessa seção, ou seja, as noções que perpassam o plano conceitual de definição dos 

termos comunidade e local, e reconhecendo, conforme fizemos alusão em momentos 

anteriores, a existência de diferenças substanciais e significativas do ponto de vista teórico-

conceitual entre comunidade e local, podemos dizer que se existe uma escala específica do 

lugar, essa escala, conforme aponta Souza (2013), não obedece a uma hierarquia pré-

fabricada. Por isso torna-se difícil de estabelecer balizas a fim de identificar onde termina um 

e começa outro. 

Em se tratando de questões didáticas, podemos dizer que a comunidade está inserida 

em um espaço local, assim como o local faz parte de um espaço comunitário. Peruzzo (2006), 

entende que na comunidade, os laços são mais fortes e apresentam maior coesão entre seus 

membros quando comparados ao local ― enquanto que o espaço local, por sua vez, apresenta 

características mais uniformes se colocado em contraste com a região. Por conseguinte, a 

noção de comunidades locais com que estamos trabalhando, é a que se encontra plasmada na 

legislação moçambicana sobre terra que define comunidade local como sendo: 

 
Agrupamento de famílias e indivíduos, vivendo numa circunscrição 

territorial de nível de localidade ou inferior, que visa à salvaguarda de 

interesses comuns através da proteção de áreas habitacionais, áreas agrícolas 

sejam cultivadas ou em pousio, florestas, sítios de importância cultural, 

pastagens, fontes de água e áreas de expansão (MOÇAMBIQUE, 1997).   

 

Essa noção de comunidade local remete-nos ao entendimento de que se trata de grupos 

humanos culturalmente diferenciados que historicamente reproduzem seu modo de vida de 

alguma forma, diga-se com destaque, de relações não capitalistas de produção, com base em 

modos de cooperação social e formas específicas de relações com a natureza. No Brasil, essa 

noção seria mais ou menos aproximada à de comunidades tradicionais ressalvando as 

diferenças aí existentes. Preferimos evidenciar essas relações não capitalistas de produção 

pois, do ponto de vista marxista dos modos de produção, apesar de a ideia de comunidades 

locais estar associada a modos de produção pré-capitalistas, existe um continuum de 
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transformações e (re)invenções de práticas socioespaciais de (re)produção onde a dependência 

do mercado está associada à pequena produção mercantil.  

Conforme apontam Firth (1950) e Diegues, et al. (1999), ainda que dependam 

fundamentalmente do cultivo da terra, as comunidades locais são também constituídas por 

pescadores, artesãos, extrativistas e, em todos eles, é evidente a necessidade de obtenção de 

dinheiro para aquisição de bens manufaturados os quais as famílias não podem extrair 

diretamente da natureza. Essas relações podem desenvolver-se quer dentro das áreas 

contíguas às suas comunidades, quer na relação destas com os centros urbanos. Um elemento 

importante nas relações sociais dessas comunidades é que a ideia de território é aí concebida 

como uma extensão da natureza sobre o qual se deve garantir o direito ao acesso, posse e 

controle do uso dos recursos existentes. Além do espaço de reprodução econômica, das 

relações sociais, o território é também o locus das representações simbólico-culturais e do 

imaginário mitológico dessas comunidades. Em síntese, corroborando com Diegues, et al. 

(1999), pode-se dizer que as comunidades locais são aquelas que de fato apresentam as 

seguintes ou parte dessas características: 

• Alguma dependência, por uma relação de simbiose entre a natureza, os ciclos naturais 

e os recursos renováveis com os quais se constrói um modo de vida; 

• Moradia e ocupação do território por várias gerações, ainda que alguns membros 

individuais possam ter se deslocado para os centros urbanos e voltado para a terra de 

seus antepassados; 

• Importância das atividades de autoconsumo, ainda que a produção de mercadorias 

possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica uma relação com o mercado; 

• Reduzida acumulação de capital; 

• Importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de 

parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e 

culturais; 

• Importância das simbologias, mitos e rituais associados aos seus modos de vida; 

• Poder político relativamente fraco para intervir em decisões importantes sobre suas 

comunidades quando as mesmas passam a ter um interesse particular pelo governo. 

 

Considerando a máxima de que todas as culturas e sociedades têm uma tradição, 

gostaríamos mais uma vez de reiterar nossa limitação conceitual e reafirmar que no contexto 

sociopolítico em que essas populações estão inseridas, essa caracterização é a que tem, muitas 
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vezes, legitimado uma identidade diferenciada e fundamentado, no plano das relações com o 

Estado, a reivindicação por direitos territoriais e culturais específicos. 

 

1.6 Implicações: entre efeitos e impactos 

Nossa pretensão nesta parte da pesquisa é defender o estudo das implicações como 

uma proposta enquanto instrumento de análise que perpassa a ideia de efeitos e impactos, já 

que parte significativa de trabalhos de monografias, dissertações e teses para culminação de 

curso que se dedicam a análise das consequências de um determinado processo, fenômeno 

e/ou acontecimento quase sempre, senão sempre, preferem utilizar o(s) termo(s) efeito(s) 

ou impacto(s) a fim de determinar as consequências negativas e/ou positivas da ação de 

determinado processo, fenômeno e/ou acontecimento sobre determinado objeto de estudo. 

De fato, não raras vezes, dependendo da perspectiva de análise os termos efeito(s) e 

impacto(s), são muitas vezes utilizados como sinônimos, provavelmente porque mesmo os 

dicionários renomados da língua portuguesa, também assim o entendem. 

Não se trata aqui de enfatizar as diferenças desses termos do ponto de vista 

semântico-gramatical, mas de evidenciar nossa preferência em trabalhar com o termo 

implicação em substituição dos termos efeito ou impacto a fim de demonstrar que a ideia 

de implicação vai além da análise dos resultados, das consequências de uma ação sobre um 

determinado objeto. E, para isso, recorremo-nos a três dicionários famosamente conhecidos 

e que talvez estejam entre os dicionários de língua portuguesa mais utilizados no Brasil: 

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa e 

Michaelis: Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Contudo, ao dar primazia a esses 

dicionários, não significa que nossa análise conceitual esteja apenas circunscrita a essas 

formas de compilação e explicitação das unidades léxicas de uma língua, mas utilizamo-las 

como uma forma inicial de apreensão das diferenças e semelhanças existentes entre os termos 

que temos vindo a anunciar (efeito, impacto e implicação). 

O termo efeito (do latim effectu) comporta as mais variadas acepções desde a 

filosofia, passando pela arte, medicina, ciências ambientais, direito, física, geografia, 

desporto até à comunicação social entre outras áreas do conhecimento e de setores de 

atividades que incorporaram esse termo em seu cotidiano. Usado na Filosofia como um 

termo de ação, a palavra efeito contém perto de 16 significados diferentes no Dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa, 14 significados no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

e perto de 10 significados no Michaelis: Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Da 

leitura e análise dessas formas de explicitação dos significados das palavras, foi possível em 
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jeito de sistematização constatar que a palavra efeito aparece sempre como um termo 

associado aos seguintes significados: i) produto necessário ou fortuito de uma causa; ii) 

consequência, resultado; iii) o que se procura alcançar: destino, fim, finalidade; iv) 

resultado prático de uma ação; v) eficiência, eficácia de uma ação ou agente. 

De qualquer das formas, fica claro que o termo efeito, conforme referimo-nos 

anteriormente possui uma conotação que quase sempre implica a ideia de existência de uma 

causa que acarreta um resultado determinado. Acreditamos que o uso desse termo nessa 

acepção carrega em grande parte elementos interpretativos das ciências ditas naturais, 

sobretudo, a Física, que não raras vezes se confundem com a 3ª Lei de Newton, a lei da ação 

e reação, ou seja, o entendimento de que para todo efeito existe uma causa e não há causa 

sem efeito.  

Nesse sentido, sem querer discorrer sobre os princípios das leis da física, mas apenas 

utilizá-las para a apreensão do que estamos tratando, consideramos que o uso do termo efeito 

não explicitaria melhor ao que nos propusemos analisar, já que nossa pretensão extrapola a 

ideia de causa e efeito, ou, em sentido estrito, o princípio da ação e reação utilizada na física 

newtoniania, segundo a qual para qualquer ação se opõe uma ação igual, ou ainda, as ações 

mútuas de dois corpos são sempre iguais e se exercem em sentidos opostos. Desse modo, em 

se tratando de um estudo que envolve a ação do capital sobre as comunidades, acreditamos 

que estas (as comunidades) por mais que tentem, não conseguem opor-se na mesma 

intensidade de força a ação empreendida pelo capital, aparecendo sempre como o elo mais 

fraco nesse embate. Daí que, desse ponto de vista, optamos por trabalhar com a ideia de 

implicação em vez de efeito, já que conforme temos vindo a defender a ideia de implicação 

se mostra mais adequada para analisar a ação dos megaprojetos de mineração sobre as 

comunidades locais.  

Por sua vez, o termo impacto (do latim impactu) também comporta diferentes 

significados sendo, muitas vezes, utilizado para se referir ao efeito resultante da colisão, 

choque e/ou encontro de dois ou vários corpos, com existência de forças relativamente 

grandes durante um intervalo de tempo muito pequeno (a palavra corpo sendo aqui utilizada 

na sua acepção física, de objeto). Nos três dicionários analisados, constatou-se que a palavra 

impacto está associada a ideia de força, de mudança exercida e/ou impelida por uma 

determinada ação e/ou objeto.  

Da síntese dos significados que o termo impacto comporta nos dicionários em alusão, 

foi possível identificar que essa palavra é comumente utilizada como sinônimo de: i) metido 

à força; ii) ir de encontro à; iii) impressão ou efeito muito forte deixado por certa ação ou 



133 

 

acontecimento. À semelhança do que dissemos com relação ao termo efeito, consideramos 

que a palavra impacto está de certo modo ligada à ação de processos físicos, embora o termo 

tenha sido também incorporado nos mais diversos ramos do conhecimento e de setores de 

atividade, e quase sempre empregue como sinônimo de efeito, no caso, de forte efeito.  

Outrossim, embora reconheçamos que as palavras efeito e/ou impacto são válidas para 

analisar o resultado, ou então, as consequências de uma determinada ação, consideramos 

adequado trabalhar com o termo implicação já que tanto efeito como impacto, são palavras 

carregadas de forte conotação física e, em nossa opinião, mais adequadas para as ciências 

ditas da natureza. Assim usadas, essas palavras muita das vezes se limitam a análise de causa 

e efeito, ação e reação; não deixando entrever o que de fato determina tais resultados e/ou 

consequências: a relação dialética, contraditória que envolve os objetos.  

De fato, porque nosso objetivo não é simplesmente analisar os impactos, os efeitos, 

ou melhor, o resultado, as consequências da ação dos megaprojetos de mineração sobre as 

comunidades locais em Moçambique, mas entender, para além dos impactos e dos efeitos, as 

relações sociais e por extensão políticas (já que toda relação é simultaneamente social e 

política), que envolvem o processo de territorialização do capital no país; consideramos que o 

termo implicação é o que mais se identifica com nossa proposta de análise.  

Aliás, conforme será visto daqui a pouco, o uso do termo implicação permite que se 

possa vislumbrar relações posteriores que podem advir de um cenário atual. Contudo, não 

pretendemos corrigir que o uso dos termos efeito e/ou impacto em um tema cuja proposta é 

analisar o resultado de uma determinada ação seja errôneo. Estamos apenas a querer 

explicitar que em função de nossa proposta de pesquisa o termo implicação é o que mais se 

adequa à natureza de nossa temática sendo, por isso, que o termo será aqui tratado 

demoradamente e ainda com fôlego ao tamanho de sua análise.   

A palavra implicação provém do latim implicatione. Era nossa pretensão apresentar 

separadamente os diferentes sentidos e significados dessa palavra contidos nos dicionários 

que temos vindo a citar. Mas para não divagar a leitura e sobrecarregar o leitor de tantos 

significados de uma mesma palavra, sob o risco de não sermos compreendidos, preferimos, à 

semelhança do que fizemos com as palavras efeito e impacto, sistematizar os diferentes 

significados contidos nesses dicionários para a partir daí, fundamentarmos melhor nossa 

proposta de trabalhar o termo implicação.  

Em suma, da sistematização das leituras feitas, foi possível constatar entre outros 

significados da palavra implicação, os seguintes: i) ato ou efeito de implicar(se); ii) aquilo 

que fica implicado ou subentendido; iii) relação entre objetos pela qual um deles não pode 
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estar dado sem que o outro também o esteja; iv) ato de envolver-se, envolvimento, 

comprometimento, complicação; v) falta de compatibilidade, contradição, incompatibilidade; 

vi) relação estabelecida entre dois conceitos ou proposições, de tal forma que a afirmação da 

verdade de um deles conduz à inferência necessária da veracidade do outro.  

Conforme se pode apreender, o termo implicação à semelhança dos dois outros 

anteriores, também é passível de ser incorporado e de fato foi, pelos diferentes ramos do 

conhecimento científico com ênfase para a Lógica, o Direito, a Psicologia entre outros. 

Embora, em algum momento, o termo implicação seja utilizado como sinônimo de efeito, 

resultado e/ou consequência, não é o sentido de causa e efeito ou de ação e reação que 

determina em primeiro lugar a noção de implicação. Facilmente se compreende que a ideia de 

implicação comporta, acima de tudo, a questão da relação entre objetos, entre conceitos e 

mais, do envolvimento e do comprometimento. Nas entrelinhas dos significados apresentados, 

também se percebe que a ideia de implicação comporta, de igual modo, o subentendido, o 

implícito, ou seja, aquilo que ainda não está revelado.  

Daí que, ao buscarmos estudar as implicações dos megaprojetos de mineração para as 

comunidades locais, não queremos apenas analisar os efeitos, os impactos, dito de outro 

modo, os resultados, as consequências, mas as relações, não apenas as relações explícitas, mas 

as relações implícitas que, aliás, acreditamos serem estas últimas as que de fato estão na 

origem da expropriação das comunidades locais pelas empresas multinacionais de mineração, 

um pouco por todo o país e particularmente na província de Nampula. Do ponto de vista 

teórico-filosófico, existem muitos estudos em torno do conceito de implicação, ou melhor, da 

análise de implicação enquanto instrumento de apreensão do conhecimento. A esse respeito, 

Heckert (2007, p. 209) esclarece que: 

 
[...] a implicação não deve ser uma espécie de verificação, constatação, 

tampouco deveria significar a compreensão do envolvimento pessoal e 

individual do pesquisador, dos trabalhadores sociais, com o campo de 

intervenção. É desse modo que será afirmada a importância não de constatar 

implicações, mas de operar a análise das implicações com as instituições 

(práticas sociais) que atravessam um dado campo, uma dada prática. A 

análise de implicação nos permite incluir os efeitos analisadores dos 

processos de intervenção, analisando a posição do profissional (pesquisador) 

nas relações sociais, na trama institucional.  

 

De fato, a Análise Institucional fala de análise de implicações e não apenas de 

implicação. Baitz (2006) aponta que essa palavra-valise significa, em primeira análise, que o 

pesquisador capaz de examinar um objeto através da separação sujeito/objeto pode agora 
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aproximar-se e incluir-se na jornada de pesquisa. Por sua vez, a respeito da primeira acepção 

do termo implicação, Hess (2009) entende que: 

 
No sentido de implicar-se, a palavra implicação reenvia a uma forma de 

comportamento do pesquisador que tenta romper a distância instituída entre 

ele e seu objeto [...]. No sentido de estar implicado, a palavra implicação 

remete aos múltiplos pertencimentos institucionais de uma pessoa. Tais 

pertencimentos implicam a pessoa, isto é, determinam lá e acolá, ainda que 

inconscientemente [...] (HESS, 2009, p. 199). 

 

A implicação assume que a ciência e o conhecimento não são neutros, e abre a 

possibilidade ao pesquisador para que ele rompa seu mandato social e faça uma pesquisa 

política às avessas, vez que seus estudos serão aplicados de uma forma ou outra. A 

implicação, voltada à análise da relação do pesquisador com a ciência, investiga e descobre os 

atos falhos da pesquisa. Ela desvenda que o pesquisador comum é mais um espelho social, 

que seu estudo tem um uso: reproduzir essa mesma sociedade. Mas o mundo é possibilidade, 

e não determinação. Esclarecido de seu caráter reprodutor na sociedade, o pesquisador 

implicado muitas vezes se rebela e nega o exercício desse papel no seu sentido mais estrito 

(BAITZ, 2006).  

Ainda na esteira do conceito de Análise de Implicação, duas referências obrigatórias 

devem ser feitas, uma ao sociólogo francês Lourau (2004) e, outra, aos filósofos Gilles 

Deleuze e Félix Guattari (1992). Partindo de bases metodológicas diferentes, Lourau (2004), 

aprofunda o conceito de Análise de Implicação com base na análise institucional, enquanto 

que Gilles Deleuze e Félix Guattari (1992), analisam esse conceito baseados naquilo que eles 

denominam de esquizoanálise. Essas vertentes visam também, ao questionamento das relações 

de poder e ao incremento da produção coletiva, mas partem de pressupostos distintos acerca 

da instituição e da intervenção. Se, por um lado, a Análise Institucional, embasada 

conceitualmente na dialética hegeliana, utiliza dispositivos analisadores para fazer surgir o 

instituinte, por outro lado, a Esquizoanálise fundamenta-se na imanência para liberar a 

invenção, por meio de práticas singulares, favorecendo a micropolítica.  

Nesse contexto, a implicação é um conceito intercessor, que instaura uma 

desestabilização dessas vertentes cujos efeitos tentam recuperar o coletivo e a singularidade 

das redes de relações construídas, seja a partir das contradições entre instituído e instituinte, 

seja a partir dos agenciamentos e da exterioridade (ROMAGNOLI, 2014). Tanto na Análise 

Institucional quanto na Esquizoanálise a implicação se configura enquanto conceito, como um 

dispositivo de produção de conhecimento e de transformação. Com efeito, a ideia de análise 
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das implicações comporta enquanto instrumento de apreensão da realidade uma recusa aos 

universalismos, as totalizações e unificações e afirmando as processualidades, singularidades 

e multiplicidades.  

Nesse sentido, Coimbra e Nascimento (s.d.) entendem que a análise de implicações, 

tomada enquanto um dispositivo, é sempre micropolítica, é sempre um colocar em análise 

nossos modos de existência que devem ser pensados a partir de critérios imanentes, sem 

nenhum apelo a valores transcendentais. Assim, para essas autoras a análise de implicações 

por ser micropolítica encontra-se no plano da imanência, no plano dos encontros onde se 

produzem as enunciações, onde se presenteiam o “fazer ver e o fazer falar”. Dito de outro 

modo, utilizar a análise de implicações significa tornar visível e audível as forças que nos 

atravessam, nos afetam e nos constituem cotidianamente.  

O conceito de implicação instaura no quadro da Análise Institucional uma dimensão de 

atravessamentos e transformações nas formas subjetivas e objetivas, com a certeza de que “o 

observador já está implicado no campo de observação, de que sua intervenção modifica o 

objeto de estudo, transforma-o” (LOURAU, 1975, p. 82). Em síntese, Lourau, entende que o 

importante, para o pesquisador, é o que lhe é dado a perceber/intervir por suas relações sociais 

e coletivas, na rede institucional. De acordo com Romagnoli (2014), no contexto da 

Esquizoanálise, o conceito de implicação busca captar a dessubjetivação, a exterioridade das 

forças que atuam na realidade, enfatizando as conexões, os agenciamentos, como 

composições revolucionárias para micro-politicamente, colocar em análise os efeitos das 

práticas no cotidiano institucional. Dessa forma, entende a autora que como o pesquisador só 

pode inserir-se a partir de sua implicação, que remete também à sua capacidade de 

dessubjetivar, de ligar-se com alteridade, ele também possibilita que algo ocorra “entre”, 

catalisando agenciamentos. 

Posto isto, importa salientar que não é nossa intenção dar a entender ao leitor que esse 

estudo especificamente se trata de uma pesquisa implicada em sentido estrito do conceito. Se 

assim o fosse, teríamos então de substituir e/ou acrescentar nossa base metodológica para que 

de fato tivéssemos todo um arcabouço teórico-metodológico que nos conduzisse a uma 

pesquisa implicada em sentido estrito, ou seja, uma pesquisa-intervenção onde o estudo, 

grosso modo, é realizado em conjunto com a população pesquisada, visando à modificação 

processual do objeto de pesquisa, por meio de intervenções no dia a dia dos estabelecimentos, 

onde o sujeito e o objeto são ambos uma só dimensão indissociável da produção do 

conhecimento. 
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Essa associação é feita pela noção de implicação proposta por Lourau (2004), na Análise 

Institucional. Para esse autor, o que o conceito de implicação traz de mais importante é 

apontar que não há polos estáveis sujeito-objeto, mas que a pesquisa se faz num espaço do 

meio, desestabilizando tais polos e respondendo por sua transformação. Entretanto, negar que 

esse estudo não seja uma pesquisa implicada no sentido estrito do conceito, não significa e 

nem deve significar que o leitor entenda que nossa análise e nossa escrita não estejam 

permeadas por um olhar implicado. De fato, tem sido nossa pretensão ao longo da pesquisa e 

conforme temos vindo a fazer até aqui, alumbrar nosso envolvimento e comprometimento 

com relação a nossa pesquisa. Aliás, conforme apontam Coimbra e Nascimento (s.d.), 

implicado sempre se está, quer se queira ou não, visto não ser a implicação uma questão de 

vontade, de decisão consciente, de ato voluntário. Ela está no mundo, pois é uma relação que 

sempre estabelecemos com as diferentes instituições com as quais nos encontramos que nos 

constituem e nos atravessam. 

De qualquer das formas, o que deve ficar claro é que para efeitos desta pesquisa, o termo 

implicação será incorporado não no sentido da relação sujeito-objeto defendido na perspectiva 

institucionalista da pesquisa-intervenção da Análise de Implicação. Mas, partimos das 

proposições aí contidas para analisar a implicação dos megaprojetos de mineração para as 

comunidades locais em Moçambique e particularmente na província de Nampula. Por outras 

palavras, buscamos examinar o nível de envolvimento, de comprometimento dos 

megaprojetos de mineração para com as comunidades, bem assim as relações que 

caracterizam os interesses contraditórios envolvendo o Estado, os megaprojetos e as 

comunidades, relações essas que, aliás, definem a ideia de espaço e de território presente neste 

estudo. Daí, mais uma vez, a nossa opção pelo termo implicação em vez de efeito e/ou 

impacto.  
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CAPÍTULO II 

 

MINERAÇÃO E FORMAÇÃO SOCIOTERRITORIAL DE MOÇAMBIQUE  

 

No decurso do capítulo I e, conforme o leitor pude constatar, apresentamos e 

discutimos os principais conceitos que norteiam a análise deste estudo. Do mesmo modo, 

abordamos as questões teórico-metodológicas e conceituais que envolvem os processos de 

criação e (re)criação de territórios. Mostramos como os diferentes atores hegemônicos se 

territorializam, isto é, se apropriam do espaço criando seus próprios territórios por meio da 

expropriação dos sujeitos outrora territorializados. Neste capítulo, pretendemos elaborar uma 

análise do processo de formação socioterritorial de Moçambique a partir de suas múltiplas 

determinações, com destaque para a atividade mineradora que, ao lado da agricultura, foi 

decisiva para a fixação dos primeiros povos de origem Bantu na região e, mais tarde, para o 

desenvolvimento comercial dos primeiros impérios e, posteriormente, pela fixação dos 

portugueses e o início do processo de colonização.  

Adentrar na seara dessa análise, conforme discutimos ao longo do primeiro capítulo, 

significa entender que o território enquanto categoria pressupõe um tipo específico de leitura 

do mundo que pode ser feita por meio de uma abordagem territorial que, aliás, tem se 

evidenciado como de suma importância na geografia, pois, essa análise que tem no território 

seu fio condutor, pressupõe também a apreensão das relações sociais que, por natureza, são 

também relações políticas e de poder, condicionantes e às vezes determinantes da 

conformação espacial. Outrossim, entendemos que para a apreensão do processo de formação 

socioterritorial de Moçambique, faz-se necessária a abstração dos diversos aspectos de base 

natural e de ordem social, econômica, política e cultural, que enquanto elementos da natureza 

e da sociedade se afiguram como formas que conduzem a apropriação do território.  

Daí que, é também, nossa proposta, neste capítulo, realizar uma reflexão sobre os 

aspectos da apropriação e produção territorial de Moçambique, destacando o processo de 

exploração minerária do território e o início do processo de ocupação e colonização efetiva do 

país. Isso significa que a análise da formação socioterritorial de Moçambique deve focar-se 

em dois princípios norteadores: a) consideração da construção histórica do território e; b) o 

papel dos fixos e fluxos no processo de apropriação do território. Ou seja, privilegiou-se uma 

abordagem centrada na dialética espaço-tempo a fim de apreender as contradições que 

envolveram e/ou envolvem o processo de formação territorial da nação moçambicana.  



139 

 

Para o início do debate aqui proposto sobre mineração e formação socioterritorial de 

Moçambique, faz-se num primeiro momento, o enquadramento físico-geográfico da 

República de Moçambique para logo a seguir, apresentar as características do seu meio físico, 

buscando relacionar como os aspectos de base natural na medida em que podem se tornar 

limitantes ou oferecer vantagens comparativas influenciam as diferentes formas de ocupação e 

apropriação do espaço. Posteriormente, o esforçou caminhou no sentido de buscar 

compreender as trajetórias socioespaciais e transformações políticas operadas no país e sua 

relação com os processos de expropriação e apropriação do território desde a chegada dos 

primeiros povos falantes Bantu, passando pelo período em que floresceram e se 

desenvolveram os primeiros reinos, estados e impérios em Moçambique, até a chegada dos 

mercadores árabes e mais tarde, os portugueses e, com eles, o processo de colonização e o 

prelúdio dos processos violentos de expropriação territorial dos nativos.  

Especificamente sobre o processo de colonização, a análise recai sobre o entendimento 

de como a atividade mineral proporcionou diferentes formas de dominação do capital sobre o 

território, bem assim sobre o trabalho e os modos de vida dos nativos, encetando uma nova 

forma de organização e de gestão do território para atender os propósitos da acumulação 

capitalista. Em contrapartida, analisam-se, também, as estratégias de luta e (re)existência 

social da população nativa face à dominação colonial portuguesa no país. O capítulo termina 

com a análise das características que a atividade mineral assumiu em Moçambique com a 

proclamação da independência política e a consequente institucionalização de um regime de 

orientação socialista. Essa análise, comporta o entendimento de como as transformações 

políticas operadas no país no período pós-independência contribuíram para o insucesso da 

atividade mineral em Moçambique e, ao mesmo tempo, criaram as condições para a transição 

de Moçambique para o neoliberalismo e, com ele, o processo de territorialização do capital no 

país.  

 

2.1 Localização, superfície e divisão administrativa da República de Moçambique 

Moçambique foi um dos primeiros territórios a ser colonizado por um país europeu, no 

caso Portugal, e um dos últimos a ganhar sua independência política. O nome Moçambique 

deriva provavelmente do nome de um mercador, sheik ou sultão árabe, Mussa al Bique que 

habitava na atual Ilha de Moçambique (primeira capital do país) quando os portugueses lá 

chegaram por volta de 1498 (GoM, 2015). Como território, Moçambique passou a fazer parte 

de Goa, um território português na Índia até o ano de 1752 quando o território de 

Moçambique teve a sua própria administração colonial (UEM, 1988). 
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Este país, conhecido na gíria popular moçambicana, como a pérola do Índico, situa-se 

no hemisfério meridional entre os paralelos 10° 27´ Sul, a jusante do rio Rovuma e 26° 52´ 

Sul, a montante do rio Maputo e Ponta de Ouro. O país, também se localiza no hemisfério 

oriental entre os meridianos 30° 12´ Este, no rio Aruanga (Zumbo-Tete) e 40° 51´ Este, na 

Ponta Quitangonha (Nacala-Nampula). Relativamente à distribuição dos oceanos e 

continentes, o país fica situado na costa sudeste do continente africano, defronte da Ilha de 

Madagáscar, da qual se separa por meio do Canal de Moçambique. O país faz fronteira a 

Norte, com a Tanzânia, a noroeste, com o Malaui e a Zâmbia, a Oeste, com o Zimbábue, a 

sudoeste, com a RAS (República da África do Sul) e a Suazilândia, a Sul, novamente com a 

RAS e, a Este, com o oceano Índico por meio do Canal de Moçambique (ver mapa 1).  

 

Mapa 1 – Localização geográfica de Moçambique. 

 
Org.: FREI, Vanito, 2016. 

 

O território moçambicano enquadra-se ainda no fuso horário 2 (dois), o que lhe 

confere duas horas de avanço em relação ao Tempo Médio Universal. Devido a sua 

localização geográfica, e por razões de ordem econômica, Moçambique pertence igualmente 

ao bloco econômico conhecido por Southern African Development Community (SADC), ou 
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seja, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral26. É interessante notar que em 

termos linguísticos, Moçambique (cuja língua oficial é o português) se afigura como uma ilha 

entre os países limítrofes, dado que todos eles têm o inglês como sua língua oficial. 

Com uma superfície total de 919.380 quilômetros quadrados (km²), dos quais 786.380 

km² constituem terra firme, 13.000 km2 águas interiores e 120.000 km2 superfície marinha 

(MUCHANGOS, 1999), o país contava com uma população projetada em 2016, de cerca de 

26.423.623 habitantes, sendo que mais da metade (68%), reside no meio rural (INE, 2016), e 

dependendo basicamente da agricultura de autoconsumo para a sua reprodução social e 

material. Todavia, diferentemente do Brasil, as unidades político-administrativas regionais na 

República de Moçambique são designadas por províncias, distritos, postos administrativos, 

localidades e povoações (MOÇAMBIQUE, 2004), sendo que o termo município é utilizado 

para se referir às capitais provinciais e/ou as sedes distritais com estatuto de autarquia.  

De acordo com o Ministério da Administração Estatal de Moçambique (MAE, s.d.), o 

país encontra-se atualmente subdividido em 11 províncias (incluindo a cidade de Maputo), 

150 distritos e 53 municípios (incluindo as capitais provinciais, respectivamente), distribuídos 

em três regiões: Norte, Centro e Sul. Muchangos (1999) refere que essas unidades territoriais 

para além de representarem parcelas da divisão administrativa estatal cujo desenvolvimento se 

baseia nos objetivos estatais, elas representam igualmente regiões econômicas, embora com 

categorias diferentes. 

                                                 

26 A SADC é uma organização sub-regional de integração econômica dos países da África Austral sediada em 

Gaborone, Botsuana. Composta por Estados altamente diversificados em suas condições socioeconômicas, 

políticas e étnico-culturais, a SADC foi criada em 17 de agosto de 1992, na Cimeira de Windhoek, na Namíbia, 

quando foi decidida a transformação da antiga SADCC, criada em 1980, por nove dos Estados membros. Desde 

2011, a SADC engloba 15 países do Sul da África nomeadamente: África do Sul, Angola, Botsuana, República 

Democrática do Congo, Lesoto, Madagáscar, Malaui, Maurícia, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia, 

Zâmbia, Zimbábue e Seychelles. De acordo com o artigo 5o do Tratado que cria a Organização, é missão da 

SADC promover o crescimento econômico sustentável e equitativo e o desenvolvimento socioeconômico por 

meio de sistemas produtivos eficientes, da cooperação e integração aprofundada, da boa governança, da paz e da 

segurança duradouras, de modo que a região seja um ator competitivo e efetivo nas relações internacionais e na 

economia mundial. Ainda de acordo com o mesmo Tratado, entre os principais objetivos da organização se 

destacam: i) promover o crescimento e desenvolvimento econômico, aliviar a pobreza, aumentar a qualidade de 

vida do povo, e prover auxílio aos mais desfavorecidos da região; ii) desenvolver valores políticos, sistemas e 

instituições comuns; iii) promover a paz e a segurança regional; iv) promover o desenvolvimento sustentável por 

meio da interdependência coletiva dos Estados membros e da autoconfiança; v) atingir a complementaridade 

entre as estratégias e programas nacionais e regionais; vi) promover e maximizar a utilização efetiva de recursos 

da região; vii) reforçar e consolidar as afinidades culturais, históricas e sociais de longa data da região. Do 

mesmo modo, o estabelecimento de uma área de livre comércio, a criação de uma união aduaneira e um mercado 

comum, figuram, também, entre os principais objetivos da Organização (SADC, 2003). Para além da SADC, 

Moçambique é, também, membro da Organização das Nações Unidas (ONU), da União Africana (UA) que 

substituiu a Organização da Unidade Africana (OUA), da África Caraíbas e Pacífico (ACP), da Comunidade 

Britânica (Commonwealth), da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), entre outras organizações 

de caráter econômico e/ou político (FERRÃO, 2002). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Integra%C3%A7%C3%A3o_econ%C3%B3mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_austral
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Austral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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Para o GoM (2013), essa divisão administrativa visa, por um lado, consolidar a 

organização territorial do país a fim de que a mesma possa corresponder à necessidade de 

criação de condições materiais, políticas e sociais que garantam a execução dos planos de 

desenvolvimento. Por outro lado, e de acordo com o mesmo Governo, a atual divisão 

administrativa do país urge da necessidade de tornar a ação governativa mais efetiva, permitir 

maior aproximação dos centros de decisão política, administrativa e econômica à população e 

o melhor aproveitamento das potencialidades e infraestruturas para imprimir maior dinâmica 

no desenvolvimento. 

 

2.2 Aspectos da geografia física de Moçambique 

O meio físico, quando associado ao processo de formação territorial, não deve ser 

visto como determinismo geográfico em sua acepção clássica, mas como cenário que 

influencia a ocupação e apropriação do espaço. Desse modo, tanto o clima como o relevo, 

solo, distribuição e qualidade dos recursos hídricos bem como as características geológicas, 

por exemplo, são fundamentais, não só, na composição dos elementos bióticos dos 

ecossistemas, mas para o entendimento de como esses elementos produzem diferentes 

espacialidades resultantes das suas formas de organização. As condições do relevo e as 

condições edafoclimáticas, por exemplo, participam na organização dos processos produtivos 

possibilitando vantagens comparativas ou limitações. 

Com efeito, entendemos que ao analisar os elementos naturais devemos compreendê-

los, simultaneamente, como recursos espaciais portadores de valor de uso e valor de troca, 

pois incorporam ao longo do tempo, o trabalho humano, agregando valor a eles, como base 

para as relações que se estabelecem entre os atores territoriais. Conforme refere Calaça (2013) 

as condições naturais constituem-se em elementos fundamentais para a análise e para a 

compreensão do território, pois, no jogo das disputas territoriais, elas constituem-se na base 

viabilizadora do processo.  

Aliás, é necessário, também, compreender que as condições naturais participam na 

organização dos processos produtivos que, por sua vez, influenciam diferentes formas de 

organização socioespacial dos lugares e, consequentemente das relações envolvidas nos 

processos territoriais. Por conseguinte, uma análise territorial baseada apenas nas condições 

naturais, só por si, não é suficiente para alcançar a compreensão do problema. Devem-se 

considerar outros componentes que permitem pensar o território na sua dimensão de 

totalidade como, por exemplo, a estrutura fundiária, o padrão tecnológico, as relações sociais 
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e de trabalho, as concepções do mundo, a ação dos atores hegemônicos, a ação do Estado e 

das comunidades locais, entre outros.  

As relações de trabalho, por exemplo, que constituem a base de toda organização 

produtiva, marcam como a produção se realiza. Por sua vez, o padrão tecnológico indica, no 

quadro do processo produtivo, as mediações entre as demais dimensões, pois estabelecem as 

relações entre condições da base natural e o uso das relações de trabalho, podendo representar 

maior intensificação do uso de capital. Portanto, a análise e interpretação dos processos 

territoriais partem por compreender a forma como esses elementos se compõem e se integram 

dialeticamente.  

A integração dos elementos bióticos e abióticos, juntamente aos valores culturais da 

sociedade colonizadora, bem como os interesses econômicos e políticos predominantes no 

curso da história da ocupação do território moçambicano, constituem variáveis que 

apresentam íntima relação, não só, com as atividades econômicas desenvolvidas como a 

mineração, a agricultura, o comércio de marfim e de escravos, mas, sobretudo, com as formas 

de dominação e apropriação do território. Daí que, buscaremos relacionar as características 

bióticas e abióticas com o processo de formação do território moçambicano, tentando romper 

sempre que possível, a dicotomia que encerra a análise geográfica numa explicação 

meramente física ou exageradamente humana das práticas espaciais. 

Muchangos (1999) refere que no território moçambicano, com as orogenias iniciadas 

no período Pré-cambriano, teve lugar o primeiro cenário geológico-tectônico, no qual se 

formou o esqueleto das principais montanhas do país. Conforme esse autor, esses complexos 

rochosos constituem o principal embasamento de cerca de dois terços do território 

moçambicano, sendo a sua maior área de dispersão, as regiões setentrionais e centrais do país. 

Do ponto de vista geomorfológico, a superfície do território moçambicano não é homogênea. 

O relevo do país dispõe-se em forma de anfiteatro onde se distingue uma zona montanhosa a 

Oeste, que decresce em degraus aplanados até à planície litoral a Leste. Por conseguinte, 

tomando em consideração o fator altitude, Muchangos (1999) identifica em Moçambique as 

seguintes formas de relevo: planícies, planaltos, montanhas e depressões. Essas formas 

geomorfológicas se dispõem com uma certa sequência. Caminhando do litoral para o interior, 

o relevo vai passando sucessivamente da estrutura mais baixa para a mais alta.  

Cerca de metade (44%) do território moçambicano é constituída pela planície, com 

altitudes até 200 metros. Distinguem-se nela duas faixas: uma no litoral com um máximo de 

100 metros e a outra logo a seguir a esta, com altitudes variando entre os 100 e os 200 metros 

(BARCA; SANTOS, 2000; MUCHANGOS, 1999). Ao longo dos vales dos principais rios, a 
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planície adquire características próprias aos processos de erosão fluvial. Nestes casos, ela 

apresenta-se como depressões de acumulação, possuindo vertentes cujo limite inferior 

coincide com o curso do rio respectivo. 

Com uma extensão ainda maior (51%), ocorrem superfícies aplanadas com altitudes 

compreendidas entre 200 e 1.000 metros (MUCHANGOS, 1999). Morfologicamente, 

distinguem-se em Moçambique duas zonas planálticas: a primeira, cujas altitudes variam 

entre 200 e 500 metros, é designada por planaltos médios e está melhor representada ao Norte 

do paralelo de 17o Sul. A segunda, designada por altiplanaltos, possui altitudes que variam 

entre os 500 a 1.000 metros. Ao longo da sua extensão, a zona planáltica é de vez enquanto 

interrompida por elevações que caracterizam a zona de montanhas. Porém, estas ocupam 

áreas pouco significativas no conjunto da extensão dos planaltos. 

As áreas de montanhas que incluem formas de relevo com altitudes superiores a 1.000 

metros são pouco extensas (5%) (MUCHANGOS, 1999). Embora frequentemente se faça 

referência a uma zona de montanhas; devido a longiquidade do território moçambicano, em 

Moçambique, de fato, as montanhas não chegam a constituir uma zona contínua e homogênia 

à semelhança dos planaltos. Em geral, elas aparecem agrupadas formando cadeias 

montanhosas. A sua maior ocorrência registra-se a Norte do paralelo 21º Sul, nas províncias 

de Niassa, Zambézia, Tete e Manica. 

Em termos climáticos, a maior parte do território moçambicano localiza-se na zona 

intertropical, o que lhe confere naturalmente um clima do tipo tropical, geralmente quente e 

úmido. Há, no entanto, algumas diferenças climáticas, por um lado, devido a influências de 

fatores gerais e, por outro, devido a fatores específicos ao clima de Moçambique. De fato, os 

tipos de clima em Moçambique são determinados pela localização da zona de baixas pressões 

equatoriais, das células anticiclônicas tropicais e das frentes polares do Antártico 

(MUCHANGOS, 1999). O litoral moçambicano sofre influências da corrente quente do Canal 

de Moçambique e dos correspondentes ventos dominantes marítimos do quadrante Leste. 

Paralelamente, fatores como continentalidade, altitude, exposição e posição geográfica estão, 

também, na origem das principais variações climáticas no país. 

Em Moçambique, distinguem-se duas estações: estação quente e chuvosa, que vai de 

outubro a março e, a estação seca e fresca, que vai de abril a setembro. O caráter 

predominantemente tropical do clima moçambicano exprime-se, sobretudo, pela coincidência 

entre o período de chuvas e o período quente e pela amplitude térmica anual que é, em todo 

país, inferior à diurna. Segundo Muchangos (1999), a temperatura média anual é sempre 

superior a 20ºC, exceto nas montanhas das províncias de Niassa, Zambézia, Tete e Manica, 
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onde ocorrem temperaturas inferiores a 16ºC, condicionadas pela altitude. As temperaturas 

mais elevadas registram-se entre os meses de dezembro e fevereiro, podendo as máximas 

atingir 38ºC e até mesmo 40ºC. Os meses mais frios são junho e julho. O período das chuvas, 

que tem início em outubro, é mais curto que o período seco, exceto em algumas regiões 

costeiras onde as chuvas duram aproximadamente seis meses. A influência oceânica contribui 

para uma certa uniformização do clima de toda a zona litoral, onde a temperatura é da ordem 

de 24ºC e a pluviosidade varia entre 800 e 1.400 milímetros (mm). As regiões mais afastadas 

do litoral apresentam climas secos e semiáridos (MUCHANGOS, 1999; CUMBE, 2007). 

No que se refere às características pedológicas do país, é de referir que de acordo com 

a sua localização geográfica e astronômica, Moçambique apresenta uma notória variedade de 

solos típicos das regiões tropicais e subtropicais. Barca e Santos (2000) referem que as 

condições geológicas e o tipo de clima são fatores que influenciam bastante nas características 

dos solos do país. De acordo com esses autores, na região Norte do país, onde predominam 

rochas do Pré-cambriano e as precipitações são consideráveis, os solos predominantes são os 

argilosos, variando entre os franco-argilosos-avermelhados, que ocupam a maior área e, os 

argilosos vermelhos e castanhos profundos, com uma boa permeabilidade e drenagem. Esses 

autores, referem ainda que no litoral da zona Norte, predominam solos arenosos de dunas 

costeiras e solos fluviais. Na região Centro, os solos franco-argilosos arenosos avermelhados 

são os predominantes. Na região Sul do país, predominam solos arenosos de baixa fertilidade 

e baixo poder de retenção de água, sendo interrompidos, de vez enquanto, por solos arenosos 

brancos, fluviais e marinhos. Ao longo dos vales dos rios, encontram-se solos fluviais de alta 

fertilidade. 

No tocante à hidrografia, Moçambique é caracterizado por possuir águas continentais 

com aproximadamente 13.000 km2 de superfície e águas marinhas que se estendem ao longo 

de toda a costa do país numa extensão de cerca de 2.470 km (BARCA, SANTOS, 2000). De 

Norte para Sul, as principais bacias hidrográficas que drenam o país são: Rovuma, Messalo, 

Montepuez, Lúrio, Monapo, Ligonha, Licungo, Zambeze, Púnguè, Búzi, Save, Govuro, 

Inharrime, Limpopo, Incomáti, Umbelúzi, Tembe e Maputo. Os grandes cursos de água 

moçambicanos são de abastecimento predominantemente pluvial, de regime periódico, 

embora a maioria dos seus afluentes seja de regime ocasional. Devido à configuração do 

relevo, a maior parte dos rios de Moçambique corre de Oeste para Este, atravessando 

sucessivamente montanhas, planaltos e planícies, desaguando no Oceano Índico 

(MUCHANGOS, 1999). 
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Pelo caráter morfológico da África Oriental e Austral e a situação geográfica de 

Moçambique nas regiões costeiras, os principais rios do país têm as suas nascentes nos países 

vizinhos, exceto na região norte do país em que a maioria dos rios tem a sua bacia 

hidrográfica totalmente em Moçambique. O caudal dos rios moçambicanos é condicionado 

essencialmente por fatores climáticos, registrando os máximos na estação das chuvas e os 

mínimos na estação seca. Para além do clima, o relevo e a natureza dos solos, também 

exercem influência significativa sobre o caudal, a estrutura e o padrão da rede hidrográfica. 

Em termos de potencial geológico, Moçambique possui uma grande variedade de 

recursos minerais que se podem agrupar nos seguintes tipos: minerais energéticos; minerais 

metálicos, minerais não metálicos e águas minério-medicinais (BARCA, SANTOS, 2000). De 

entre os minerais energéticos destacam-se o petróleo, gás natural e carvão. Pelas 

características geológicas e geomorfológicas do país, existem duas principais bacias 

petrolífero-gasíferas nomeadamente, a Bacia do Rovuma, na faixa costeira da província de 

Cabo Delgado, com cerca de 20.000 km2 e, a bacia moçambicana, na parte Central e Sul do 

país, com uma área de cerca de 290.000 km2. O carvão mineral, é outro minério de que 

Moçambique possui reservas importantes. As principais jazidas de carvão localizam-se na 

província de Tete nomeadamente em Moatize, Mucanhavuzi, Minjova e Sanangoe. O carvão 

mineral ocorre ainda nas bacias de Maniamba, província do Niassa e na de Espungabera, na 

província de Manica (BARCA, SANTOS, 2000). 

Diversos minerais metálicos ocorrem no subsolo moçambicano. Entre os principais 

minerais metálicos identificados no país destacam-se o ouro, ferro, cobre, platinoides, 

pegmatitos de metais raros, terras raras e areias pesadas. O ouro essencialmente aluvionar 

ocorre nas províncias de Manica, Zambézia e Tete. As jazidas de ferro estão localizadas nas 

províncias de Manica e Nampula. O cobre também se encontra em importantes jazidas nas 

províncias de Tete e Manica, enquanto que os platinoides ocorrem nas jazidas de Mucuco e 

Tsangano, ambos na província de Tete. Nos pegmatitos, existem importantes ocorrências de 

tântalo, nióbio e outros minérios raros que se encontram disseminados em quatro jazidas, 

todos elas, na província da Zambézia. As terras raras são constituídas por pegmatitos e por 

carbonatitos e as suas jazidas se distribuem pelas províncias da Zambézia, Tete e Sofala. 

Finalmente, as areias pesadas são associações de ocorrência de ilmenite, rútilo, zircão e 

lencoxene, sendo as suas jazidas bem representadas ao longo da faixa costeira das províncias 

de Gaza, Zambézia e Nampula. 

As principais jazidas de minerais não metálicos identificados no país são os de 

mármore, granito negro, granito vermelho, grafite, fluorite, diatomito, pedras semipreciosas e 
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outros. O mármore ocorre quase exclusivamente na província de Cabo Delgado, constituindo 

as jazidas de Montepuez e Mecufi. O granito negro, constituído por complexos de gabro e 

gabroanortositos, ocorre nas jazidas de Magatagata no distrito de Gondola, província de 

Manica, Ncungas na província de Tete e Memba, na província de Nampula, enquanto 

ocorrências de granito vermelho só se observam em Mepanda, província de Niassa. A grafite 

tem a sua maior ocorrência na província de Cabo Delgado onde existem quatro jazidas, e 

também em Tete e Nampula, cada uma com uma jazida. A fluorite registra as suas ocorrências 

em Sofala, com duas jazidas e Tete, com apenas uma jazida. Os diatomitos ocorrem nos 

terrenos fanerozóicos de Sofala e Maputo, sendo a sua maior representação na última 

província.  

As águas marinhas e granadas ocorrem nas províncias da Zambézia, Nampula, Cabo 

Delgado, Niassa e Tete, onde, também, ocorrem importantes jazidas de pedras preciosas e 

semipreciosas, essencialmente compostas por esmeraldas e turmalinas. Há ainda que 

considerar ocorrências de apatita em Nampula e Tete, bentonita em Maputo, bauxita em 

Manica e Zambézia, calcário em Maputo, Sofala e Nampula; caulino na Zambézia e Nampula 

e, finalmente, argilas, granitos, gnaisses e riolitos que ocorrem praticamente em todas as 

províncias.   

 

2.3 Mineração e o prelúdio da expropriação dos povos nativos: a chegada dos primeiros 

povos Bantu  

Conforme se referenciou em momentos anteriores e, embora não comunguemos com 

uma leitura determinista da influência do meio físico sobre as relações estabelecidas entre as 

sociedades africanas e seu respectivo ambiente, é difícil separar a história da formação 

socioterritorial de Moçambique com o seu meio físico-geográfico, com destaque para as 

riquezas naturais. A história da formação das primeiras sociedades em África e em território 

moçambicano foi, assim, particularmente, influenciada pela riqueza mineral, que constitui um 

dos principais fatores de atração que o continente e o país sempre exerceram sobre os povos 

conquistadores. 

Com efeito, a exploração de minérios com valor comercial em nível do continente 

africano se inicia com a exploração do ouro pelas dinastias do antigo Egito. Mais tarde, o ouro 

da África tropical, principalmente da região sudanesa e do Zimbábue, tornou-se fonte de 

prosperidade das sociedades do Norte da África e do Oriente Médio e suporte dos grandes 

impérios africanos a Sul do deserto de Saara. Em tempos remotos, o ferro foi também objeto 

de troca entre as regiões equatoriais e tropicais da África (SILVÉRIO, 2013). Mais 
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recentemente, volvido o processo de colonização, a riqueza mineral do continente africano e 

do território moçambicano tem sido explorada pelos megaprojetos de mineração e, em grande 

parte, como matéria-prima no contexto da reestruturação produtiva e da reprodução ampliada 

do capital (conceitos esses que serão desenvolvidos no decurso do capítulo 3). 

Em Moçambique, considera-se que a exploração de minérios no país (ouro, pedras 

preciosas, entre outros) remonta ao período pré-colonial. Barca e Santos (2000) referem que o 

rei Salomão (960 a.C.) obtinha ouro por meio da Rainha de Sabá (das Arábias) que, mercê da 

sua influência na costa oriental da África, embarcava ouro, prata e marfim no porto de Sofala 

com destino ao Mar Vermelho. Mais tarde, por volta de 620 a.C., os fenícios traficaram ouro a 

partir de minas localizadas em Chimoio (província de Manica) e Chifumbazi (província de 

Tete). Ou seja, as populações da região já mantinham relações com essas matérias que as 

utilizavam como recursos para a sua reprodução social, material e imaterial, e sempre 

estiveram disponíveis para o seu uso. Dessa forma, o desenvolvimento da atividade comercial 

envolvendo minérios vai, então, balizar juntamente com a atividade agrícola, o aparecimento 

das primeiras sociedades efetivamente sedentárias em Moçambique. 

Segundo a UEM (1988) e o GoM (2015), os autóctones povos de Moçambique eram 

bosquímanos/khoisan, caçadores e coletores. Provavelmente o evento mais importante do 

período pré-colonial de Moçambique terá sido a fixação nesta região entre 200 e 300 d.C. dos 

povos Bantu que não só eram guerreiros e agricultores, como também introduziram a 

metalurgia do ferro no território, entre os séculos I e IV. A história geralmente coloca a 

maioria da população moçambicana atual como tendo sua origem na população Bantu. De 

fato, o surgimento em Moçambique das primeiras sociedades sedentárias baseadas numa 

economia em que a agricultura e o pastoreio funcionam na economia familiar, está associado 

a dois fenômenos interligados: i) à chegada, no início do período, dos primeiros falantes 

Bantu e; ii) o surgimento da tecnologia e metalurgia do ferro.  

O processo de expansão dos primeiros falantes Bantu inclui fases ainda pouco 

conhecidas. No entanto, considera-se que o povoamento Bantu da África Austral teria sido 

iniciado num processo de expansão, encetado na orla noroeste das grandes florestas 

congolesas para a Bacia do Congo e África Oriental e de uma migração relativamente rápida 

para o Sul do continente. A difusão quase simultânea da nova tecnologia de ferro na zona dos 

Grandes Lagos e África Austral, teria acelerado o processo nos três séculos a seguir. O que se 

pode ter como certo é que a expansão demográfica Bantu, em Moçambique, ocorreu como 

consequência do conhecimento da agricultura e do processo do fabrico do ferro (UEM, 1988).  
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Esses povos forçaram, pela primeira vez, a fuga dos povos autóctones para as regiões 

longínquas e de difícil acesso, pobres em recursos e, ao mesmo tempo, impróprias para a 

prática da agricultura. As novas sociedades assim criadas povoaram gradualmente as bacias 

fluviais costeiras e, quase ao mesmo tempo, as costas e os planaltos do interior. As aldeias 

dessas primeiras sociedades sedentárias localizavam-se, preferencialmente, perto de fontes 

permanentes de água, atingindo dimensões, por vezes, consideráveis. De modo geral, as 

primeiras sociedades em Moçambique tinham na agricultura de cereais, principalmente de 

mapira (Sorghum bicolor L.) e de mexoeira (Pennisetum glaucum), a base fundamental de sua 

economia. Em algumas regiões a Sul do rio Zambeze, essa atividade econômica era 

acompanhada pela criação de gado bovino. A caça e a pesca, praticadas com regularidade, 

constituíam atividades masculinas por excelência. As outras atividades econômicas como a 

olaria, a tecelagem e a metalurgia, estavam bastante desenvolvidas.  

Os excedentes agrícolas e as produções artesanais ou o marfim, as peles e os minérios, 

eram trocados entre as diferentes unidades de produção, quer em nível local, quer em 

mercados distantes. A prática sustentada da agricultura requeria relações de produção e 

políticas organizadas com uma certa sistematização e permanência. Por essa razão, a estrutura 

social e/ou a unidade de produção era baseada na família alargada (ou linhagem)27, 

constituída em torno de um grupo de parentes consanguíneos, definidos por via paterna ou 

materna, à qual era reconhecido um chefe. A divisão técnica e social do trabalho, fazia-se na 

base de gênero e da idade. 

Nessas sociedades, a terra era patrimônio (e não propriedade) das linhagens, cabendo ao 

chefe a função de assegurar, periodicamente, a distribuição das machambas pelos membros 

das diversas células produtivas de base. A terra podia ser usada, mas não alienada de livre 

vontade. Podia, contudo, ser apropriada por meio da força. Pereira (1997) aponta que a 

economia agrária dessas sociedades teve sempre uma importância considerável. Nesta zona, 

onde a terra era abundante e os instrumentos de produção escassos, era o Homem o fator de 

produção principal. O controle do processo econômico não repousava na apropriação dos 

meios produtivos, mas antes, no controle do produtor e da sua reprodução. A chave do poder e 

                                                 

27 Designa-se por linhagem, um grupo de parentes com características em comum, quer dizer, um grupo de 

parentes que descende de um antepassado comum através de uma filiação materna ou de uma filiação paterna. 

Esta unidade completava-se com os parentes que entravam por casamento e que constituíam elementos 

indispensáveis para a produção e reprodução biológica. Em nível local, a estrutura linhageira cruzava-se com o 

sistema territorial que começava com as casas e conjuntos de casas e tinha como unidades superiores as 

chefaturas. A linhagem era conhecida como uma entidade autônoma na sociedade. Entre os Macuas, é 

geralmente designada pelo termo Nlocko, entre os Yao por Liwele, entre os Cheua por Pfuko, entre os Tsongas 

por Ndangu e entre os Chona por Bvumbo (UEM, 1988).  
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da riqueza, não estava nestas sociedades, no controle da terra, mas no controle dos homens e 

das mulheres através dos quais se garantia a produção da riqueza. 

Por sua vez, o estabelecimento de crenças e a realização de cerimônias mágico-

religiosas e outros aspectos ideológicos desempenharam, nestas sociedades, um papel muito 

importante, constituindo uma arma fundamental do poder, da coesão social e de aparente 

imobilidade. Os chefes das linhagens e os chefes territoriais imploravam aos antepassados, 

para si e para o seu povo, as chuvas, a saúde, a proteção para a caça e para as viagens. 

Posteriormente, o estabelecimento de relações comerciais entre os povos árabes e os povos 

africanos constituiu, também, um marco importante na história pré-colonial de Moçambique.  

De fato, entre os séculos IX e XIII, começaram a se fixar na costa oriental de África, 

populações oriundas da região do Golfo Pérsico, que era naquele tempo um importante centro 

comercial.  

Em função disso, Moçambique, foi durante muito tempo, sobretudo, ao longo de sua 

faixa costeira, frequentado por vários povos, provenientes das regiões além-mar, que 

procurando o sucesso comercial acabaram por aí se estabelecer definitivamente, primeiro 

como mercadores de ouro, depois de marfim e mais tarde de escravos. Estes povos fundaram 

entrepostos na costa africana e muitos geógrafos daquela época referiram-se a um ativo 

comércio com as terras de Sofala, incluindo a troca de tecidos da Índia por ferro, ouro e 

outros metais (UEM, 1988; NEWITT, 1997). A presença destes povos em território 

moçambicano, também foi fundamental não só para o desenvolvimento da atividade 

comercial como também para a prosperidade econômica de alguns reinos formados ao longo 

da costa moçambicana, conhecidos como reinos afro-islâmicos da costa: Sancul, Sangage e 

Quitangonha, só para citar alguns exemplos. Do mesmo modo, o nascimento, em 

Moçambique, das primeiras aglomerações humanas com características urbanas, está, 

também, de certo modo, associado à presença árabo-swahili no território.   

 

2.4 Mineração e surgimento dos primeiros impérios em Moçambique  

Conforme se referenciou anteriormente, o desenvolvimento da atividade mineral no 

continente africano e particularmente em Moçambique, é desde muito, fator importante de 

disputas pelo território. Considerados por Raffestin (1993), como um dos trunfos do poder, a 

posse e controle de territórios com relativa riqueza em recursos minerais foi sempre 

preocupação de algumas sociedades. No caso de Moçambique, entre outros fatores, a 

exploração e controle dos recursos minerais condicionaram o surgimento dos primeiros 

impérios na região. 
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Corroborando com essa ideia, a UEM (1988), analisando o processo de surgimento e 

desenvolvimento dos Estados, reinos e impérios tanto em África como em Moçambique, 

considera que essas novas formas de organização política e social surgidas antes da 

penetração mercantil europeia no continente, estão associadas ao desenvolvimento de uma 

economia mais complexa, dependente da agricultura, utilizando a tecnologia de ferro e 

integrando as anteriores formas de autoconsumo – recolecção, pesca e caça. Nesse tipo de 

economia, a sedentarização, a ocupação e defesa das terras favoráveis para a agricultura eram 

cada vez mais importantes e avançaram paralelamente com o desenvolvimento de 

especializações, particularmente, a mineração e fabrico de ferro e de cobre e o surgimento do 

comércio regional, favorecendo trocas entre zonas geográficas complementares. A crescente 

inclusão do pastoreio de gado, particularmente bovino e, o surgimento do comércio oceânico 

– de marfim e de ouro – em crescente expansão, aceleraram o processo de formação dos 

primeiros Estados, reinos e impérios no continente africano, intensificando, não só, as 

possibilidades de enriquecimento e acumulação como, também, a necessidade da sistemática 

tributação interna, por exemplo, para organizar a mineração e controlar a canalização dos 

minérios e, a defesa externa, incluindo a proteção das rotas de comércio.  

Na esteira da crescente necessidade de posse, gestão e controle das riquezas naturais, 

surgiram, então, os primeiros Estados, reinos e impérios em Moçambique e territórios 

vizinhos, como são os casos dos impérios do Zimbábue, Monomutapa, Marave e o Império de 

Gaza, os quais, também, constituíram as primeiras formas de resistência contra a dominação 

colonial no território, embora este não fosse o principal objetivo de alguns dos Estados, 

impérios ou reinos então formados. Entretanto, como não é objetivo desta pesquisa, discorrer 

sobre a história do florescimento e desenvolvimento dessas novas formas de organização 

política e social, o que certamente caberia em um outro estudo, propôs-se, somente, examinar 

e captar, o estado de arte da exploração dos recursos minerais e sua influência nos modos de 

organização social e econômica, ou seja, do território dessas sociedades, tomando por base o 

Império de Monomutapa e, obviamente, resguardando as diferenças no modo de organização 

política, social, econômica e cultural entre eles.  

Ademais, quando os portugueses chegaram na região da África Austral, estava a 

decorrer um processo de transformação política. O grande Estado do Zimbábue estava em 

dissolução, ao mesmo tempo em que um novo império ─ Monomutapa ─ estava, a tornar-se, 

cada vez mais forte, mais a Norte. O comércio em expansão criou a necessidade de novas 

formas de organização para defender os interesses das zonas interiores em relação aos 

comerciantes portugueses e árabo-swahilis e os seus aliados ao longo da costa. No interior de 
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Moçambique, os africanos conseguiram defender os seus interesses e eles próprios 

controlavam as suas relações com os comerciantes na costa. 

Embora a atividade produtiva essencial do Império de Monomutapa se encontrasse 

baseada na agricultura de cereais, praticada ao longo dos rios e em solos aluvionares da zona 

costeira, conforme refere Fr. João dos Santos (1999), a atividade mineral, com destaque para a 

exploração e comercialização do ouro, desempenhava, nessas sociedades, sobretudo, para as 

classes dominantes, um importante fator para aquisição do poder, como também de bens de 

prestígio vindos principalmente da Europa e da Ásia. Por conseguinte, entre os séculos XV e 

XVI, as explorações de minerais com valor comercial, eram feitas pelo Império de 

Monomutapa que comercializava o ouro com comerciantes europeus e árabes em troca de 

armamento e especiarias, a partir de minas localizadas principalmente nas províncias de 

Manica e Tete, na região centro do país. A necessidade em armamento se justificava pelo 

fato de que o Império lutava na altura para manter sob a sua tutela, não apenas os restantes 

membros da aristocracia do Monomutapa como também, o estrato dominante dos Estados 

satélites, pois, era enorme a luta interna pela manutenção do poder. 

Foi fundamentalmente nesse contexto de luta intra e inter-dinastias que os mercadores 

portugueses se introduziram no Império do Monomutapa, tornando-o cada vez mais 

dependente do auxílio militar português. Por outro lado, a necessidade de suprimento regular 

de tecidos e de missanga – cuja missão era política e não econômica – conduziu, também, o 

Monomutapa, a fazer concessões crescentes aos mercadores portugueses e a alienar quase 

virtualmente o território. A alienação expressou-se na forma de cedência ou na venda de terras 

ricas em meios de ouro. Em resultado disso, conforme aponta o Departamento de História da 

UEM (2000), os portugueses obtiveram, em 1607, de Gasti Lucere, o Monomutapa reinante 

na altura, a concessão de todas as minas do Estado. Em 1629, a dependência cristalizou-se na 

forma de um novo tratado que garantia aos portugueses a livre circulação de homens e de 

mercadorias isentas de qualquer tributo. 

No Império de Monomutapa, o processo de trabalho nas minas, era, geralmente, 

organizado no quadro das relações de parentesco e, a divisão das tarefas no decorrer do 

processo produtivo fazia-se de acordo com esse quadro. Eram, sobretudo, mulheres e crianças 

que trabalhavam nas minas ou, pelo menos, cabiam-lhes as tarefas mais duras e perigosas, 

como por exemplo, a de penetrar nas escuras galerias à procura de ouro. Franze (2001, 2010) 

refere que a extração de ouro estava subordinada à agricultura, que era a atividade 

fundamental da população. Com efeito, a mineração era praticada com maior intensidade 
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depois das colheitas, geralmente entre abril e setembro ou outubro. Findo este período, a 

maioria dos mineiros concentrava sua atenção na atividade agrícola. 

Por conseguinte, o controle da mineração estava a cargo dos mambos (chefes 

tradicionais), a quem lhes era confiada a tarefa de dirigir as cerimônias ligadas ao pedido de 

abundância do ouro antes do início de exploração de qualquer mina. É interessante destacar 

aqui, que a totalidade dos mineiros nativos bem como a maioria dos brancos acreditava que 

essas cerimônias eram importantes e necessárias para que o trabalho nas minas fosse feito sem 

muito derramamento de sangue e com muita abundância de ouro, pelo que, os brancos 

também contatavam os mambos para saberem o que se devia fazer para que a atividade 

mineral tivesse o sucesso esperado. Para a maioria da população, o trabalho nas minas, 

aparecia, muita vezes, como uma imposição do exterior (da aristocracia dominante ou dos 

comerciantes estrangeiros), sendo integrado geralmente como atividade sazonal na atividade 

produtiva normal.  

Em algumas regiões do Império, o trabalho de mineração ocupava, apenas, uma 

pequena parte do ano. Mesmo as correntes comerciais eram marginais e não afetavam, no 

essencial, a vida comunitária. Segundo Fr. João dos Santos (1999), uma das razões para que a 

população nativa não pudesse incorporar a atividade mineral no seio da sua produção, é que 

as mesmas se encontravam longe dos mercadores estrangeiros a quem podiam vender o ouro. 

Daí que, pouco se preocupavam em encontrar e escavar esse precioso minério. Porém, com o 

correr do tempo, a penetração árabo-swahili e portuguesa trouxe as necessidades 

(nomeadamente em bens de prestígio) para as quais voluntaria ou coercivamente, as 

populações das comunidades deviam praticar a mineração do ouro em escala considerável, 

bem como a sua comercialização. 

Desse modo, a erosão da economia natural da classe dominada tornou-se, tão 

evidente, que milhares de camponeses passaram a dedicar menos tempo à agricultura e a 

minerar quer diretamente para os portugueses, quer para o Monomutapa. As minas acudiam 

milhares de pessoas e, por vezes, os aluimentos provocados, sobretudo, no período das chuvas 

em virtude das deficientes condições técnicas de produção ceifavam a vida de outros tantos 

milhares. Cada uma das comunidades aldeãs, tinha a obrigação de prestar ao Império de 

Monomutapa sete dias de trabalho mensais. Era ao nível desta renda em trabalho que se 

exercia a exploração das comunidades, para além do pagamento de tributo. 
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2.5 Mineração no contexto da acumulação primitiva do capital em Moçambique: as 

novas formas de organização do território  

Os portugueses chegaram a este território da África Oriental a partir de meados do 

século XV precisamente por volta de 1453, quando o colonizador estabeleceu bases 

semiefetivas na zona costeira (FERRÃO (2002). Na história de Moçambique, o ouro foi um 

elemento importante ao ter contribuído para que os portugueses, na rota da Índia, tivessem 

pensando em procurar formas de conseguir tê-lo. O ouro era, nessa altura, a mercadoria mais 

aceite para trocas na costa oriental africana e na Ásia. Segundo aponta o Departamento de 

História da UEM:  

Foi fundamentalmente o ouro que trouxe os portugueses a Moçambique. O 

ouro permitia-lhes comprar, entre outras coisas, as especiarias asiáticas com 

as quais a burguesia mercantil portuguesa penetrava no mercado europeu de 

produtos exóticos. Moçambique passou a constituir uma espécie de reserva 

de meios de pagamento das especiarias e essa foi a razão porque os 

portugueses se fixaram no país, primeiro como mercadores e, só mais tarde, 

como colonizadores efetivos (UEM, 1988, p. 55). 

 

A fixação fez-se inicialmente, no litoral, particularmente em Sofala em 1505, e na Ilha 

de Moçambique (província de Nampula) em 1507, onde os portugueses construíram os fortes 

de Sofala e Ilha de Moçambique, respectivamente. Com a fixação em Sofala esperavam os 

portugueses controlar as vias de escoamento de ouro do interior e em menor escala, de 

marfim, as quais tinham em Sofala o seu término. Só mais tarde, por meio de processos de 

conquistas militares apoiadas pelas atividades missionárias e de comerciantes, conseguiram 

adentrar para algumas regiões do interior onde estabeleceram algumas feitorias como à de 

Sena na província de Tete, em 1530 e, Quelimane, na província da Zambézia, em 1544 (GoM, 

2015). Até esse momento, a expansão portuguesa na região tinha como objetivo principal a 

criação de pontos de apoio para o crescente comércio marítimo entre a Europa e a Ásia. A 

África Oriental e particularmente Moçambique, contribuía para este comércio especialmente 

com ouro e marfim. 

Os árabo-swahili que já muito antes da chegada dos mercadores portugueses 

comerciavam e controlavam o ouro vindo do Império do Monomutapa, ao mesmo tempo em 

que trabalhavam também o cobre e o ferro, geralmente utilizado para o fabrico de 

instrumentos agrícolas e de uso doméstico, foram gradualmente substituídos como 

intermediários comerciais, não sem intensa luta. O processo teria culminado aparentemente 

em 1629, quando os portugueses deram ao Monomutapa o prazo de um ano para a expulsão 

definitiva dos mercadores árabo-swahili (UEM, 1988). O propósito, já não era o simples 
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controle do escoamento do ouro, mas de dominar o acesso às zonas produtoras do ouro. Esta 

fase da penetração mercantil ficou conhecida como a fase de ouro, na medida em que os 

produtos mais procurados pelo mercantilismo eram exatamente os recursos minerais do país, 

com destaque para o ouro. Nessa altura, conforme aponta o GoM (2015), o controle das rotas 

de comércio do ouro estava nas mãos dos prazos da coroa28.  

Por causa do comércio do ouro de Monomutapa, muitos prazeiros disputaram o 

controle das principais rotas que garantissem o acesso à costa ao interior, principalmente ao 

longo das regiões centro e norte de Moçambique. Na fase da corrida colonial, as informações 

sobre a existência de ouro nessa região teriam atiçado as ambições expansionistas dos 

europeus. Entretanto, o período da penetração mercantil portuguesa em Moçambique 

representou, assim, no quadro da divisão internacional do trabalho e do comércio mundial, o 

início do processo de acumulação primitiva do capital em território moçambicano e, 

consequentemente, o prelúdio dos processos violentos de expropriação das comunidades 

nativas. 

A esse respeito, Marx (2000) é bastante elucidativo ao afirmar que “o que há no fundo 

da acumulação primitiva do capital, no fundo de sua gênese histórica, é a expropriação do 

produtor imediato, é a dissolução da propriedade, fundada sobre o trabalho pessoal de seu 

possuidor” (MARX, 2000, p. 95). Destarte, considerando que a acumulação capitalista supõe 

a existência da mais-valia29 e, esta, a da produção capitalista que, por sua vez, não se pode 

realizar enquanto não se encontram acumuladas, nas mãos dos produtores-vendedores, massas 

consideráveis de capitais e de forças operárias, Marx entende que “todo este movimento está 

encerrado em um círculo vicioso do qual não se pode sair sem admitir uma acumulação 

primitiva anterior à acumulação capitalista, em lugar de ser por ela originada” (MARX, 2000, 

p. 11). Desse modo, Marx considera que:  

                                                 

28 Os prazos foram uma das formas que tomou a colonização portuguesa em Moçambique, quando após 

princípios do século XVI, Portugal tentou ocupar o espaço através do sistema de prazos da coroa que se 

instalaram praticamente em territórios das atuais províncias da Zambézia, Sofala e Tete, e vigoraram até a 

década de 1930, quando se procedeu a sua abolição formal. Os prazos eram do ponto de vista legal, constituídos 

por doações ou aforamentos régios de grandes propriedades de terras, exclusivamente à mulheres portuguesas 

brancas, por um período de três gerações. A detentora estava legalmente obrigada a casar-se com português 

nascido na metrópole. A sucessão se dava pela linha feminina e, somente no caso da ausência de filhas, podiam 

os filhos homens herdar por uma geração. Ao impor a transmissão dos prazos por via materna, Portugal 

procurava obter um fluxo constante de mulheres europeias para manter a integridade racial da comunidade 

ultramarina. O sistema de aforamentos era distinto do sistema donatarial praticado no Brasil, Açores, Madeira ou 

do Oriente. Em Moçambique, o sistema veio enquadrar juridicamente a propriedade que, de fato, já era exercida 

pelo colono branco e possuída pelos nativos, transformando os primeiros em enfiteutas (NEWITT, 1997; 

ZAMPARONI, 1998).   
29 “Deduzindo-se o custo das matérias-primas, das máquinas e do salário, o restante do valor da mercadoria 

constitui a mais-valia, na qual estão contidos todos os lucros” (MARX, 2000, p. 11). 
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Na história da acumulação primitiva, faz época toda revolução que serve de 

alavanca ao avanço da classe capitalista em vias de formação, sobretudo, 

aquelas que, despojando as grandes massas de seus meios de produção e de 

existência tradicionais, as lançam de improviso no mercado do trabalho. 

Mas, a base de toda está evolução é a expropriação dos cultivadores [...] 

(MARX, 2000, p. 15-16). 

 

De fato, com a chegada dos portugueses em território moçambicano, mudaram-se as 

práticas, e fundamentalmente as relações de poder. Os recursos não mais eram propriedade de 

seus antigos detentores, muito menos satisfaziam seus interesses. Novos atores surgiram (os 

colonizadores portugueses) e, com eles, os recursos mudaram de sua função passando a 

responder as necessidades da metrópole (Portugal). O território foi, assim, organizado de 

forma a responder as necessidades dos colonizadores, sendo reestruturado de acordo com as 

exigências econômicas de Portugal.  

Nesse contexto, e conforme será visto mais adiante, o governo português procedeu a 

uma divisão econômico-territorial do país transferindo para companhias privadas a 

administração, pacificação e desenvolvimento da maior parte de Moçambique. Desse modo, 

as regiões centro e norte do país ─ ficaram destinadas a economia de plantações de 

monoculturas para exportação (algodão, castanha de caju, cana-de-açúcar, chá, polpa de coco 

seca, arroz, sisal). A província de Nampula onde também se desenvolveu o cultivo forçado de 

monoculturas e a região meridional do país, a sul do Save (abrangendo as atuais províncias de 

Maputo, Gaza e Inhambane) ─ ficaram sob administração direta do Estado português. 

Dada a importância que a exploração mineral na fase das companhias representa para 

esta pesquisa, principalmente no que diz respeito às relações de dominação e apropriação da 

terra, dos homens e do trabalho durante a vigência do regime colonial, propusemo-nos 

desenvolver a seguir, um item específico visando a maior detalhamento e aprofundamento do 

debate.  

 

2.5.1 Mineração na fase das companhias majestáticas: os dilemas da dominação e 

apropriação territorial  

O processo de constituição de companhias majestáticas e subarrendatárias em 

Moçambique, bem assim as novas formas de organização e gestão do território, esteve 

diretamente relacionado com os pressupostos estabelecidos naquele que viria a ser o maior 

banquete para a divisão e partilha do continente africano entre as principais potências 

europeias, a Conferência de Berlim ─ a prosa que virou algema e aprisionou territórios em 

África. Realizada entre 1884/1885, a Conferência de Berlim ocupou-se fundamentalmente da 
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discussão da questão colonial e foi um processo para se chegar a um acordo, à mesa das 

conversações, sobre o delineamento das fronteiras, com o fim de se evitarem, no futuro, 

contradições entre os próprios colonizadores. Por via disso:  

 
A disputa de África fora conduzida na sua grande maioria por diplomatas 

ansiosos com a resolução das contendas africanas antes de conseguirem 

interferir nos interesses vitais dos Estados do resto do mundo. 

Consequentemente, as fronteiras de África mostraram muitas vezes mais boa 

vontade do que conhecimento do terreno africano. As linhas de fronteira 

seguiam, por vezes, os rios ou bacias hidrográficas, quando se conheciam, 

mas com maior frequência os desenhadores nos Ministérios dos Negócios 

Estrangeiros tinham de recorrer às linhas retas para preencherem as lacunas 

nos parcos conhecimentos reais (NEWITT, 1997, p. 321). 

 

De acordo com a UEM (2000), a partilha de África, aquela que passou a vigorar nos 

mapas, não se fez efetivamente em Berlim. Ela principiara já, e prosseguiu depois. O que se 

tentou fazer em Berlim foi apenas obter um acordo de princípios entre as diversas potências 

concorrentes. Nesse sentido, o estabelecimento das fronteiras de Moçambique não foi, 

portanto, uma atividade do século XV ou XVI, quando o colonizador estabeleceu bases 

semiefetivas no território. Pelo contrário, foi o resultado da corrida imperialista, exprimindo 

tensões e contradições entre as principais potências capitalistas europeias.  

Autores como Abrahamsson; Nilsson (1994), Newitt (1997), Hedges (1999) e outros 

que pesquisam sobre a história de Moçambique, são unânimes ao entenderem que o traçado 

das fronteiras de Moçambique não criou por si só um Estado. Ou seja, não deu qualquer 

indicação do tipo de sociedade, administração ou economia que iria surgir, ou qualquer 

indício sobre a forma como se desenvolveriam as demais relações e como os próprios 

moçambicanos iriam reagir à circunstância de serem divididos. Dito de outro modo, significa 

dizer que: 

As fronteiras geográficas dos Estados africanos do presente não refletem 

qualquer desenvolvimento histórico africano. O processo histórico que criou 

Estados-nação em África tem poucas semelhanças com o processo que criou 

Estados-nação na Europa. Quase todos os Estados africanos são artificiais e 

o seu aparecimento formal não tomou em atenção as realidades africanas. 

Isto distingue dos principais dominantes na Europa, no que diz respeito à 

motivação ideológica dos Estados-nação ─ o nacionalismo [...]. O 

nacionalismo em África surgiu no âmbito de um sistema existente de 

Estados que tinham sido criados pelos poderes coloniais. O seu conteúdo 

político foi que a população originária exigiu dirigir esse Estado 

(ABRAHAMSSON; NILSSON, 1994, p. 249). 

 

A expansão para África foi, por conseguinte, corolária do processo de expansão 

industrial das grandes potências europeias. Nesse sentido, as colônias tornar-se-iam um 
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complemento de acumulação de capital, ou seja, um dos seus momentos fundamentais, em 

termos de matérias-primas, de novos mercados, de novos campos de investimento de capital e 

de mão de obra barata, para minorar os custos de produção e fazer face às organizações da 

classe operária europeia que, nas suas lutas contra o capital, obtinha melhores níveis salariais 

e melhores condições de vida.  

Após a Conferência de Berlim, foram definidas novas formas de relacionamento entre 

as potências europeias e os territórios colonizados, o que em Moçambique, se traduziu na 

delimitação de fronteiras e na ocupação militar, administrativa e econômica do território 

(HEDGES, 1999). Beneficiando das disputas das principais potências coloniais (Inglaterra e 

França), Portugal permaneceu com o direito às colônias que então reivindicara como suas e 

sensivelmente nos limites que reclamara. Moçambique era até então, uma reserva de mão de 

obra escrava jogando um papel secundário nos fluxos mercantis portugueses e de outras 

potências, onde as índias e as américas mereciam prioridade (MOSCA, 2005). 

Com a Conferência de Berlim que determinou a partilha da África pelas potências 

europeias, Portugal foi forçado a materializar a ocupação efetiva das suas colônias no 

continente africano. No entanto, “as limitações financeiras e humanas eram as principais 

dificuldades portuguesas” (MOSCA, 2005, p. 32). Ou seja, “Portugal não tinha recursos 

financeiros suficientes para poder fazer uma ocupação e exploração de Moçambique com 

sucesso” (ABRAHAMSSON; NILSSON, 1994, p. 23). Para diminuir os custos diretos da 

ocupação efetiva do território, Portugal, seguindo a experiência britânica e francesa optou 

pela promoção de investimentos privados sob a forma de companhias majestáticas ou 

soberanas, que foram garantidas a soberania e poderes de várias extensões territoriais.  

É, assim, que a partir do último quartel do século XIX, momento em que Portugal era 

alvo de uma tremenda pressão para afirmar a sua ocupação de fato dos territórios pelos quais 

reclamava, optou por ceder os territórios das atuais províncias de Manica e Sofala, na região 

centro de Moçambique, à Companhia de Moçambique e, os territórios das atuais províncias de 

Niassa e Cabo Delgado, na região norte do país, à Companhia do Niassa30. No entanto, os 

limites territoriais das companhias, conforme aponta Mosca (2005, p. 33) “não eram fixos na 

medida em que se iam ajustando, ora por interesses destas ou do governo, ora por disputas 

com as colônias britânicas”. Os acordos celebrados entre o governo colonial e as companhias, 

                                                 

30 Existiam ainda outras companhias, as chamadas companhias subarrendatárias que foram constituídas 

posteriormente. A Companhia da Zambézia, e as companhias de Boror, Luabo, Sena Sugar States, são exemplos 

de companhias subarrendatárias que se desenvolveram em Moçambique. 
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sob a forma de Cartas, salvaguardavam os direitos de soberania ao Estado português31. 

Constituído majoritariamente por ações de capital estrangeiro (Inglaterra, França e 

Alemanha), o sistema de companhias chegou a ocupar cerca de dois terços do território 

moçambicano. 

A Companhia de Moçambique, fundada em 1891 e que se desenvolveu até 1941, foi 

atribuída pelo governo português uma área de 134.822 km2, sendo limitada a Sul, pelo 

paralelo 22o, a Oeste, pela Rodésia, a Norte e nordeste, pelo rio Zambeze e, a Leste, pelo 

oceano Índico (UEM, 2000). Já a Companhia do Niassa, constituída formalmente em 1892, 

iniciou suas atividades somente em 1894, momento em que o governo português concedeu o 

alvará à Companhia para controlar a totalidade dos 160.000 km2 do território a Norte do rio 

Lúrio, por um período alargado de 35 anos, ou seja, até 1929 (NEWITT, 1997). O sistema de 

companhias foi usado, sobretudo, a Norte do rio Save e abrangia praticamente as regiões 

centro e norte de Moçambique (ver mapa 2).  

 

                                                 

31 Para além de salvaguardar o direito de soberania do Estado português, os termos dos acordos entre o governo e 

as companhias visavam, por outro lado, proteger os interesses portugueses por meio de medidas administrativas 

para que o domínio do capital estrangeiro nas Companhias não transformasse os territórios sob concessão apenas 

nominalmente pertencente à Coroa portuguesa (MOSCA, 2005, p. 35). 
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Mapa 2 ─ Áreas de jurisdição das companhias concessionárias em Moçambique. 

 
Fonte: Malyn Newitt, 1997. 

Org. FREI, Vanito, 2016. 
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As referidas companhias dedicavam-se principalmente a uma economia orientada para 

a extração mineradora e, sobretudo, para a produção de monoculturas obrigatórias (algodão, 

castanha de caju, cana-de-açúcar, chá, coqueiro, arroz, sisal) e um pouco do tráfego de mão de 

obra para alguns países vizinhos. Embora não tivessem conseguido ter o domínio efetivo da 

totalidade de seus territórios e tivessem levado anos para sua pacificação total devido 

principalmente, ao baixo poder econômico-financeiro de seus acionistas, na sua maioria 

falidos e especuladores de ações na Europa e sem recursos humanos e militares e que sem 

grandes êxitos, tentavam por meio do terror e da extorsão arrancar dinheiro ou mão de obra 

aos camponeses africanos que caíam em suas mãos por um lado, e por outro, pelo choque de 

interesses que as companhias representavam para as classes dominantes locais, bem como as 

resistências oferecidas pelas populações nativas, estas companhias foram dotadas do direito 

não apenas de administrar e explorar, do ponto de vista capitalista, as riquezas moçambicanas, 

mas de controlar política, administrativa e juridicamente os seus habitantes.  

Os direitos concedidos às companhias incluíam: o monopólio do comércio, o 

exclusivo das concessões para prospecção mineral, emissão de licenças para pesca ao longo 

da costa, o direito de coletar impostos e taxas, o direito de construir e explorar portos e vias de 

comunicação, o privilégio de concessão a terceiros dos encargos daí derivados, privilégios 

bancários e postais (incluindo a emissão de moedas e selos para o caso da Companhia de 

Moçambique), o direito de transferência de terras a pessoas individuais e coletivas e o direito 

de investimento dos lucros obtidos fora do continente africano. Em contrapartida, nos termos 

dos contratos firmados entre as companhias e o governo português, Portugal reservava-se ao 

direito exclusivo de controlar o capital estrangeiro dentro das companhias e esse controle 

devia ser efetivado por meio dos seguintes mecanismos: i) imposição de um corpo 

administrativo de maioria portuguesa; ii) obrigatoriedade de ratificação, pelo governo 

português, das leis e regulamentos a serem implementados no território; iii) as companhias 

comprometiam-se a entregar ao governo português parte dos lucros produzidos.  

Inicialmente, a porcentagem era em torno de 5% das receitas produzidas. 

Posteriormente, essa taxa passou a fixar-se em torno de 7,5% de todas as receitas (NEWITT, 

1997; UEM, 2000; MOSCA, 2005). De fato, as vantagens que os portugueses tiravam por 

meio das companhias eram que as empresas dividiam com Portugal os impostos que a 

população pagava às companhias bem como uma parte do lucro anual da empresa. Segundo o 

Departamento de História da UEM (1988, p. 142-143): 
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Portugal buscou tirar partido através das companhias: concedeu terras, mas 

cobrou dividendos; deu guarida ao capital internacional, mas exigiu-lhe uma 

percentagem das ações; concedeu o direito de cobrar impostos, mas recebeu 

uma parte desses impostos; exportou mão-de-obra, mas cobrou taxas e 

exigiu que lhe construíssem portos e linhas-férreas.  
 

Assim, as companhias passaram a ser simultaneamente um forte aliado do governo, ao 

mesmo tempo em que introduziram elementos de conflito, sobretudo, no relacionamento com 

a população. O sistema usado pelas companhias para o recrutamento de mão de obra dos 

nativos consistia em promessas de cumprimento das leis e regulamentos de trabalho, ao 

tratamento humano e cuidados com a alimentação e alojamento, já que, por lei, os 

proprietários eram obrigados a garantir o mínimo de condições para os trabalhadores nas 

minas.  

Na prática, tudo isso não passava do plano de propagandas enganosas. 

Descapitalizados, os empregadores não conseguiam pagar os salários dos trabalhadores a 

tempo, eram péssimas a alimentação e as habitações dadas aos trabalhadores. 

Frequentemente, e de forma deliberada, as companhias não cumpriam a legislação do 

trabalho, os salários, as horas de jornada. Os residentes das áreas das companhias não estavam 

dispostos a oferecer sua força de trabalho, quer para as minas como para a agricultura. Por 

causa disso, as autoridades sentiram-se forçadas, não só, a recorrer a mão de obra em outros 

territórios circunscritos às companhias, como também, em muitos casos, ao uso da violência 

nos procedimentos de recrutamento de mão de obra e a utilização de métodos coercivos de 

trabalho. Devido à relevância desse assunto, sobretudo para entender as relações de trabalho 

estabelecidas pelo regime colonial em Moçambique, reservamo-nos ao desafio de discutir 

especificamente essa temática no próximo item. 

Para Mosca (2005), as companhias constituíam uma forma de colonização efetiva em 

momentos que Portugal demonstrava grandes dificuldades de provar às outras potências 

coloniais a capacidade de ocupação efetiva dos territórios. A política concessionária 

desenvolvida pelas companhias baseava-se no direito de posse sobre a terra. De acordo com 

esse autor, a concessão era inicialmente de 25 anos, prorrogáveis de 10 em 10 anos. A partir 

de 1897, a concessão passou a ser por períodos de 50 anos, prorrogados de 20 em 20 anos. 

Todavia, o governo se reservava o direito de dissolver as companhias em qualquer ocasião, 

em caso de estas se oporem às autoridades do Estado e deixassem de cumprir as estipulações 

dos termos dos acordos. 

Por sua vez, as companhias tinham, também, o direito de arrendar a terra a pessoas 

jurídicas e singulares interessadas. Entretanto, “não podiam fazer concessão de terrenos 
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contíguos de uma área superior a cinco mil hectares a um mesmo indivíduo ou sociedade sem 

autorização do governo” (MOSCA, 2005, p. 34). Para as companhias, o arrendamento da terra 

às empresas subsidiárias ou aos colonos constituía uma atividade especulativa bastante 

rentável. O direito de posse sobre a terra permitia-lhes, não só, o arrendamento da terra às 

empresas subsidiárias ou aos colonos, como também, a aquisição de benefícios indiretos quer 

dos lucros provenientes do desenvolvimento das explorações agrícolas e minerais dos 

arrendatários, quer das taxas normais de arrendamento. Esses benefícios podiam ser 

aumentados grandemente com a compra de parte das ações dessas empresas arrendatárias.   

De acordo com a UEM (1988), haviam três tipos principais de concessões de terrenos: 

i) talhões para construção; ii) concessões agrícolas e; iii) concessões minerais. As concessões 

minerais, isto é, o arrendamento de terra para a exploração de pedras e metais preciosos e de 

minas em geral, compreendiam campos parcelados em pequenas unidades de dimensões 

variáveis, consoante a qualidade (claims ou quinhões) que se alugavam mediante a renda 

anual e adiantada de seis libras esterlinas por cada claim ou quinhão. No que se refere à 

atividade comercial envolvendo minérios, apenas os indivíduos e entidades coletivas munidos 

de licença especial para o comércio de pedras e metais preciosos (banqueiros, concessionários 

de claims mineiros, proprietários de estabelecimentos metalúrgicos em exploração entre 

outros), tinham permissão para desenvolver o comércio de minérios.  

Fora dessas entidades, não era permitido à pessoa alguma, comprar, oferecer para a 

venda, vender, ceder, receber para a troca ou em penhor, ou por qualquer outra forma, quer 

por si, quer em nome de outrem, o ouro, pedras e metais preciosos. Segundo Franze (2010), 

quem não pudesse provar o direito à posse de pedras ou metais preciosos encontrados em seu 

poder, ficaria sujeito a uma multa não inferior à 1.000 réis e não superior a 6.000 réis, ou pena 

de prisão não inferior a dez meses e nem superior a cinco anos. Com o controle da atividade 

mineral nas mãos das companhias e a consequente institucionalização do regime de impostos 

no território, marcou-se uma nova fase no processo de transformação da economia rural 

camponesa em economia virada para o mercado. Quer dizer, a penetração mercantil 

portuguesa agiu profundamente na vida social e produtiva do campesinato. A antiga renda em 

gêneros que o estrato dominante exigia aos camponeses foi gradualmente transformada, nos 

territórios com minas de ouro, numa renda em ouro ou em trabalho de prospecção nas minas 

com ouro. Anteriormente, o tributo e a renda em trabalho eram limitados pelos próprios 

padrões restritos das classes dominantes e, por consequência, a extração de minérios não era 

efetuada em escala alargada. 
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Desse modo, o capital mercantil, submeteu cada vez mais a produção ao valor de 

troca, numa sociedade onde, antes, predominava a produção de valores de uso. Contudo, não 

foi o comércio que veio criar a exploração: ele veio antes inscrever-se nas anteriores relações 

de produção e exploração, intensificando-as e fazendo desviar o campesinato para uma 

produção que não era interior à estrutura social. Por via disso, a atividade produtiva nas minas 

a qual, antes da penetração portuguesa se fazia nas épocas mortas, fora do plantio e das 

colheitas agrícolas, passou a efetuar-se, também, nos períodos produtivos agrícolas. Esse fato, 

aliado ao trabalho forçado instituído pelo regime colonial, provocou a fuga de comunidades 

inteiras, particularmente nas áreas mineradoras mais trabalhadas. Mesmo nas áreas não 

diretamente atingidas pela indústria mineradora (ainda que pouco desenvolvida), a economia 

camponesa não conseguiu resistir a essa transformação qualitativa. Desse ponto de vista, é 

interessante recordar as análises feitas por Karl Marx, sobre o modo de produção capitalista 

colonial. Em seu livro A origem do capital, esse autor considera que: 

 
Nas colônias o modo de produção e de apropriação capitalista tropeça em 

toda parte contra a propriedade corolária do trabalho pessoal, contra o 

produtor que, dispondo das condições exteriores do trabalho, enriquece a si 

mesmo, em vez de enriquecer o capitalista. A antítese destes dois modos de 

apropriação, diametralmente opostos, afirma-se aqui, de uma maneira 

concreta, pela luta. Se o capitalista se sentir apoiado pelo poder da mãe-

pátria, ele afastará violentamente a pedra que o atropela de seu caminho 

(MARX, 2000, p. 102). 

 

De fato, a penetração colonial-capitalista na fase das companhias caracterizou-se pela 

intervenção direta do capital na esfera produtiva, engendrando no seio da estrutura da 

economia pré-capitalista existente, novas formas de produção, dominadas pela produção 

capitalista em articulação com as formas preexistentes. É, pois, esta transformação profunda 

operada pelo capital na esfera produtiva, apropriando-se e dominando, total ou parcialmente, 

os meios de produção e de autoconsumo do produtor direto e, deste modo, dominando e 

explorando os trabalhadores e camponeses, que permite distinguir esta fase do período da 

dominação mercantil com o desenvolvimento do capitalismo colonial, à passagem da história 

pré-imperialista para a era imperialista por excelência. 

Devido principalmente ao fato de a maioria dos proprietários com concessões minerais 

se encontrar numa situação de pobreza, descapitalizados, por isso, sem meios técnicos e nem 

recursos humanos e financeiros para efetuar uma exploração mineral do tipo empresarial, 

Franze (2010) refere que o único recurso para esses proprietários era contar com a experiência 

e técnicas africanas de exploração. Em muitos casos, a mineração era uma atividade 
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itinerante, não necessariamente devido à escassez do minério, mas tão somente, porque as 

condições de explorabilidade se tornavam tão difíceis e perigosas. Pelo que, do ponto de vista 

das técnicas utilizadas na mineração, pode-se mesmo dizer que o período colonial, significou 

a continuação das técnicas outrora utilizadas pelos reinos e impérios da região, não havendo, 

por isso, alguma evolução digna de menção. 

O sistema de companhias prevaleceu no país até sensivelmente princípios da década 

de 1940. As intenções do novo regime colonial instituído no contexto do golpe militar de 

1926, em Portugal, pretenderam estreitar as relações entre as colônias e a metrópole, 

corrigindo a fraqueza das relações políticas e econômicas existentes, até então. Em 

Moçambique, um dos resultados do golpe militar de 1926, foi, exatamente, o reforço das 

posições dos representantes da burguesia portuguesa, quer no Estado colonial, quer nas 

companhias majestáticas. Dessa forma, a partir de 1926, o novo regime instituído em Portugal 

promulgou leis que visavam impor um controle mais direto e rigoroso sobre os recursos das 

colônias. Essa pretensão alcançar-se-ia por meio de uma unificação territorial, que significou 

a abolição do sistema de companhias majestáticas e arrendatárias em Moçambique. Desse 

modo, os contratos da Companhia do Niassa e da Companhia de Moçambique não foram 

renovados quando atingiram os seus termos em 1929 e 1941, respectivamente, passando estes 

territórios bem como os das companhias subarrendatárias para a administração direta do 

Estado colonial.   

 

2.5.2 Terra e trabalho no contexto da barbárie da acumulação primitiva do capital 

 Conforme referimos em parágrafos anteriores, o início da ocupação efetiva do 

território moçambicano que se deu depois da Conferência de Berlim, importou mudanças no 

padrão da organização do território e do espaço de reprodução social, material e cultural das 

famílias camponesas moçambicanas que foram organizados para atenderem os interesses 

políticos e econômicos de Portugal. Essa estratégia foi reforçada ainda mais com as mudanças 

políticas operadas em Portugal no contexto do Golpe Militar de 1926, que implicou novas 

formas de relacionamento entre a metrópole e as colônias, por meio da introdução e o 

estabelecimento de um quadro legislativo que a partir de 1928, veio a endurecer as estratégias 

de dominação e apropriação dos homens e dos recursos, conduzindo a um maior controle do 

território tanto administrativa como economicamente. 

Na senda desse processo, conforme temos vindo recorrentemente a frisar, a maioria 

das famílias camponesas foi expropriada e reassentada ao redor das áreas de produção 

agrícola constituindo assim, mão de obra barata para o colonizador. Aliás, uma das 
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características que permite, também, distinguir essa fase da acumulação primitiva em 

Moçambique foi a crescente necessidade de manutenção das famílias camponesas ligadas a 

terra, para assim melhor explorar o camponês moçambicano. Araújo (1989, apud Matos; 

Medeiros, 2015) consideram que essa forma de organização do espaço de reprodução familiar 

culminou com a produção de um povoamento disperso que até aos dias atuais caracteriza o 

padrão de residência no meio rural moçambicano.  

No campo econômico, a partir de 1930, ano que marca o início do último período da 

ocupação portuguesa no país, por conta da debilidade econômica que caracterizava a 

economia portuguesa, a mecanização da agricultura e a proletarização do agricultor tornavam-

se cada vez mais difíceis de serem implementadas. Visando a contornar essa situação, o 

governo colonial português incentivou a partir dessa década, o aumento do cultivo de culturas 

que mantinham altas cotações no mercado mundial, as chamadas culturas obrigatórias 

(algodão, castanha de caju, cana-de-açúcar, chá, coqueiro e arroz) em consequência da 

diminuição dos preços no mercado internacional de culturas alimentares, decorrente da crise 

de superprodução de 1929 (HEDGES, 1999).  

A produção de monoculturas para exportação era da responsabilidade das companhias 

e/ou concessionárias e contava com mão de obra das famílias camponesas nativas que 

permaneciam no campo. No entanto, o sistema de plantações32 provavelmente não trouxe 

muitas inovações técnicas no sistema de produção dos africanos, uma vez que essas 

plantações foram baseadas na utilização de mão de obra intensiva. Só na cultura do algodão é 

que os portugueses introduziram a utilização de pesticidas para o controle das pragas, 

principalmente nas regiões norte e sul do país, onde o domínio desta tecnologia por parte das 

populações foi obrigatório. 

Para além da produção de monoculturas obrigatórias para exportação, o sistema agrícola 

colonial compreendia, também, as pequenas e médias machambas dos agricultores colonos 

individuais, destinadas à produção local de bens alimentares para a população urbana 

portuguesa. A esses colonos, lhes era distribuída terra em áreas especialmente férteis, ao 

mesmo tempo em que recebiam apoio estatal em créditos, insumos agrícolas e maquinaria e, 

por consequência, houve aumento das áreas de cultivo para e dos pequenos agricultores 

                                                 

32 É uma exploração com trabalho obrigatório, que produz especialmente para o mercado e obtém produtos 

agrícolas. A economia das plantações nasceu em todos os lugares em que a exploração agrícola, filha da 

conquista, coincidiu com a possibilidade de se praticarem cultivos intensivos e foi particularmente característica 

das colônias (WEBER, 1964). Seus produtos, em nossos tempos, são algodão, sisal, coqueiro, castanha de caju.   
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portugueses, aumento dos níveis de exportação das culturas de fomento e o fortalecimento da 

dominação colonial.  

No outro extremo, havia a agricultura familiar da grande maioria da população nativa 

que, embora não tivesse mecanismos de ampliar sua produção, continuou desempenhando um 

papel importante no seio das famílias camponesas que, conforme aponta Negrão (1996), não 

abdicou da prática da agricultura mesmo que fosse introduzida uma nova atividade de 

rendimento, pois, para ela, é apenas a prática dessa atividade que garante a segurança 

alimentar do agregado familiar. Essa agricultura era extensiva e baseava-se na utilização de 

técnicas e instrumentos de trabalho rudimentares, ao mesmo tempo em que se caracterizava 

por uma produtividade extremamente baixa. 

Hedges (1999) refere que durante a época colonial, em todos os tipos de produção 

agrícola (tanto de monoculturas para exportação, como de produção de alimentos), o trabalho 

era efetuado pela população moçambicana, sendo importante o papel da produção camponesa 

no fornecimento de alimentos aos trabalhadores das plantações, das indústrias e machambas 

privadas. Estes trabalhadores eram migrantes sazonais, cujas famílias, além de manterem a 

casa, produziam para o seu autoconsumo e do próprio migrante depois do seu regresso. Desse 

modo, a família camponesa passou a constituir a base de reprodução social do trabalhador 

migrante e, assim, a base fundamental de todas as formas de produção que dela dependiam. A 

fotografia 2, mostra a forma de trabalho da população nativa moçambicana nas plantações de 

cana-de-açúcar dos colonos. 

 
Fotografia 2 ─ Carregamento de cana-de-açúcar, N’komati, 1944. 

 
Fonte: HEDGES, David (coord.). História de Moçambique, volume 2: Moçambique no auge do 

colonialismo, 1930-1961. 2. ed., Maputo: Livraria Universitária, 1999, p. 96. 
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O trabalho migratório sazonal alterou, não só, a estrutura produtiva e importância 

relativa das culturas agrícolas nos sistemas produtivos como também influenciou os modos de 

organização social e do trabalho no seio das famílias devido à ausência do homem. Chilundo 

(1999) aponta que a saída do homem devido ao trabalho migratório sazonal forçou a mulher a 

desempenhar tarefas até então realizadas pelo homem permitindo o controle de alguns 

produtos e de dinheiro, o que alterou as relações de poder e uma maior autonomia em relação 

ao homem. O autor argumenta ainda que as mulheres começaram a poder sobreviver sem a 

dependência do homem devido ao pagamento do imposto e para aquisição de roupa, sal e 

outros produtos a troco de bens agrícolas produzidos nas parcelas familiares. 

Com o sistema de trabalho migratório sazonal, nem plantações, nem indústrias, nem 

machambas privadas tinham que pagar um salário que alimentasse a família do trabalhador, o 

que era sempre justificativo da atribuição de salários muito baixos. Foi por essa razão que os 

empreendimentos na nova economia colonial preferiram o trabalho migratório, procurando o 

Estado colonial evitar, na medida do possível, o crescimento de uma força de trabalho 

permanente e estável, o que teria exigido salários mais elevados e melhores condições sociais. 

Discutindo a natureza das relações capitalistas de produção desencadeadas durante a 

vigência do regime colonial em Moçambique, Zamparoni (1998) entende que no quadro das 

colônias portuguesas da África Oriental, até então, não havia condições objetivas que 

levassem a uma proletarização imediata e voluntária das populações locais, ou seja, não se 

encontrava uma conjuntura na qual as pessoas fossem se oferecer como braços para o trabalho 

assalariado, pelo contrário, podiam evitar venderem-se, como força de trabalho, no circuito 

capitalista, pois mantinham a posse da terra e os instrumentos de produção, ainda que 

rudimentares.  

As formas produtivas não capitalistas, embora comportassem conflitos sociais não 

negligenciáveis (pois os camponeses nativos não formavam um todo homogêneo e indistinto 

sem hierarquias em seu seio), conseguiam sustentar suas necessidades de consumo e os 

excedentes, em geral, convertidos em tributos pagos aos régulos ou autoridades tradicionais33 

                                                 

33 Para José (2006), as expressões autoridade/chefe tradicional; autoridade gentílica; régulo são construções do 

Estado colonial, algumas das quais reproduzidas acriticamente pelos governos saídos das independências 

nacionais. O autor utiliza estes termos para designar os sujeitos políticos (entre a população nativa) em contínua 

transformação e que assumem características heterogêneas, em função dos contextos em que se inserem e das 

diferentes fontes de legitimidade de que deriva o seu poder. Florêncio (1998), usa o conceito de autoridades 

tradicionais no sentido de designar os grupos ou indivíduos investidos de um poder legal institucionalizado, 

político ou outro aceite pela sociedade. Nesse sentido, o conceito prende-se então essencialmente com as 

instituições de poder pré-coloniais e não tanto com os indivíduos que executam essas funções. Estes podem ter 

sido substituídos, ou não, pelo sistema colonial e pelos estados independentes, no entanto, as instituições 

mantiveram-se, e não perderam legitimidade política. Dinerman (1999) refere que às autoridades tradicionais 
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e potentados diversos quer africanos, afro-portugueses ou afro-islamizados, entravam no 

circuito de trocas, mas a terra era possuída, de formas e por mecanismos variados, pelos 

membros da comunidade que dela desfrutavam. 

Nos marcos da economia mercantil, a utilização da força de trabalho africana, pelos 

europeus, em Moçambique, era esporádica e utilizada para cumprir missões específicas. 

Contudo, as novas características assumidas pelo capitalismo a partir da segunda metade do 

século XIX, exigiam, a criação, nas colônias, de uma força de trabalho permanentemente 

integrada à esfera produtiva. Mas como obtê-la? A força e a sujeição pareciam ser o único 

caminho. Desse modo, visando garantir a necessidade de mão de obra barata e para que a 

dominação pudesse ser exercida, sem qualquer constrangimento jurídico, a fim de servir à 

acumulação em benefício dos interesses colonialistas não bastou apenas a dominação militar. 

O regime colonial em Moçambique introduziu formalmente medidas coercivas 

visando ao assalariamento das famílias camponesas. Foram várias as medidas tomadas nesse 

sentido. Uma delas, era o cultivo obrigatório de monoculturas. À luz desse pressuposto, o 

agricultor familiar deveria produzir as culturas obrigatórias, tanto nas suas áreas de cultivo 

como na dos colonos, ao mesmo tempo em que deveria cultivar outras culturas para alimentar 

aquela população empregada em outros setores de atividade ou que vivia nos centros urbanos 

(NEGRÃO, 1995; HEDGES, 1999). Esta estratégia permitia que o agricultor estivesse ligado 

à produção de culturas essenciais destinadas à economia colonial portuguesa. 

Analisando as implicações do sistema de cultivo obrigatório em Moçambique para a 

maioria das famílias residindo no campo, Mosca (2005) refere que o sistema de cultivo 

obrigatório também introduziu alterações fundamentais nos sistemas de produção agrícola 

familiar ao mesmo tempo em que alterou os hábitos alimentares das famílias e adicionou 

elementos de conflito político e social entre a população e o regime colonial e, no seio das 

comunidades locais. Por outro lado, o sistema de plantações de monoculturas para exportação 

contribuiu para uma diferenciação social do campesinato. Algumas famílias beneficiavam-se 

economicamente do sistema e isso, acelerou de alguma forma, a estratificação social no meio 

rural. 

Outra medida adotada pelo governo colonial no quadro de sua política laboral, foi a 

introdução do sistema de pagamento de imposto obrigatório. A cobrança de impostos tinha 

                                                                                                                                                         

competia, entre outras tarefas, reforçar o controle e o recrutamento da mão de obra, garantir a cobrança de 

impostos, gerir as terras comunitárias, resolver conflitos e dirigir as  cerimônias mágico-religiosas. Desse modo, 

as autoridades tradicionais foram, por conseguinte, concebidas como uma extensão do poder colonial, 

funcionando como um instrumento de controle social. 
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por objetivo forçar os moçambicanos ao assalariamento para obtenção de moeda que pagaria 

os impostos assegurando-se, assim, a aquisição de mão de obra barata para as plantações de 

monoculturas e outros serviços, bem como o aprofundamento da integração do campesinato 

no mercado. Ou seja, a cobrança de impostos pelo regime colonial em Moçambique não era 

um simples mecanismo tributário com caráter mais ou menos simbólico, pelo contrário, era a 

objetivação duma relação social fundamental, concreta e historicamente determinada entre o 

camponês e o capital – um mecanismo de dominação do capital sobre o trabalho. 

A institucionalização do regime de impostos no território marcou, por conseguinte, 

uma nova fase no processo de transformação da economia camponesa em economia virada 

para o mercado. Contudo, embora o regime de impostos obrigatórios tenha sido um dos 

instrumentos fundamentais de compulsão do campesinato para o trabalho assalariado, durante 

muito tempo teve maior importância como fonte direta de receitas para as companhias então 

criadas. Todavia, considera-se que o pagamento de impostos não é estranho às sociedades 

africanas antes da chegada dos colonizadores europeus.  

Na região sul do país, por exemplo, os súditos deviam pagar uma série de impostos 

aos chefes: o imposto sobre a colheita conhecido como Chihundjo, partes da caça e pesca 

efetuada, parte das bebidas fermentadas, a conservação das palhotas do chefe. Tais impostos 

eram pagos, pois, o chefe, como intermediário entre os ancestrais e os vivos desempenhava 

determinante papel no equilíbrio comunitário. Era o gestor das cerimônias propiciadoras de 

chuva, o proprietário simbólico dos bosques e dos animais neles existentes, o guardião da 

terra e de tudo que nela havia, tanto em seus aspectos materiais quanto espirituais, tendo, 

portanto, direitos distintos sobre seus frutos. Recebia ainda taxas diversas por sua atuação 

como intermediário nas disputas entre súditos. Só que, no final do século XIX, já 

mergulhados na economia monetária, os chefes passaram a exigir que seus súditos lhes 

pagassem impostos em dinheiro, sob os mais diversos pretextos. 

 Na região dos prazos do Vale do Zambeze, o imposto que os portugueses cobravam a 

população local era denominado por mussoco. Entretanto, o mussoco também não era uma 

instituição nova nas relações sociais. Tratava-se de uma instituição inerente às estruturas 

tradicionais pré-capitalistas que, sob a ação do capital, foi recuperada e transformada para 

servir as necessidades da exploração colonial-capitalista. Os camponeses, por meio do 

mussoco, renda em gêneros, canalizavam parte dos seus excedentes agrícolas para a elite 
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prazeira, sendo, muitas vezes, utilizados para a alimentação dos a-chicunda34. Cobrava-se, 

também, em produtos exóticos para exportação (marfim, mel de abelha). Com a penetração 

crescente do capitalismo colonial, o mussoco passou também a ser cobrado em trabalho e, 

depois, monetarizado, tornando-se um elemento central no processo de acumulação de capital 

colonial ao agir como um mecanismo extra econômico para a aquisição de trabalho pelo 

Estado e pelos colonos, o que exprime uma mudança profunda nas relações sociais de 

produção. 

Caso o mussoco não fosse pago, os infratores eram compulsivamente integrados no 

trabalho forçado (chibalo). Cardoso (1993, p. 126) argumenta que: “[...] o mussoco tinha mais 

a função de fornecer mão de obra barata aos empreendimentos da economia já mercantilizada 

do que provocar a introdução dos camponeses nos circuitos monetários”. No entanto, os dois 

objetivos estavam presentes: a integração na economia monetária (porque o pagamento 

começou a ser obrigatoriamente realizado em moeda) e a obtenção de mão de obra barata (ou 

escrava), porque na maioria dos casos, as possibilidades de pagamento eram limitadas, 

sobretudo, até meados do século XX e nas zonas mais interiores de Moçambique (MOSCA, 

2005). 

O imposto de palhota cuja origem remonta à prática de cobrança do mussoco e 

formalmente introduzido na então colônia de Moçambique ao abrigo do Decreto de 9 de julho 

de 1892, e cobrado à luz do Regulamento do Imposto de Palhota de 30 de julho de 1892, foi 

uma das estratégias adotadas pela administração colonial visando a intensificar a exploração 

da população nativa, sobretudo, nas zonas rurais. Esse imposto consistia em que os 

proprietários de palhotas ou cubatas, majoritariamente a população africana, situados no 

interior, obrigavam-se ao pagamento anual de imposto por cada palhota que empregassem 

como casa de habitação (UEM, 2000).  

Inicialmente, os visados poderiam pagar o referido imposto anualmente, em gêneros 

ou dinheiro no valor de 900 réis ou na razão de dois terços do valor que tiver no mercado por 

palhota ou cubata, utilizada como habitação. A partir de 1894, passou a ser obrigatoriamente 

recebido em dinheiro. O não cumprimento desta obrigação implicava o recrutamento 

compulsivo e/ou punição para o chibalo, nas obras públicas e plantações de colonos (ver 

fotografia 3), durante o número exato de dias necessários para que, ao valor do salário oficial 

                                                 

34 Os a-chicundas formavam um tipo de exército constituído na sua maioria por escravos que a soldo dos 

colonos portugueses não apenas defendiam e conquistavam territórios, como participavam na captura de 

escravos e cobravam o imposto (mussoco) aos cidadãos que residiam nos prazos. Os a-chicundas privilegiavam-

se de alguns benefícios como o não pagamento de tributos e impostos cobrados pelos senhores dos prazos aos 

demais habitantes. 
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local, se fizesse o quantitativo do imposto acrescentado de 50%. Como o salário era fictício, 

esta medida tornou-se, de fato, um mecanismo de angariação de mão de obra gratuita (SITOE, 

2008; CORREIA, 2010; ZAMPARONI, 1998). A fotografia 3, ilustra a forma do trabalho 

forçado nas obras públicas do governo colonial.  

 
Fotografia 3 ─ Regime de trabalho compulsivo, pago ou gratuito (chibalo) em Moçambique: 

construção da estrada de ferro de Tete, 1944.  À esquerda abertura de caminho e à direita 

carregamento de brita. 

 
Fonte: HEDGES, David, 1999, p. 109, 141.   

 

Entre 1850 e 1888, verificou-se uma liberalização progressiva das leis laborais 

coloniais. Em 1858, decretou-se a abolição da escravatura para dali a 20 anos, em 1878. Em 

1869, decidiu-se formalmente a abolição da escravatura, sendo substituída pelo estatuto 

intermédio de liberto, em que o ex-escravo era contratado para trabalhar para o seu antigo 

dono até 1878. Depois, em 1875, visando à promoção do comércio livre e o desenvolvimento 

comercial, o estatuto de liberto acabou também, mas o liberto iria manter-se contratado pelo 

seu antigo empregador até 1878. Assim, o escravo foi substituído pelo liberto e o liberto pelo 

operário contratado ─ na prática, nada mudou (NEWITT, 1997). 

Porém, em 1878, chegou oficialmente ao fim, em Moçambique, o trabalho forçado de 

toda a espécie e reinou um mercado de trabalho livre. O regulamento laboral de 21 de 

novembro de 1878, era bastante elucidativo nesse quesito ao declarar que “ninguém podia ser 

obrigado a celebrar contrato para a prestação de serviços, exceto aqueles indivíduos que sejam 

considerados vagabundos”. Contudo, essa faculdade de permitir o trabalho forçado para 

vagabundos nos termos da lei, abriu espaço de manobras para que os funcionários coloniais 

reintroduzissem o trabalho forçado quando fosse necessário. 

Por via disso, não tardou para que o chibalo fosse, mais uma vez, adotado 

formalmente na colônia de Moçambique como um instrumento de coerção do capital sobre o 
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trabalho. Segundo Newitt (1997) o que modificou esta atitude liberal foi a percepção de que a 

agricultura em regime de plantação constituía a única forma realista de atrair capital para 

África. E sem mão de obra barata, não haveria motivo para investir em Moçambique. Foi em 

função disso que passou a se considerar a partir de 1888, que os africanos teriam de pagar 

com trabalho a sua parte nos impostos, proposta que foi inserida na lei dos prazos de 1890. 

Em 1894, foi reintroduzido o trabalho correcional, por meio do qual os africanos que 

infringissem qualquer lei seriam obrigados ao cumprimento da pena com trabalho. Esse tipo 

de trabalho iria manter-se em todos os futuros códigos penais adotados pelos portugueses.   

A lei de 1899 abordou diretamente este problema ao afirmar que “todos os indígenas 

[...] estão sujeitos à obrigação, moral e legal, de tentarem obter, através do trabalho, os meios 

de que carecem para subsistir e melhorar a sua condição social” (NEWITT, 1997, p. 341). A 

lei tomava em consideração esta obrigação moral, que se aplicava a todos os homens e 

mulheres entre os 14 e os 60 anos, de se realizarem por meio da posse de capital, exercendo 

uma profissão, cultivando ou produzindo bens para exportação, mas em relação a estes dois 

últimos aspetos, caberia as autoridades locais determinar se a condição era preenchida. De 

outro modo, a obrigação só poderia ser cumprida com trabalho remunerado, e as autoridades 

locais dispunham de poderes para contratar a força aqueles que por sua iniciativa não 

procurassem trabalho. Tinham, também, poderes para impor trabalho forçado aos que 

infringissem a lei, inclusive as leis laborais.  

No entanto, as pressões internacionais de que Portugal era alvo sobre as condições de 

recrutamento e trabalho, forçaram o governo português a rever a sua legislação laboral. Por 

estas razões, em 1928, foi promulgado o novo Código de Trabalho dos Indígenas nas 

Colônias Portuguesas, completado para Moçambique, por um conjunto de regulamentos 

estabelecidos em 1930, como o Ato Colonial, a Carta Orgânica do Império Colonial 

Português e o Regulamento de Trabalho Indígena (RTI). Esse novo quadro legislativo 

proibiu, teoricamente, o uso de trabalho forçado nas plantações e machambas privadas, cujos 

proprietários teriam que observar novas regras sobre as condições de trabalho (comida e 

alojamento adequados, proteção da saúde, entre outras). Todavia, a mesma legislação, 

baseada nos princípios da descriminação racial entre indígena e não-indígena, justificou o 

trabalho forçado para o primeiro, pelo menos para serviços públicos e de interesse nacional e, 

no caso de fuga ao imposto, para as plantações e machambas privadas. Para além disso, os 

proprietários podiam aproveitar-se facilmente das omissões nos regulamentos para diluir 

aspectos aparentemente positivos da legislação. 
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Os diversos artigos legislativos constantes do RTI, por exemplo, permitiam que as 

autoridades coloniais realizassem recrutamento forçado de pessoas para todo o tipo de 

serviços ligados as condições de vida dos nativos e a agricultura, sem que, no entanto, 

pudesse pagar qualquer tipo de salário para o trabalhador. O recrutamento de mão de obra foi, 

até meados do século XX, compulsivo e da responsabilidade dos administradores coloniais. 

Os sipaios organizavam incursões durante a noite para aprisionar homens que seguiam em 

caminhões para as zonas produtoras ou de construção de obras públicas (MOSCA, 2005). 

Frei (2013) aponta, também, que não obstante aos mecanismos ora analisados, de 

dominação do trabalho pelo capital, uma das estratégias adotadas pelo capitalismo colonial 

visando ao assalariamento forçado das famílias camponesas estava ligada ao processo de 

comercialização dos excedentes agrícolas dos africanos, baseada na adoção do sistema de 

preços baixos praticados na compra desses excedentes, o que limitava o poder de compra das 

famílias camponesas ao mesmo tempo em que ficavam impossibilitadas de gerar renda 

suficiente para a satisfação de suas necessidades básicas. Sem alternativas, a única solução era 

vender em períodos determinados a sua força de trabalho para os proprietários das plantações, 

das indústrias e machambas privadas, sendo que grande porcentagem do salário pago era mais 

tarde utilizado para o pagamento de impostos. 

Conforme aponta Chambe (2011) estava-se, assim, na presença de práticas hediondas 

de exploração do território por meio do trabalho forçado, dos impostos, dos castigos 

corporais, sem contar que a produção da época colonial em latifúndios e grandes complexos 

agroindustriais mostrava autênticos modos de produção escravagistas, com objetivo único de 

beneficiar os interesses da coroa portuguesa. A esse respeito, analisando as formas de 

apropriação do trabalho escravo pelo capital colonial, José de Souza Martins é bastante 

enfático ao compreender que:  

  
[…] O capital organizava e definia o processo de trabalho, mas não 

instaurava um modo capitalista de coagir o trabalhador a ceder a sua força de 

trabalho em termos de uma troca aparentemente igual de salário por 

trabalho. Já que a sujeição da produção ao comércio impunha a extração de 

lucro antes que o trabalhador começasse a produzir, representando, pois, um 

adiantamento de capital, ele não entrava no processo de trabalho como 

vendedor da mercadoria força de trabalho e sim diretamente como 

mercadoria; mas não entrava também como capital, no sentido restrito, e sim 

como equivalente de capital, como renda capitalizada. […]. Nesse sentido, 

as relações de produção entre o senhor e o escravo produziam, de um lado, 

um capitalista muito específico, para quem a sujeição do trabalho ao capital 

não estava principalmente baseada no monopólio dos meios de produção, 

mas no monopólio do próprio trabalho, transfigurado em renda capitalizada. 

De outro lado, essas relações, sendo desiguais, não sendo fator, mas 

condições do capital produziam um trabalhador igualmente específico, cuja 
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gênese não era mediada por uma relação de troca de equivalentes, mas era 

mediada pela desigualdade que derivava diretamente da sua condição de 

renda capitalizada […]. A escravidão colonial definia-se, portanto, como 

uma modalidade de exploração da força de trabalho baseada direta e 

previamente na sujeição do trabalho, através do trabalhador, ao capital 

comercial […]. Desse modo, o regime escravista apoia-se na transferência 

compulsória de trabalho excedente, sob a forma de capital comercial, do 

processo de produção, para o processo de circulação, instituindo a sujeição 

da produção ao comércio […] (MARTINS, 1990, p. 15-16). 
 

De fato, para ser lançado nas relações sociais da sociedade escravocrata, o trabalhador 

era despojado de toda e qualquer propriedade, inclusive da propriedade de sua própria força 

de trabalho. Diversamente do que se dá quando a produção é diretamente organizada pelo 

capital (e não pela mediação da renda), em que o trabalhador preserva a única propriedade 

que pode ter, que é a da sua força de trabalho, condição para entrar no mercado como 

vendedor dessa mercadoria, esse despojamento absoluto é a pré-condição para que o 

trabalhador apareça na produção, como escravo, evidenciando-se, assim, o caráter 

contraditório e desigual que envolve o modo capitalista de produção. 

Contraditório no sentido de que para seu desenvolvimento ser possível, para além da 

implantação das relações de trabalho assalariado que caracteriza o desenvolvimento 

capitalista, ele tem que desenvolver aspectos aparentemente contraditórios a si mesmo, ou 

seja, a utilização de relações de trabalho não capitalistas como o trabalho familiar camponês, 

por exemplo. Desigual no sentido de que os resultados econômicos produzidos a partir dessa 

relação, são profundamente desiguais em que o trabalhador perde e o capitalista ganha.  

Martins (1981, 1990) considera que a produção capitalista de relações não capitalistas 

de produção expressa não apenas uma forma de reprodução ampliada do capital, mas a 

reprodução ampliada das contradições do capitalismo – o movimento contraditório não só de 

subordinação de relações pré-capitalistas, mas de criação de relações antagônicas e 

subordinadas não capitalistas. Nesse caso, o capitalismo cria, a um só tempo, as condições da 

sua expansão pela incorporação de áreas e populações às relações comerciais e de produção, e 

os empecilhos à sua expansão, pela não mercantilização de todos os fatores envolvidos, 

ausente o trabalho caracteristicamente assalariado.    

Em jeito de síntese, e corroborando com as análises feitas por Arendt (2006), pode-se 

afirmar que a estruturação do sistema colonial no continente africano e particularmente em 

Moçambique, se baseou em três princípios básicos: i) o expansionismo, que além do aspecto 

econômico comporta o desejo político de permanente expansão e domínio territorial; ii) a 

burocracia colonial, que cria um poder político nos territórios colonizados, usando da força da 
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polícia e do exército para manter o poder e assegurar a supremacia da metrópole e; iii) o 

racismo, usado como instrumento ideológico para justificar a dominação colonial, ou seja, a 

superioridade racial dos brancos permitiria os abusos e as violências cometidas na 

colonização.  

Foi, portanto, neste quadro que até meados do século XX, o RTI, o imposto de 

palhota, as culturas obrigatórias e a comercialização de excedentes de produção, constituíram 

os instrumentos fundamentais da política colonial no que respeita aos objetivos de dominação 

e exploração do território e de integração do campesinato na economia de mercado e no 

sistema capitalista internacional. Entretanto, não bastaram apenas os instrumentos acima 

descritos. O processo de integração do campesinato na economia de mercado foi, também, 

demarcado pela utilização de mão de obra migratória tanto internamente como para os países 

vizinhos, sobretudo, para as plantações e minas da RAS e Rodésia do Sul (atual Zimbábue).  

Dada a importância que o trabalho migratório de mineiros moçambicanos para as 

minas de ouro e de diamantes das terras do Rand e um pouco da mão de obra migrante para as 

plantações e minas da Rodésia do Sul desempenhou para a economia do governo português, 

durante a época colonial e porque, esse processo representou uma forma específica de 

organização do capital sobre o trabalho, bem assim sobre as formas de reprodução social e 

organização do território, sobretudo, na região sul do país, consideramos pertinente apresentar 

os contornos desse processo num item específico, conforme se pode apreender a seguir. 

 

2.5.3 O sul e o trabalho migratório: desvelando as formas de organização do território e 

as relações de capital e trabalho em volta da mineração entre Moçambique e a África do 

Sul 

Conforme anunciamos anteriormente, a característica principal da política territorial na 

região sul de Moçambique, para além da prestação de serviços de transporte, sobretudo, os 

ferro-portuários para a RAS e região, foi a exploração e transformação do campesinato em 

mão de obra barata para as minas e plantações da África do Sul. Esse processo de 

transformação do campesinato em operários nas terras do Rand, só foi possível graças a 

acordos sucessivos entre os governos de Pretória e Lisboa, com vantagens para ambas partes, 

conforme discutiremos no decurso desta seção.  

As origens da emigração de mão de obra moçambicana, particularmente da região sul 

do país para as terras do Rand, remontam muito antes do processo da penetração mercantil 

portuguesa em Moçambique. A população moçambicana a sul do Save, com destaque para a 

que habitava nas terras próximas da baía de Delagoa (atual baía de Maputo) e seu interior, 
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tivera sempre interagido com as comunidades do interior da África do Sul, com as quais 

mantinham fortes laços culturais, familiares e econômicos.  

Newitt (1997) aponta que esse processo migratório viria a ser impulsionado no início 

do século XIX, em resultado da importância dada ao comércio de marfim e, mais tarde, pelo 

desenvolvimento rápido a que se assistiu na cultura do açúcar no Natal por volta de 1850, e 

posteriormente, pela descoberta de diamantes no rio Orange em Kimberley entre finais da 

década de 1860 e princípios da década de 1870, momento em que a extração de diamantes 

transformou-se, na principal atividade industrial da região. Concomitantemente, esses 

empreendimentos provocaram o aumento repentino da demanda por mão de obra a que a 

população local não conseguia dar resposta.  

Em face disso, a Inglaterra (então potência colonizadora), visando a dar resposta à 

problemática de mão de obra para as plantações e para as recém-descobertas jazidas na África 

do Sul, efetuou algumas remessas de escravos libertos que foram contratados e remunerados 

para trabalhar e, em 1860, autorizou a importação de mão de obra indiana com contrato. No 

entanto, os proprietários das plantações não tardaram a considerar que o sul de Moçambique 

era a zona mais próspera onde recrutar trabalhadores. Influenciada por condições climáticas, 

as vezes adversas, que favorecem a ocorrência frequente de secas, grande parte da região sul 

de Moçambique é caracterizada por solos pobres e pouco produtivos para a prática agrícola, 

pelo que, a emigração foi sempre uma das opções para a sobrevivência em épocas difíceis.  

Durante o século XIX, a ascensão do Império de Gaza cujo território abrangia 

praticamente toda a região a sul do Save e parte significativa da região centro do país, fizera-

se acompanhar da extorsão regular e sistemática das populações periféricas, por meio da 

cobrança de impostos e pilhagem. Paralelamente, as guerras inter-dinastias entre os Gazas e 

os Chopes, e os ataques dos primeiros aos chefes Tsongas, motivadas em parte pela 

transferência do centro de poder do Império de Gaza para o sul do Limpopo, fizeram com que 

um grande número de pessoas ficasse sem recursos e sucumbisse à fome e às epidemias. Foi 

em meio a estas circunstâncias que os recrutadores de mão de obra puderam obrigar os 

trabalhadores migrantes a assinar contrato para as plantações de açúcar do Natal e das minas 

de diamantes em Kimberley, na África do Sul. 

Nos primeiros tempos, os prospectores de diamantes (na sua maioria, europeus), eram 

detentores de concessões pequenas sem capacidade para organizarem o fornecimento de mão 

de obra. Dependiam dessa mão de obra que chegava às minas, e desenvolveu-se um mercado 

livre, em que os salários atingiam o seu próprio nível. Embora fossem sujeitos a trabalhos 

pesados tanto nas plantações como nas minas, os trabalhadores eram atraídos principalmente 
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pelos salários relativamente altos, se comparados com os que eram pagos em Moçambique, 

exercendo as mesmas atividades. Com esses salários, os jovens trabalhadores podiam, não só, 

comprar bens de consumo como também adquirir dinheiro que serviria para o pagamento de 

lobolo35, sem o qual os jovens não conseguiriam arranjar esposas. 

Inicialmente, o lobolo era pago em gado bovino. Entretanto, em resultado do processo 

de expansão territorial movido pelo Império de Gaza que atacava e subjugava as populações 

periféricas e aí, extorquindo, também, seu gado, as comunidades do sul do Save ficaram 

desfalcadas em reservas de gado, ao que, primeiramente, as enxadas substituíram o gado. 

Posteriormente, com o aumento da mão de obra migrante para as terras do Rand, o lobolo 

começou a ser pago em bens de consumo ou mesmo em dinheiro. Deste modo, os salários 

auferidos no Natal e nas minas de Kimberley desencadearam uma revolução nas relações 

sociais e principalmente, também, nas políticas do sul de Moçambique, que foi ganhando 

ímpeto à medida que o século avançava.  

Em virtude do crescente tráfego de mão de obra moçambicana para a África do Sul, 

tanto as autoridades coloniais britânicas como as portuguesas estavam ansiosas por regular e 

regularizar essa oferta de mão de obra, o que culminou com o apoio em transporte por parte 

das autoridades visando facilitar a deslocação dos trabalhadores para as plantações e para as 

minas do Rand. No entanto, conforme aponta Newitt (1997) estas medidas, tomadas 

ostensivamente para facilitar a vida dos emigrantes, não tardaram a revelar-se uma forma de 

reduzir os salários dos trabalhadores quer por meio da obrigatoriedade de compra das 

passagens em lojas específicas, quer pela exigência de aquisição de livres-trânsito e boletins 

de saúde, mediante o pagamento de determinadas taxas em dinheiro. Ademais, os 

trabalhadores tinham de receber contratos oficiais ─ inicialmente, com a duração de pelo 

menos três anos para depois poderem, oficialmente, garantir o seu emprego na África do Sul. 

Era esta, a situação da mão de obra migrante nas vésperas da maior descoberta de ouro 

do Witwatersrand, ainda na África do Sul, em 1886 (NEWITT, 1997). O desenvolvimento das 

minas do Rand aumentou consideravelmente a necessidade de mão de obra. Inicialmente, os 

portugueses estavam ansiosos por controlar a suposta atividade política dos recrutadores de 

mão de obra, mas logo se aperceberam da possibilidade de obterem receitas substanciais se 

fomentassem o recrutamento. Aperceberam-se, ainda, de que o fluxo de mão de obra ajudaria 

                                                 

35 Os pagamentos de lobolo e, consequentemente, a possibilidade de casamento, já não dependiam agora da 

entrega de gado pelo chefe de família e, cada vez mais, os chefes de linhagem perdiam o controle sobre os filhos 

que o velho sistema de lobolo lhes conferira. Alegou-se que, na zona do Limpopo, durante a década de 1890, os 

pagamentos de lobolo rondavam as 20 libras esterlinas de ouro com as ofertas adicionais de tecidos e uma arma 

aos pais da noiva (NEWITT, 1997). 
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substancialmente os seus planos de desenvolvimento de Lourenço Marques (atual cidade de 

Maputo, capital do país) como principal cidade portuária da África Meridional. 

A década de 1890, viu o anterior fluxo de mão de obra tornar-se um caudal regular. Os 

angariadores de mão de obra percorriam livremente o sul de Moçambique oferecendo fortes 

incentivos aos chefes que cooperassem no recrutamento de homens para as minas. Newitt 

(1997) refere que se estava diante de um cenário desregrado. De acordo com o autor, os 

angariadores de mão de obra lutavam entre si pelos recrutados, grassavam os subornos e a 

autoridade da administração portuguesa era abertamente ignorada, mesmo nas zonas onde era 

nominalmente eficaz. Além disso, o processo era dispendioso, inclusivamente para os 

proprietários das minas, que achavam que o recrutamento competitivo elevava ainda mais os 

custos da mão de obra.  

Visando a contornar a competição renhida entre as empresas mineradoras, a Câmara 

das Minas de Johanesburgo, criou em 1893, o Departamento de Mão de Obra Indígena que, 

na realidade, se tornou um cartel para fixar os preços e efetuar uma operação de recrutamento 

ordenado e, mais tarde, em 1896, é criada a Associação da Fundação da Mão de Obra 

Indígena do Rand. Em resultado disso, instalaram-se, em Moçambique, bases de recrutamento 

organizadas oficialmente. Com essas medidas, o governo português pretendia um controle 

sistemático da emigração de mão de obra a fim de lucrar o possível com ela, mas queria 

igualmente garantir que o processo de recrutamento não levasse à passagem do controle local 

da população das suas mãos para as das empresas mineradoras e agências de recrutamento. 

Contudo, estas medidas não conseguiram afastar o recrutador particular de mão de obra. 

Enquanto o aumento exponencial de trabalhadores migrantes transbordava nas terras 

do Rand, os governos de Moçambique e África do Sul procuravam reter o fluxo da mão de 

obra para impulsionar a acumulação de capital. Nesse sentido, os dois governos celebraram 

em 1901, um acordo que ficou conhecido por Modus Vivendi, dado o caráter temporário dos 

termos do acordo. À luz desse acordo, os contratos de trabalho passaram a ter a duração 

máxima de um ano, com um período de repouso de seis meses entre contratos e os 

trabalhadores continuariam sujeitos ao pagamento de taxas, supostamente para suportar os 

encargos administrativos. 

Um outro acordo, celebrado na mesma altura que o Modus Vivendi, concedia o 

monopólio do recrutamento no sul de Moçambique à Witwatersrand Native Labour 

Association (WNLA), fundada em 1900. A criação da WNLA, pela Câmara das Minas, tivera 

por objetivo controlar os custos de mão de obra. Para o concretizar, era essencial que toda a 
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mão de obra fosse recrutada por um preço fixo e de acordo com um contrato-padrão, e o 

monopólio de recrutamento da WNLA tornava-o um objetivo concretizável. 

Embora esses acordos tivessem suscitado várias críticas tanto por parte de colonos 

portugueses no sul de Moçambique, que se ressentiam da falta de mão de obra para suas 

plantações, como das colônias do Cabo e do Natal, na África do Sul, pois no seu 

entendimento os acordos não só davam preferência ao manuseamento de cargas sul-africanas 

e da região pelo porto de Lourenço Marques em detrimento dos portos sul-africanos, como 

também facilitavam a entrada de açúcar moçambicano em território sul-africano e isentavam 

direitos aduaneiros aos bens produzidos a partir de matérias-primas originárias de 

Moçambique, enquanto condição para que o país continuasse a exportar mão de obra para as 

minas do Rand. De fato, em resultado desses acordos, o fluxo de mão de obra migrante 

aumentou consideravelmente ao longo da década de 1900, onde cerca de 154 mil 

moçambicanos foram oficialmente recrutados para as minas e constituíram 60% ou mais, da 

mão de obra total (NEWITT, 1997), conforme se pode ver na tabela 1, que mostra a 

dependência das minas sul-africanas em relação à mão de obra moçambicana.  

 

Tabela 1 ─ Moçambicanos empregados pela WNLA, 1904-1919 (média anual). 

Anos Moçambicanos Moçambicanos em % do total 

1904 50.997 66,23 

1905 59.284 73,19 

1906 57.485 70,97 

1907 73.553 69,37 

1908 81.920 54,98 

1909 85.282 54,32 

1910 93.008 51,96 

1911 89.766 51,59 

1912 91.546 47,93 

1913 80.832 52,15 

1914 74.428 47,71 

1915 83.338 42,09 

1916 83.524 43,73 

1917 82.597 46,93 

1918 81.307 51,46 

1919 81.668 46,14 

Fonte: HORST, Sheila Vander. Native Labour in South Africa (s.d.), p. 216-17 apud Newitt (1997, p. 427). 
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A demanda por mão de obra moçambicana continuou crescendo de modo a que em 

1909, os governos coloniais de Moçambique e África do Sul assinaram uma convenção, a 

chamada convenção Moçambique-Transval, que veio dar forma de tratado às disposições do 

Modus Vivendi. Confirmaram-se, dessa forma, as medidas para o recrutamento de mão de 

obra e, reiterou-se a proteção das mercadorias manuseadas no porto de Lourenço Marques que 

via serem-lhe garantidos 50-55% do tráfego das regiões das minas de ouro. Em contrapartida, 

a mão de obra seria objeto de troca a fim de garantir o tráfego ferroviário até ao porto e o 

equilíbrio financeiro do GoM. Um aspecto novo da convenção foi a introdução da cláusula 

para o pagamento deferido36, mas apenas numa base voluntária, embora Portugal desejasse a 

obrigatoriedade do mesmo. 

De acordo com Newitt (1997) entre 1903 e 1913, a WNLA desenvolveu consideráveis 

esforços no sentido de recrutar mão de obra não só na região a sul do Save como também na 

região centro e norte de Moçambique, estimulando seus empregados locais e premiando os 

postos de recrutamento mais eficientes. De fato, de acordo com esse autor, até 1914, existiam, 

em Moçambique, 75 postos de recrutamento oficial. Essa política chocava diretamente com os 

interesses de colonos portugueses e dos concessionários das companhias do Niassa e de 

Moçambique que queriam ver garantida a reserva de mão de obra para suas plantações e 

minas.  

Desse modo, alegando motivos de saúde, os governos coloniais de Moçambique e 

África do Sul, decidiram proibir todo e qualquer recrutamento de mão de obra a Norte do 

paralelo 22o, com efeito, a norte do limite da Companhia de Moçambique, pois, ficara 

provado que os trabalhadores situados a Norte do paralelo 22o, eram susceptíveis de contrair 

doenças tropicais o que conduzia a elevadas taxas de mortalidade (ver mapa 2). Esta medida, 

tomada ostensivamente, pretendia, na realidade, dar respostas as fortes críticas dos acordos 

sul-africanos por parte dos proprietários de plantações e dos interesses comerciais 

portugueses, sobretudo, no centro e norte de Moçambique. 

Em 1928, Moçambique e África do Sul assinaram uma nova convenção. A novidade 

desta convenção em relação à de 1909, foi que, finalmente, o pagamento deferido que 

Portugal tanto exigira, foi oficialmente autorizado. Ao mesmo tempo, estabeleceu-se um 

limite máximo do número de trabalhadores que podiam ser recrutados ─ 80.000 por ano, até 

                                                 

36 O sistema de pagamento deferido não era mais do que um outro meio de exploração da mão de obra migrante. 

Normalmente consistia em que cerca de metade do salário do trabalhador era pago pelas minas ao governo 

colonial em Moçambique em divisas, sendo o trabalhador reembolsado em escudos, após seu regresso à 

Moçambique e descontados os valores referentes ao imposto do contratado (HEDGES, 1999).  
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1933. Os demais termos da convenção de 1909, continuaram prevalecendo. À luz da 

convenção de 1928, o pagamento deferido iria situar-se em torno de 60% do salário após os 

seis primeiros meses do contrato, sendo que a quantia correspondente seria paga pela WNLA 

em moeda local, quando o trabalhador regressasse a Moçambique. Uma parte das receitas das 

minas ia para o pagamento de impostos.  

Hedges (1999) considera que a Convenção de 1928, deu grandes vantagens à 

burguesia portuguesa. Por um lado, fez diminuir a tendência dos mineiros ficarem 

permanentemente na África do Sul, tendo, então, que regressar para receber o seu salário 

completo. Por outro, duplicou o rendimento da colônia, em divisas, do trabalho mineiro. Isto 

significou um aumento do poder de compra da colônia, quer dos regressados nas lojas rurais, 

quer do governo no mercado mundial. A tabela 2, apresenta a evolução da mão de obra 

moçambicana para as minas da África do Sul no decurso dos anos 1920-1939. 

 

Tabela 2 ─ Moçambicanos empregados pela WNLA, 1920-1939 (média anual). 

Anos Moçambicanos Moçambicanos em % do total 

1920 96.188 55,60 

1921 88.510 47,08 

1922 80.959 44,24 

1923 90.728 46,29 

1924 87.321 43,88 

1925 92.122 47,98 

1926 96.506 57,54 

1927 107.672 50,08 

1928 106.031 49,78 

1929 96.657 47,15 

1930 82.384 37,11 

1931 73.924 32,71 

1932 58.483 25,10 

1933 55.403 22,34 

1934 65.622 24,67 

1935 78.773 27,07 

1936 88.499 27,83 

1937 90.900 30,30 

1938 87.771 27,09 

1939 84.335 26,11 

Fonte: HORST, Sheila Vander. Native Labour in South Africa (s.d.), p. 216-17 apud Newitt (1997, p. 430). 
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O decréscimo de mão de obra migrante para a África do Sul registrado, sobretudo, 

entre 1929 e 1933, está, de certo modo, relacionado com a crise econômica que atingiu o 

sistema capitalista mundial na altura. Embora a produção de ouro não tivesse sido atingida 

pela crise, a procura de mão de obra nas fábricas, machambas de colonos e serviços na RAS 

diminuiu e os trabalhadores sul-africanos despedidos começaram a substituir moçambicanos 

(e outros) nas minas. Para o governo português, isto significou a diminuição das receitas em 

divisas por meio do pagamento deferido e dos impostos sobre os migrantes e, 

consequentemente, uma quebra considerável no rendimento do Estado. Visando a limitar a 

perda de divisas, Portugal renegociou, em 1934, a Convenção de 1928, com a África do Sul 

para garantir o emprego de um mínimo de 65 mil trabalhadores moçambicanos nas minas. 

Em 1937, as minas, agora em fase de expansão e necessitando urgentemente de mais 

mão de obra, foram de novo autorizadas a recrutar nas zonas a Norte do paralelo 22o, 

supostamente na sequência dos melhoramentos no campo da medicina preventiva e, em 1940, 

o limite máximo de recrutamento subiu novamente, agora, para 100 mil por ano e elevou-se 

ainda mais, quando os trabalhadores que se encontravam já na RAS puderam celebrar novos 

contratos. Conforme aponta Hedges (1999) após estas iniciativas, o número de migrantes 

moçambicanos nas minas da RAS aumentou de cerca de 78 mil, em 1945, para cerca de 96 

mil, em 1960, e o total dos moçambicanos na África do Sul para mais de 200 mil. Entretanto, 

a impopularidade das medidas atinentes ao pagamento deferido foi outra das razões de a 

emigração clandestina continuar a um ritmo tão elevado. 

A partir de 1940, Moçambique negociou um acordo especial pelo qual o pagamento 

deferido da parte dos salários dos mineiros que cabia ao Estado português, passaria a ser 

efetuado em ouro, diretamente a Portugal. Com a introdução do sistema de preço múltiplo 

para o ouro em 1969, os portugueses continuaram a receber transferências ao preço oficial e a 

venderem o ouro no mercado mundial. Quando o preço mundial livre de ouro aumentou, o 

governo português lucrou substancialmente, tendo as transações atingido pelo menos 40 

milhões de Rand/ano e consta que o governo da FRELIMO terá arrecadado 15 milhões de 

Rand no ano em que Moçambique de tornou independente, em 1975 (ABRAHAMSSON; 

NILSSON, 1994; NEWITT, 1997). 

Depois da independência, o recrutamento de mineiros foi reduzido para cerca de uma 

terça parte do nível anterior, o que diminuiu as receitas do país em divisas. Por sua vez, o 

preço múltiplo do ouro terminou em 1977, e com ele, o ágio do ouro que tão lucrativo fora 

para Moçambique. Ao mesmo tempo, assistiu-se a uma redução crescente nos números de 

mão de obra moçambicana recrutada pela África do Sul, em resultado do processo de 
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mecanização iniciado durante a década 1970, na indústria mineradora sul-africana que 

diminuiu substancialmente as necessidades em mão de obra migrante. Mosca (2005) refere 

que, por sua vez, o processo de modernização a que se assistiu na indústria extrativista sul-

africana, fora motivado para além da necessidade de aumento da produtividade, bem assim da 

acumulação de capital, pela crescente expectativa de alteração política nos países vizinhos, 

sobretudo, Moçambique, onde o governo de maioria negra colocava em cheque as ambições 

políticas e econômicas do governo de minoria branca na RAS. 

Por fim, em 1978, a RAS rescindiu definitivamente o acordo que tinha com 

Moçambique e que, o regime da FRELIMO, tinha herdado dos portugueses, sobre o 

pagamento da parte dos salários dos mineiros em ouro. Wuyts (1989, p. 87) refere que a 

rescisão aconteceu “quando a África do Sul alterou as suas regras para estabelecimento dos 

preços oficiais do ouro, em consequência de uma emenda aos artigos do acordo com o FMI”. 

A partir de então, os preços passaram a adaptar-se aos preços do mercado mundial não dando 

o lucro extra, que Portugal tinha podido utilizar e que o novo GoM também utilizou durante 

os dois primeiros anos após a independência.  

Conquanto a WNLA fosse uma organização profissional a funcionar bem, há muito 

que se constatava estar a perder aos poucos o controle da mão de obra migrante. A emigração 

clandestina do sul do Save bem como de outras regiões, existia desde o princípio do século 

passado e de conivência com a RAS e, também, com as autoridades rodesianas. A emigração 

clandestina permitia ao mineiro africano escolher onde e por quanto tempo trabalhar e, 

logicamente, escapar aos acordos do pagamento deferido. Estima-se que em 1967, apesar de 

apenas 80 mil moçambicanos estarem a trabalhar com contratos oficiais nas minas sul-

africanas, existissem, ao todo, 300 mil trabalhadores na RAS e mais 150 mil, na Rodésia 

(NEWITT, 1997).  

O monopólio de recrutamento da WNLA no sul do Save terminou entre 1965 e 1966, 

quando a administração colonial portuguesa incentivou e autorizou a criação de três empresas 

privadas de interesses portugueses para o recrutamento de trabalhadores para as minas, não 

filiadas na Câmara das Minas sul-africana ─ principalmente de platina e algumas de carvão ─ 

e para a agricultura, especialmente para os campos de açúcar do Natal.  “Ostensivamente, o 

objetivo era o controle da mão de obra clandestina que seguia para África do Sul. Desse 

modo, foram registradas três empresas: ALGOS, ATAS e CAMON” (CEA, 1978, p. 15; 

MOSCA, 2005, p. 115). Ao todo, essas empresas foram responsáveis pelo recrutamento entre 

12 e 25% dos trabalhadores moçambicanos empregados na África do Sul (NEWITT, 1997).  
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O recrutamento de moçambicanos conforme nos referimos anteriormente, foi 

regulamentado por vários acordos entre os governos de Lisboa e Pretória. Independentemente 

das agendas de cada negociação, esteve sempre presente a troca de interesses, de condições e 

facilidades de recrutamento de mão de obra. De modo geral, os sucessivos acordos 

estabelecidos entre Portugal e RAS, conforme foi dito, não correspondiam aos interesses tanto 

de parte de colonos na RAS como dos colonos descapitalizados sediados em Moçambique, o 

que resultou em acirradas contradições acrimoniosas entre os governos e seus respectivos 

colonos.  

Em Moçambique, os colonos se debatiam pela manutenção de mão de obra para seus 

empreendimentos. Para o governo colonial português, o trabalho migratório, significativa uma 

das dimensões da acumulação do capital, quer por meio do sistema de pagamento deferido 

dos mineiros moçambicanos, quer pela obrigação de uso de portos e ferrovias moçambicanos 

por parte da RAS. Para o governo sul-africano, a importação de mão de obra moçambicana 

tinha um sentido particular: perpetuar a dependência de Moçambique e a subordinação do 

território aos interesses ingleses e sul-africanos na região bem como proceder a uma nítida 

divisão e especialização do trabalho em nível regional. 

Já para as famílias rurais moçambicanas, sobretudo, na região a sul do Save a mão de 

obra migrante tornou-se um fator de importância fulcral na vida do campesinato. Afetou 

quase todas as famílias e teve, cumulativamente, um profundo efeito sobre as comunidades. 

De modo geral, o fluxo de mão de obra masculina para as terras do Rand terá influenciado 

negativamente na esfera agrícola tradicional das comunidades, contribuindo para baixos 

índices na produção agrícola dos camponeses, em virtude da privação de uma proporção 

significativa da força laboral a que o meio rural ficou sujeito que, pelo menos, em teoria, 

poderia ter sido empregue para aumentar os níveis de consumo das famílias camponesas. Com 

efeito, reduziu-se a possibilidade e o estímulo da família camponesa produzir para a 

comercialização. Estas razões, explicam, em parte, os parcos excedentes agrícolas produzidos 

pelas famílias camponesas na região sul do país. 

A renda proveniente das minas, constituía, ao mesmo tempo, um importante meio de 

sobrevivência das famílias rurais em tempos difíceis. A diminuição dos rendimentos da 

agricultura podia, em parte, ser compensada pelos rendimentos dos homens, especialmente 

das minas. O trabalho nas minas permitia pagar os impostos, melhorar colheitas deficientes e 

comprar alimentos numa altura em que o Estado colonial buscava decapitar o máximo 

possível a renda das famílias camponesas, quer por meio do Chibalo quer por meio do cultivo 

obrigatório e dos impostos. Para outras famílias camponesas, era uma forma de acumular 
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capital com o qual se adquiriam terras e/ou comprava-se gado, arados, cajueiros, coqueiros e 

até tratores. 

Newitt (1997) refere que este fato, pode estar na origem da estratificação social e 

econômica que caracteriza algumas comunidades na região sul de Moçambique. Durante os 

anos de emigração para as minas, verificaram-se, sem dúvidas, grandes mudanças sociais, que 

se manifestaram na estrutura da família, na monetarização da economia e no desenvolvimento 

de um campesinato com relativas condições para aquisição de bens de consumo, meios de 

produção e até bens de prestígio. Corroborando com essa análise, Mosca (2005) concorda em 

que de fato, a emigração da população ativa do sul de Moçambique, transformou a base 

produtiva agrícola e introduziu importantes alterações na organização socioespacial da região 

e na divisão social do trabalho no seio das famílias camponesas, conduzindo, de fato, à 

processos de desenvolvimento desigual com consequências de longo prazo, tanto econômicas 

como políticas e sociais. No campo social, por exemplo, conforme aponta esse autor em 

trabalho anterior: 

[...] O cumprimento de um contrato de trabalho (entre 12 e 18 meses) nas 

minas da África do Sul representava o sinal de maturidade indispensável 

para o casamento. Estes aspectos inicialmente vinculados a mecanismos de 

incentivo à emigração (interesse da administração pública) e ao aumento da 

capacidade de o jovem pagar o lobolo (interesse da comunidade) foram 

adotados socialmente como um padrão/valor cultural que se manteve 

considerando os interesses subjacentes referidos (MOSCA, 2002, p. 34-35).  

 

Para as famílias e em nível das comunidades, a importância da emigração para a 

África do Sul deixou de ser apenas econômica. Para além dos rendimentos e das 

transferências que impulsionaram a agricultura nas zonas de origem, as deslocações para a 

RAS representavam, de fato, um período de maturação masculina, isto é, considerava-se que o 

homem apenas estava em condições para contrair o casamento, depois de um período de 

trabalho nas minas, por meio do qual se podia garantir o lobolo e, consequentemente, todas as 

demais formas de reprodução social. Regra geral, o mineiro estrangeiro mantinha a família no 

país de origem onde as formas de reprodução social e material e a divisão social do trabalho, 

se reestruturavam em função da ausência do homem. Desse modo, estava-se em presença do 

reforço da autoexploração familiar para financiamento do capital por meio de exploração da 

mão de obra migrante.  
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2.5.4 Mineração e trabalho migratório para a Rodésia do Sul  

Paralelamente ao processo da mão de obra migrante da região sul de Moçambique 

para as plantações e minas da RAS, encetava-se um outro processo migratório com epicentro 

no então distrito de Tete (atual província do mesmo nome), no extremo ocidental da região 

centro do país para as plantações e minas de colonos ingleses na vizinha Rodésia do Sul. Esta 

onda migratória relacionara-se com o início da exploração mineral e das plantações de 

monoculturas para exportação tanto na Rodésia do Norte (atual Zâmbia) como na Rodésia do 

Sul. Todos estes empreendimentos requeriam um grande número de trabalhadores que a 

população local, à semelhança da RAS também não conseguia cobrir. 

O desenvolvimento da emigração africana no então distrito de Tete, não pode ser 

separado da emigração dos africanos da Niassalândia (atual Malaui), em parte, porque os seus 

habitantes tinham de atravessar Moçambique a caminho da RAS ─ aparentemente, o seu 

destino preferido. Segundo Newitt (1997) a população africana da Niassalândia patenteara 

grande mobilidade antes mesmo da instituição do domínio colonial, mas esta mobilidade 

aumentou rapidamente a partir de 1890. Em algumas partes da Niassalândia, a população 

africana era obrigada praticamente à servidão ao abrigo do sistema de trabalho forçado e as 

elevadas taxas de impostos. 

O trabalho coercivo, a obrigatoriedade de pagamento de impostos e o cultivo forçado 

de monoculturas para exportação a que a população moçambicana passou a estar sujeita, em 

consequência do reforço na gestão administrativa do território e a entrada em funcionamento 

das companhias subarrendatárias e arrendatárias (sobretudo, a Companhia da Zambézia, e 

com alguma influência a companhia de Moçambique), colocou uma grave ameaça ao 

campesinato do antigo distrito de Tete, que se deslocava irregular e informalmente para a 

Rodésia do Sul a fim de prestar trabalho sazonal e os agricultores rodesianos prezavam o 

acesso e fornecimento dessa mão de obra migrante clandestina.  

Quando da assinatura do Modus Vivendi em 1901, o governo rodesiano levantara 

sérias objeções ao Acordo, uma vez que pretendia também ter acesso a mão de obra migrante 

de Moçambique, ao que a WNLA acabou por permitir que uma parte da mão de obra 

recrutada fosse trabalhar para a Rodésia do Sul. No entanto, os rodesianos tinham algumas 

reservas em relação a praticidade da WNLA em recrutar mão de obra visando a servir 

interesses rodesianos. Daí que, em 1906, os rodesianos instituíram formalmente o Rhodesian 

Native Labour Bureau (RNLB) para recrutar mão de obra para as plantações e minas da 

Rodésia do Sul. Newitt (1997) refere que em uma fase inicial esta forma de trabalho ganhou 

péssima reputação e os africanos que procuravam emprego na RAS queriam evitar cair nas 
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mãos dos agentes do RNLB. Deste modo, trabalhar para os agricultores rodesianos tornou-se 

uma maneira de ir para as minas do Rand por fases e, assim, escapar às garras tanto do RNLB 

como da WNLA. 

De fato, apesar de um número significativo de emigrantes africanos tentar alcançar a 

RAS numa viagem única, tornou-se cada vez mais comum para esse grupo de trabalhadores, 

avançar para as terras do Rand por etapas. Para muitos emigrantes niassalandeses, 

Moçambique constituía a primeira paragem obrigatória onde podiam ter alguma facilidade de 

conseguir emprego. Teoricamente, as condições afiguravam-se melhor em território 

português, onde as taxas de tributação eram, na realidade, inferiores e maior a possibilidade 

de evasão à mão de obra forçada. As plantações do Vale do Zambeze, as grandes obras 

governamentais de construção civil, eram já um local de paragem predileto. Após uma época 

ou duas, os emigrantes deslocavam-se para sul, onde atravessavam a fronteira para a RAS ou 

eram recrutados formalmente pela WNLA. 

No processo de deslocação para sul, muitos niassalandeses mudavam de identidade, 

fazendo-se passar por naturais de Moçambique, escapando, deste modo, não só, à proibição de 

recrutamento dos tropicais, mas às obrigações fiscais e outras restrições penosas do governo 

colonial. Ao mesmo tempo, as autoridades coloniais portuguesas acusavam os niassalandeses 

de espalhar propaganda à sua passagem e de encorajar a população local de Tete a emigrar. 

Muito embora o destino final dos niassalandeses fosse o Rand, os agricultores e proprietários 

de minas rodesianos estavam ansiosos por interceptar o maior número possível desta mão de 

obra. 

Por conseguinte, as autoridades coloniais moçambicanas estavam preocupadas com a 

emigração clandestina e queriam instituir um regime fiscal mais regular, eficaz e exercer um 

controle mais formal sobre a mão de obra que emigrava para a Rodésia do Sul. Na verdade, 

pretendiam evitar que os trabalhadores emigrassem por conta própria e, se possível, recuperar 

parte da população que havia já migrado definitivamente tanto para a Rodésia do Sul como 

para a RAS. Entretanto, as autoridades rodesianas estavam convencidas de que o RNLB 

começava a perder força na disputa desenfreada por mão de obra registrada em Moçambique. 

As autoridades coloniais moçambicanas davam preferência aos agentes das minas do Rand, 

dos plantadores da região do Vale do Zambeze e, cada vez mais, os barões do cacau de São 

Tomé que ofereciam incentivos aos africanos que o RNLB não tinha condições para igualar 

na ausência de qualquer presença formal no país.  

Na esteira dessa situação, o governo rodesiano chegou a um acordo com as 

autoridades coloniais moçambicanas e como corolário, em 1913, (o mesmo ano em que as 
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minas do Rand deixaram oficialmente de recrutar africanos tropicais a Norte do paralelo 22o, 

e a WNLA abandonou as suas atividades formais de recrutamento em Tete), os dois governos 

assinaram um acordo que ficou conhecido por Acordos de Tete, à luz do qual os rodesianos 

podiam recrutar anualmente até 15 mil trabalhadores para as plantações e minas de seus 

colonos. Entretanto, Newitt (1997) refere que para os signatários, o Acordo de Tete foi uma 

autêntica decepção. Apesar de estar previsto o recrutamento de 15 mil trabalhadores/ano, o 

RNLB dificilmente conseguiu recrutar aquele número e os empregadores rodesianos 

continuaram a depender de e a encorajar ativamente o emigrante clandestino independente.  

Nesse contexto, os portugueses insistiram numa revisão das cláusulas do acordo de 

Tete e, finalmente, em 1919, a revisão teve lugar e seu início ficou previsto para o ano 

seguinte com duração de cinco anos. Com efeito, as autoridades coloniais, conseguiram, em 

1920, uma concessão dos rodesianos no sentido de serem emitidas licenças gratuitamente a 

todos os africanos oriundos de território português que não o distrito de Tete, onde 

continuavam a ser cobradas taxas sobre as licenças de livre-trânsito. Em virtude da crescente 

procura de trabalho por parte da população de Tete e a sua correspondente demanda pelos 

colonos rodesianos e também sul-africanos, já em 1925, quando o acordo foi apresentado para 

mais uma renovação, decidiu-se acabar com as taxas cobradas pelos livres-trânsitos, sendo, ao 

invés, a taxa cobrada aos africanos portugueses domiciliados na Rodésia, uma parte da qual 

seria, então, entregue às autoridades portuguesas. O acordo foi renovado outra vez em 1934, 

após a extinção do RNLB, mas o número de trabalhadores recrutados continuou se situando 

muito abaixo dos 15 mil/ano. 

Por consequência, procedeu-se à instalação, em 1936, de um sistema em que 

recrutadores individuais, subsidiados pelo governo rodesiano, operavam uma frota de 

caminhões entre Niassalândia, Tete e Rodésia do Sul, oferecendo transporte, livre passagem e 

alimentação aos trabalhadores recrutados. Este sistema, vulgarmente conhecido por Uleres 

(que significa de graça em língua Cinyanja37), confirmou a tendência para o número de 

migrantes moçambicanos clandestinos aumentar significativamente. Na verdade, os colonos 

rodesianos desejavam um sistema menos dispendioso e mais flexível que, ao mesmo tempo, 

fosse capaz de suportar o processo de expansão de suas atividades. A tabela 3 apresenta o 

número de mão de obra migrante moçambicana que se encontrava a trabalhar nas minas da 

Rodésia do Sul entre 1931 e 1945. 

 

                                                 

37 Uma das línguas nacionais faladas em Moçambique, particularmente em boa parte da província de Tete. 
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Tabela 3 ─ Emigrantes moçambicanos a trabalhar nas minas rodesianas, 1931─ 1945. 

Anos 
Número de trabalhadores 

nas minas 
% do total de emigrantes 

1938 9.868 19,74 

1939 10.833 19,04 

1940 11.277 16,51 

1941 11.706 15,55 

1942 11.130 13,76 

1943 11.219 13,10 

1944 11.746 12,01 

1945 11.022 10,56 

Fonte: Anuário Estatístico, 1946 apud Newitt (1997, p. 440). 

 

Visando a incentivar, ainda mais, o recrutamento de mão de obra migrante para as 

minas e plantações, a Rodésia do Sul, criou, em 1946, a Rhodesian Native Labour Supply 

Commission (RNLSC) para organizar sistematicamente as correntes migratórias. No acordo 

suplementar de 1947, os governos coloniais de Moçambique e Rodésia do Sul autorizaram a 

RNLSC a estabelecer uma rede de estações de recrutamento na província de Tete. Em 

recompensa, tinha que organizar o registro de migrantes clandestinos e a cobrança de 

impostos sobre os trabalhadores moçambicanos na Rodésia do Sul. Hedges (1999) refere que 

estas iniciativas impulsionaram o número de migrantes moçambicanos legais na Rodésia do 

Sul que passou de 103 mil, em 1946, para 117 mil, em 1956, ano em que atingiu o seu 

máximo. 

Na segunda metade da década de 1950, o desenvolvimento da economia rodesiana e o 

aumento do desemprego urbano provocaram uma mudança de política do governo que, a 

partir de 1958, permitia a criação de uma força de trabalho urbano permanente. Em 1959, as 

autoridades rodesianas denunciaram o acordo de 1947. Como consequência, o número de 

moçambicanos legalmente empregados na Rodésia do Sul diminuiu para cerca de 30 mil em 

1960 (HEDGES, 1999). Contudo, os colonos rodesianos precisavam, ainda, de trabalho barato 

e, nas zonas rurais, ainda se autorizava o emprego de migrantes estrangeiros, particularmente, 

a utilização sazonal de milhares de homens, mulheres e crianças da província de Tete, nas 

machambas de tabaco e chá. Mostra-se, dessa forma, as vantagens para o capital rodesiano do 

sistema de trabalho migratório que, permitindo a distinção entre trabalho urbano mais 

produtivo e trabalho rural braçal, era capaz de explorar facilmente os trabalhadores de que o 

capital não precisava.  

Por via disso, se conclui a mudança em toda natureza do acordo de Tete, da 

perspectiva dos portugueses. Inicialmente, fora interpretado como uma forma de controlar a 



191 

 

emigração clandestina. Os africanos teriam de obter livres-trânsitos para emigrar, ao passo 

que, aqueles que não os tivessem seriam repatriados e enfrentariam o castigo. Aos poucos, a 

situação foi-se modificando, primeiro, passou para um sistema em que seria emitido um livre-

trânsito a todos os que pagassem e, depois, para um outro, em que só se emitiam livres-

trânsitos gratuitos e as taxas seriam cobradas pelos rodesianos.  

O Acordo já nem sequer mencionava o controle da emigração e tornara-se pura e 

simplesmente uma medida fiscal por meio da qual as receitas do distrito de Tete eram 

subsidiadas por um pagamento anual. Em troca, permitia-se que continuasse a emigração sem 

quaisquer controles. As autoridades rodesianas ficaram satisfeitas com um sistema que lhes 

garantia o fornecimento de mão de obra barata, mas os principais beneficiários eram os 

africanos, cuja evasão aos regulamentos coloniais triunfara. As autoridades coloniais tinham 

sido obrigadas pelo seu desejo primordial de registrar e tributar os seus habitantes a conceder 

quase liberdade absoluta de circulação. O distrito de Tete tornara-se, desse modo, apenas uma 

reserva de mão de obra para a Rodésia do Sul. 

No norte de Moçambique, as péssimas condições de trabalho e de sobrevivência eram 

a base da continuação da migração para o Tanganhica (atual Tanzânia), entre 1945 e 1961. 

Neste país, os trabalhadores moçambicanos, de Cabo Delgado e Nampula, constituíram uma 

parte importante da força de trabalho nas machambas de sisal. Estas, devido ao maior 

aperfeiçoamento das técnicas de gestão, seleção e produção da fibra, conseguiram maiores 

rendimentos que as suas contrapartidas moçambicanas, mesmo em anos difíceis. Por esta 

razão, ofereceram melhores salários e condições de trabalho. Segundo Hedges (1999) calcula-

se que, no fim da década de 1950, cerca de 200 mil moçambicanos trabalhavam nas sisaleiras 

e outros lugares de emprego em Tanganhica. 

Em comparação com as grandes correntes migratórias para os países vizinhos, o 

recrutamento para trabalhar nas plantações de São Tomé e Príncipe era relativamente menor 

neste período. Hedges (1999) refere que após um surto inicial, o número anual de migrantes 

diminuiu ligeiramente: de uma média de 2.460 para 1.987, entre 1948-1951 e 1957-1958. O 

número total de moçambicanos existentes em São Tomé, no fim dos anos 1951 e 1958, era de 

8.499 a 7.515, respectivamente. No entanto, a migração para São Tomé não era a simples 

resposta às condições econômicas em Moçambique. Na política laboral colonial, a migração 

obrigatória constituía um método importante de punição e repressão da força de trabalho 

moçambicana. 

Sintetizando, podemos dizer que, a concorrência pela utilização da força de trabalho 

era o produto das diferenças verificadas nos níveis de desenvolvimento econômico entre as 
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potências europeias. Não obstante as más condições de trabalho nas plantações, minas e obras 

públicas tanto na RAS como na Rodésia do Sul, o crescente fluxo de mão de obra 

moçambicana para esses territórios explica-se pela conjunção de dois fatores: i) a crescente 

atividade produtiva desses países aliada ao nível relativamente superior de capitalização, 

gestão, aplicação de tecnologia e produtividade, que fez com que houvesse um aumento de 

suas indústrias locais, estimulou uma grande procura de mão de obra migrante.  

Por outro lado, ii) a preferência para trabalho industrial ou agrícola, no estrangeiro, foi 

baseada no desequilíbrio das condições de trabalho e no reduzido poder de compra de salários 

moçambicanos. Enquanto as zonas rurais de Moçambique fossem sujeitas às más condições 

de vida causadas, principalmente, pelo trabalho forçado, culturas obrigatórias, e pelas 

elevadas taxas de exploração absoluta, havia maior liberdade de escolha de trabalho fora do 

país. Estas diferenças estimularam a saída de muitos trabalhadores, atraídos, muitas vezes, 

pelos salários relativamente superiores pagos nesses países, pelos baixos preços dos principais 

produtos procurados pelos africanos (tecidos, cobertores, produtos alimentares básicos) e 

pelas reduzidas taxas de imposto cobradas à população africana tanto na RAS como na 

Rodésia do Sul. Ou seja, a degradação das condições de vida em grandes partes das zonas 

rurais de Moçambique, contribuiu para a intensificação da migração que levou dezenas de 

milhares de moçambicanos ao trabalho temporário, ou residência permanente, nos territórios 

vizinhos. 

Por sua vez, o sistema de pagamento deferido vigente em relação a migração para 

RAS e outros subsídios, contribuíram significativamente para o balanço positivo de divisas da 

economia colonial moçambicana, o que levou a que o governo colonial encorajasse a 

migração temporária. Contudo, as autoridades coloniais sempre buscaram regulamentar as 

correntes migratórias para melhor cobrar impostos e assegurar o repatriamento, investindo 

consideráveis fundos na repressão da emigração clandestina, por meio de policiamentos 

sistemáticos. Como parte da estratégia para reprimir essa luta e para assegurar o fornecimento 

de mão de obra barata, a burguesia e o Estado tanto na RAS como na Rodésia do Sul, 

recorreram aos países vizinhos que constituíam a sua reserva de força de trabalho, 

principalmente Moçambique. 
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2.6 Estratégias de luta e (re)existência social face à dominação colonial portuguesa 

O processo de ocupação colonial não foi pacífico. Diante das atrocidades levadas a 

cabo pelo regime colonial em Moçambique, nessa busca incessante de acumulação de capital 

e de mais valia, os moçambicanos impuseram sempre, lutas de resistência contra o regime 

colonial fascista no país. O tipo de colonização a que Moçambique esteve sujeito após a 

Conferência de Berlim, intensificou, ainda mais, as lutas e descontentamentos dos 

moçambicanos em salvaguardar as suas terras e, com elas, as suas formas de reprodução 

social, material e imaterial. Nesse contexto, vários foram os mecanismos de contestação 

adotados pela população nativa face ao processo de dominação colonial portuguesa então em 

curso. No quadro desses mecanismos, incluem-se, as lutas de guerrilha anticolonial, a 

organização de movimentos de reafirmação cultural, além das resistências cotidianas que 

também foram cruciais. 

No meio urbano, as condições impostas a partir da década de 1930 (período que 

marcou uma nova fase de gestão, organização e exploração do território moçambicano), 

trouxeram para a generalidade dos trabalhadores negros em Moçambique, a redução dos 

salários, a cobrança de impostos mais elevados, em suma o agravamento do custo de vida e 

das condições sociais. Aliado a isto, em grandes zonas do país, verificou-se uma 

intensificação no recrutamento forçado de trabalhadores, reduzindo as possibilidades de 

emprego para os trabalhadores voluntários. Por estas razões, se viu surgir nos principais 

centros urbanos do país, uma importante força de contestação (no sentido de organização 

política) formada pelos trabalhadores negros (principalmente dos portos e ferrovias de Beira e 

Lourenço Marques).  

Sujeitos às desvantagens do trabalho migratório e do trabalho forçado, o regime 

colonial, vedou, qualquer tentativa de criação das suas próprias organizações de classe. Mas o 

fato de não haver organizações sindicais para os trabalhadores negros, não significou que não 

se desenvolvesse uma luta de classe trabalhadora. Conforme aponta Hedges (1999), embora 

não legalmente lhes fosse garantido pelo governo colonial o direito à formação de 

organizações sindicais, os diversos grupos de trabalhadores negros se reuniam em 

associações, ou simples grupos coletivos, que executavam a sabotagem de máquinas e 

promoviam greves e paralisações, reivindicavam melhores condições de trabalho e 

denunciavam a exploração colonial. Evidências sugerem que milhares de trabalhadores se 

recusaram a fornecer a sua força de trabalho. Outros realizaram reduções no ritmo de trabalho 

e diversas manifestações em reivindicação das condições a que se julgavam com direito. 
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Já no meio rural, o empobrecimento da maioria da população verificado a partir de 

1930, atingiu, neste período, proporções ainda mais graves. A retirada de grandes quantidades 

de mão de obra, devido as culturas obrigatórias, o trabalho forçado e a obrigatoriedade dos 

impostos, sem contar com a imposição de um rigoroso sistema de trabalho por contrato, 

reduziu a capacidade da família camponesa de assegurar, cada ano, a disponibilidade de mão 

de obra suficiente para a produção de alimentos, ou seja, de culturas não obrigatórias. Por 

estas razões, a luta contra a dominação colonial se mostrou, desde sempre, necessária e 

inevitável para a maioria da população residindo no campo. 

Os camponeses, submetidos a uma intensa exploração, reagiram das mais variadas 

formas. Hedges (1999) refere que são numerosos os exemplos dessa resistência que se 

verificou em diversas regiões de Moçambique adentro. O subcultivo deliberado, isto é, 

espalhar quantidades insuficientes de sementes, ou ferver as sementes antes de semeá-las, 

eram, também, formas muito utilizadas pelos camponeses em jeito de retaliação ao sistema de 

cultivo obrigatório. A criação de comunidades em fuga permanente para áreas mais distantes, 

localizadas fora do controle político ou onde a administração colonial era menos eficiente 

(estabelecidas normalmente em zonas montanhosas ou de pântano, de difícil acesso), foi outra 

das formas utilizadas pelo campesinato. 

As medidas implementadas nas zonas rurais e a intensificação do trabalho forçado e 

do cultivo obrigatório então estabelecidos forçaram, não só, o êxodo rural, mas a fuga do 

campesinato para os países vizinhos onde, no geral, os moçambicanos eram considerados mão 

de obra barata, mas mesmo assim, conseguiam ganhar maiores salários reais que em 

Moçambique. De fato, numerosas famílias na região centro e norte e mesmo na região sul de 

Moçambique, preferiam incendiar as suas próprias palhotas e atravessar a fronteira a cultivar 

as culturas obrigatórias, principalmente o algodão. As vezes, os camponeses fugiam para o 

distrito onde houvesse menos severidade no recrutamento. A resistência às culturas forçadas 

manifestou-se, também, por meio da recusa em transportar o algodão de grandes distâncias, à 

cabeça, para o mercado. As vezes, os camponeses preferiam queimar ou jogar fora o seu 

algodão.  

Conforme aponta Mosca (1999) os aspectos econômicos, sociais, políticos e até 

culturais que hoje caracterizam Moçambique são o resultado de dois sistemas antagônicos que 

de fato nunca configuraram uma síntese resultante de um processo de integração harmonioso, 

pois, se caracterizavam por possuírem interesses diferenciados, lógicas de reprodução não 

coincidentes, mecanismos de articulação social distintos. O colonizador pretendia maximizar 

a acumulação no exterior, exportar recursos por meio da extração de excedentes do setor 
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tradicional, funcionava segundo lógicas do mercado e por formas capitalistas de organização 

da produção e, consequentemente, do espaço e do território. Era apoiado pelas burocracias do 

Estado e não possuía raízes sociais e culturais no espaço de atuação. Em contrapartida, o 

sistema local estava, ainda, numa fase pré-capitalista de desenvolvimento, onde o mercado 

não era o único vetor das lógicas produtivas e de organização do espaço, possuía como 

objetivo principal o autoconsumo e a reprodução da família como unidade econômica e 

social.  

Portanto, é mister afirmar que durante o período da colonização portuguesa no país, os 

moçambicanos pouco ou mesmo nada se beneficiavam com a exploração dos recursos 

existentes. A terra e demais recursos pertenciam ao governo colonial que os concedia a 

empresários portugueses e/ou europeus para explorarem. O processo de colonização, 

significou para a maioria dos moçambicanos, a expropriação de terras dos nativos, 

principalmente das terras férteis, as quais foram colocadas à disposição dos colonizadores 

(quer seja o Estado colonial como o setor privado) para dele tirarem o maior proveito 

(MATOS; MEDEIROS, 2012, 2014). Os mecanismos de distribuição, ocupação e de posse de 

terra tendiam, sobremaneira, a satisfazer os objetivos da metrópole em detrimento das 

populações nativas. O direito de acesso à terra aos nativos era vedado e, a sua deslocação era 

feita sem o pagamento das devidas compensações por uma deslocação forçada. 

A exploração de monoculturas e a exploração mineral aconteciam por meio da 

espoliação das melhores áreas produtivas dos nativos empurrando as famílias rurais 

camponesas para áreas pouco produtivas, deixando as melhores nas mãos dos colonizadores, 

ao mesmo tempo em que as famílias foram colocadas como mão de obra barata nas terras 

expropriadas. As lutas de libertação travadas pelos nativos contra o colonizador implicaram 

numa manifestação explícita de reivindicação das suas terras e, com elas, a sua história, 

cultura e identidade.  

O acesso à terra significaria a sua libertação e a reprodução dos seus modos de vida. 

Porém, a conquista da terra nem sempre significou a sua emancipação ou a sua 

autodeterminação, pois os alicerces construídos pelo sistema impediam que a sua conquista 

total se concretizasse (MATOS; MEDEIROS, 2014). A título de exemplo, o chibalo 

continuou em Moçambique até princípios da década de 1960. A sua abolição formal e 

definitiva viria a acontecer somente em 1961, ou seja, um ano antes da criação da FRELIMO, 

em resultado das pressões internacionais, do início das lutas armadas de libertação nacional 

nas colônias e como pré-condição para a entrada de Portugal na Organização Internacional do 

Trabalho. 
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Outras formas de resistência ao colonialismo cuja importância e contribuição foram 

decisivas para o fim do regime colonial fascista em África e particularmente em Moçambique, 

foram expressas por meio da contestação cultural. Foi nela que se desenvolveram a 

observação, análise e ideologia sociais que contribuíram, profundamente para a formação e 

motivação de participantes da luta de libertação. Os contos que se narravam no ambiente 

familiar, as canções dos camponeses e trabalhadores nos campos e portos e as obras de artes 

plásticas, como meios de transmissão de valores culturais da sociedade, constituíram as 

formas de crítica social e de protesto ao colonialismo. Conforme refere Hedges (1999) estas 

formas de expressão foram as mais viáveis, porque eram geralmente, imunes à censura 

colonial, por serem, em grande medida, incompreensíveis ao colonizador, que menosprezava 

a língua e cultura do nativo.  

Por outro lado, os movimentos Pan-africanos e da Negritude, influenciaram, também, 

de diferentes formas, o despertar da consciência anticolonial no continente africano, bem 

assim a formulação de um pensamento independentista e de emancipação cultural dos povos 

africanos. Cabaço (2007) refere que em Moçambique, o peso político desses movimentos se 

tornou ainda mais evidente a partir da década de 1940, com o fim da Segunda Guerra Mundial 

e quando os movimentos de independência, que se espalharam pela África, repercutem nos 

territórios controlados por Portugal. Nos maiores centros urbanos, tomam força organizações 

políticas e culturais, com grande participação da juventude, que tinham como objetivo refletir 

a situação colonial e pensar alternativas para as mudanças na sociedade, gestando um forte 

nacionalismo anticolonial. 

A luta contra a dominação estrangeira e pela afirmação de uma identidade nacional 

passou, dessa forma a ser efetuada, também, pela literatura oral, escrita e pela imprensa. 

Campos (2015) considera que a literatura moçambicana surge nesse âmbito, como um 

importante instrumento de resistência à exploração portuguesa, sendo que uma das estratégias 

usadas nessa prática foi a valorização da cultura local, gestando-se, dessa forma, entre as 

letras poéticas, um nacionalismo anticolonialista. Entre demais escritores da época, podem-se 

destacar a poesia de Noémia de Souza e de José Craveirinha como as primeiras que encetaram 

a afirmação de uma africanidade próxima da negritude e uma exaltação nacionalista do 

território38.  

                                                 

38 Entre as principais poesias de protesto deste período, que efetivamente revelaram as contradições sociais 

presentes no cotidiano negro moçambicano e que denunciaram o sistema colonial, destacam-se Kalungano, de 

Marcelino dos Santos, Godido e outros contos, de João Dias, e Nós matamos o cão tinhoso, de Luís Bernardo 

Honwana. 
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Por sua vez, Noa (2008, p. 36) ao analisar a realidade de Moçambique no que tange ao 

desempenho da imprensa na construção do nacionalismo, considera que a mesma foi de 

fundamental relevância por “ter funcionado como o grupo de pressão mais importante antes 

da independência”. Campos (2015) considera que a imprensa, em Moçambique, se inicia 

quando da instalação do Boletim Oficial em 1854. Contudo, é somente em 1908, que os 

irmãos José e João Albasini vão fundar o seu próprio jornal, intitulado O Africano. De acordo 

com aquela autora, a finalidade era atender aos interesses do grupo e da população negra 

contra as formas de opressão e discriminação. O jornal irá exercer uma “ação constante de 

luta, denúncia e crítica da ação colonial” (ZAMPARONI, 1998, p. 79). 

Posteriormente os irmãos Albasini vão fundar em 1919, o Jornal O Brado Africano, 

onde os principais escritores de Moçambique começaram a publicar seus textos, destacando-

se, principalmente, por seu importante papel em difundir uma poesia de cunho contestatório. 

Caberia, então, ao periódico, principalmente a partir de seu suplemento O Brado Literário, 

receber a produção de importantes escritores, “onde começam as manifestações nacionalistas, 

suporte da resistência cultural e dos ideais de independência política que se expandiram 

progressivamente até a luta de libertação nacional” (SANTILLI, 1985, p. 28). 

A intensificação sistemática da opressão secular e do colonial fascismo acabaria, 

então, nessa empreitada da contestação e libertação do jugo colonial, por obrigar o povo 

moçambicano a se unir e pegar em armas e lutar pela independência. Com efeito, em 25 de 

junho de 1964, os moçambicanos dirigidos pela FRELIMO e sob a liderança de Eduardo 

Chivambo Mondlane iniciaram a luta armada de libertação nacional39, tendo terminado com a 

assinatura dos Acordos de Lusaka40 que criaram as condições para a independência política do 

país proclamada em 25 de junho de 1975, por Samora Moisés Machel primeiro presidente de 

Moçambique independente 

Durante os 10 anos da luta de libertação, foram organizadas várias áreas onde a 

administração colonial já não tinha controle, as chamadas Zonas Libertadas ─ onde as 

                                                 

39 Os guerrilheiros da FRELIMO conseguiram rapidamente libertar grande parte das províncias de Cabo Delgado 

e Niassa. No entanto, a guerra de libertação nunca chegou a abranger mais do que 30% do território 

moçambicano. No fim da guerra, menos de 10% da população vivia em zonas libertadas da FRELIMO. 

Consequentemente, a FRELIMO nunca obteve uma vitória militar total sobre o exército colonial. Entretanto, o 

aumento das pressões vindas dos movimentos de libertação de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau foi decisivo 

para o desenvolvimento em Portugal. Através do Golpe Militar de 1974, em Portugal, súbita e inesperadamente 

estava aberto o caminho para as independências política das colônias de Portugal na África (ABRAHAMSSON; 

NILSSON, 1994). 
40 Os Acordos de Lusaka foram assinados em 7 de setembro de 1974, em Lusaka (Zâmbia) entre o Estado 

Português e a FRELIMO. Nestes acordos o Estado Português reconheceu formalmente o direito do povo 

moçambicano à independência e, em consequência, acordou com a FRELIMO o princípio da transferência de 

poderes, ou seja, transferência da soberania que detinha sobre o território de Moçambique.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Soberania
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populações deveriam aglomerar-se em redor das bases de guerrilha ou em zonas próprias, 

considerando a situação de guerra. Mosca (2005) considera que estas zonas ou aldeias tinham 

múltiplos objetivos: defender e proteger as populações, simultaneamente que estas 

participavam na defesa e autodefesa, mobilizar ou obrigar as populações para o transporte de 

material de guerra e de mantimentos transformando as aldeias em reservas de mão de obra, 

dificultar as ações das forças opostas em consequência da presença de populações. Existia 

uma dupla dependência: os guerrilheiros necessitavam da população e, esta, vivia protegida 

pelos primeiros. A esse respeito, Abrahamsson e Nilsson (1994) entendem que as 

experiências das zonas libertadas tiveram um significado político grande.  

Os guerrilheiros da FRELIMO receberam muito apoio dos camponeses e juntos 

montaram sistemas coletivos de produção e abastecimento que funcionavam bem. Isto era 

interpretado como uma prova clara da força mobilizadora do poder popular. Após a 

independência, conforme será visto no item a seguir, o então governo, avançou com uma 

estratégia de desenvolvimento por meio da introdução de novas formas de produção baseadas 

na socialização do campo e na cooperativização da produção e do trabalho bem como na 

propriedade coletiva dos meios de produção. Os meios pertenciam ao Estado e eram para o 

povo (FREI, 2013). Politicamente, Moçambique foi um Estado de orientação marxista-

leninista e/ou socialista desde 1977, quando o III Congresso da FRELIMO adotou a referida 

ideologia, tendo ainda neste mesmo Congresso, se transformado de movimento de libertação a 

partido político41 (FERRÃO, 2002; MOSCA, 2005). Por conseguinte, logo a seguir a 

proclamação da independência, o país começou a vivenciar momentos de tensão militar que 

culminaram com o desencadear da guerra civil moçambicana.  

 

2.7 Independência política e mineração em Moçambique  

A indústria extrativista em Moçambique não era dos setores econômicos mais 

importantes durante a vigência do regime colonial (MOSCA, 2005). Quando a FRELIMO 

obteve o poder com a independência em 1975, Moçambique estava profundamente marcado 

pelo seu passado colonial. Desse passado, o país herdou uma atividade mineral caracterizada 

por um desenvolvimento desequilibrado e por um desconhecimento da geologia do país em 

profundidade. Araújo (1989) aponta que até o final do período de colonização haviam poucos 

                                                 

41 Moçambique é um dos poucos países em África que experimentou a via de desenvolvimento socialista [...]. Do 

ponto de vista do ocidente, desde 1977, Moçambique era classificado simplesmente como um Estado pro 

comunista. Contudo a 2 de outubro de 1986, o Governo dos EUA classificou Moçambique como um Estado 

marxista-leninista (FERRÃO, 2002). 
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estudos geológicos que permitissem avaliar a quantidade e qualidade de jazidas minerais 

existentes em Moçambique. O autor destaca ainda o fato de Portugal se diferenciar das outras 

potências coloniais na exploração dos recursos minerais existentes, principalmente por se 

apresentar economicamente pobre, o que o tornava incapaz de investir nesse ramo de 

atividade. 

Durante o regime colonial foi apenas o carvão mineral de Moatize que mereceu 

alguma atenção do governo português, ao concessionar a sua exploração econômica para a 

Companhia Carbonífera de Moçambique, uma companhia privada criada em 1947, em que o 

Estado português detinha 10% do capital. Dada a importância que a exploração da mina de 

carvão de Moatize representa para o entendimento da temática em estudo, propusemo-nos em 

aprofundar a análise do processo de sua exploração no capítulo 3. Entretanto, além da 

exploração do carvão de Moatize, foi também construída a ferrovia de Tete visando a ligar a 

região carbonífera de Moatize ao porto da Beira. Outro projeto importante implantado pelo 

regime colonial em Moçambique no decurso da década de 1960, foi a construção sobre o rio 

Zambeze, na província de Tete, da barragem de Cahora Bassa para a produção e venda de 

energia elétrica para a colônia e países vizinhos, sobretudo, a RAS.  

Por detrás do objetivo econômico da construção da Barragem, haviam objetivos 

políticos de gestão do território a serem alcançados. De fato, conforme apontam Newitt 

(1997) e Mosca (2005) com a construção da barragem de Cahora Bassa, o governo colonial 

pretendia, por um lado, criar uma zona tampão com elevada densidade de colonos brancos e, 

por outro, reforçar as alianças políticas e militares, de forma a impedir o avanço para a zona 

centro do país, da guerra de libertação nacional iniciada pela FRELIMO em 1964. Ou seja, a 

construção da barragem de Cahora Bassa, significativa para Portugal, no cenário político 

internacional, era a principal garantia de que aquele país europeu iria continuar no continente 

africano. 

Para além da constituição da Companhia Carbonífera de Moçambique e da construção 

da barragem de Cahora Bassa, o setor da indústria extrativista minério-energética no país, 

continuava marginalizado até aos últimos anos da colonização pelas causas que anteriormente 

apresentamos. A título de exemplo, dados do Anuário Estatístico Nacional de 1973, 

publicados pela antiga Direção Provincial dos Serviços de Estatísticas (1974) indicam que até 

1972, existiam, no país, apenas 126 estabelecimentos de indústria extrativista, sendo 62 de 

pedra, argila e areia, 48 de sal, 15 de minérios não ferrosos e um de carvão. De acordo ainda 

com a mesma fonte, o número total de trabalhadores na indústria extrativista até a essa altura 

rondava em torno de seis mil trabalhadores. As principais indústrias, em termos de valor da 
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produção eram as de calcário 22%, granito e pedra 20%, carvão 18%. Existia ainda a extração 

de pedras preciosas na Zambézia. As reservas de ouro de Manica nunca tiveram extração 

industrial, provavelmente por inviabilidade econômica e dimensão das jazidas.42 

Tal como abordamos anteriormente, o interesse mútuo que ligara Moçambique e a 

RAS desde a abertura das primeiras minas, esmoreceu na década de 1970. A eliminação dos 

controles sobre os preços do ouro veio alterar toda base econômica da indústria mineral do 

ouro, cujas receitas, permitiam, agora, uma mecanização em maior escala e o pagamento de 

salários suficientemente elevados para atrair os recursos humanos sul-africanos. A proporção 

de trabalhadores recrutados dentro da RAS subiu nitidamente de uns meros 28% em 1970, 

para 63%, em 1979. Esta mudança tão repentina na política de recrutamento das minas foi 

desencadeada pelo embarco imposto pelo Malaui a todo o recrutamento em 1974, o ano da 

revolução portuguesa (NEWITT, 1997). 

Esta medida tornou as minas sul-africanas subitamente dependentes de Moçambique 

para o fornecimento de mão de obra e, sabe-se que, em 1975, foram recrutados 113 mil 

moçambicanos. Nessa altura, as minas estavam a ficar alarmadas receando que os discursos 

do governo da FRELIMO pudessem levar ao fim do recrutamento de uma forma tão súbita 

quanto a do Malaui e, em 1976, as minas empreenderam uma política de não reemprego dos 

moçambicanos uma vez terminados os seus contratos.  

As minas tinham já adotado planos de contingência quando a FRELIMO encerrou 17 

dos 21 postos de recrutamento da WNLA, em Moçambique. Entre 1976 e 1977, o 

recrutamento desceu para 32.648 e 36.447, os níveis mais baixos desde que se iniciaram os 

registros. A antiga aliança Transval-Moçambique mudou também de outras formas. Em 1969, 

as disposições que garantiam tráfego para Lourenço Marques, que passou de 55% para 40%, 

em 1964, foram completamente postas de lado. Em 1976-1977, a RAS pôs a funcionar dois 

novos portos, com capacidade para manusear cargas volumosas, reduzindo ainda mais a 

dependência da baía de Delagoa (NEWITT, 1997).  

Apesar de se tratar de progressos principalmente econômicos por parte da RAS, existia 

no fundo um problema político. Moçambique independente não estava em condições de 

abdicar das suas receitas de mão de obra migrante e do movimento do porto. No entanto, 

ressentia-se da sua dependência da RAS e discutia abertamente políticas que trariam maior 

                                                 

42 Barca e Santos (2000) referem que até a altura da independência nacional, haviam apenas 79 concessões para 

exploração mineira no país e que somente 16 se encontravam em atividade. Contudo, preferimos usar os dados 

constantes em Mosca (2005) por se apresentarem mais detalhados e fiáveis do ponto de vista da fonte utilizada. 
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autonomia à sua economia. No passado, as autoridades portuguesas tinham conseguido usar 

de considerável influência nas suas negociações com a RAS, como o demonstraram os 

acontecimentos na década de 1920. Existia manifestamente uma relação de necessidade 

mútua. Na década de 1970, a balança de vantagem pendia pesadamente para o outro lado. A 

RAS procurava, agora, a todo o custo, tornar-se mais independente e isso implicava libertar-se 

de alguns dos estreitos laços econômicos com Moçambique. 

O recrutamento anual de mão de obra de Moçambique manteve-se abaixo dos 38 mil 

trabalhadores até 1984, altura em que a assinatura do acordo de N’komati, se seguiram 

tentativas dos governos sul-africano e moçambicano no sentido de reativaram a mão de obra 

migrante. Moçambique pretendia o aumento da quota para 120 mil trabalhadores e concordou 

em eliminar as restrições ao recrutamento. Em 1984, estas medidas contaram com o apoio do 

governo sul-africano e o número de moçambicanos recrutados aumentou ligeiramente para 

52.410 trabalhadores, em 1985. Em 1986, o governo sul-africano mudou de ideias e ameaçou 

expulsar todos os trabalhadores estrangeiros. Chegou-se a um entendimento e o novo 

recrutamento foi proibido e só os que voltassem a ser contratados tinham autorização para 

entrar na RAS. Como resultado, o recrutamento baixou para 44.015 mineiros em 1989, altura 

em que a intensificação da guerra civil, levada a cabo pela RENAMO, desorganizou 

desastrosamente a economia moçambicana (NEWITT, 1997). 

A semelhança do período colonial, no período que se seguiu a independência nacional, 

o setor da indústria extrativista de mineração em Moçambique, pouco participava na estrutura 

socioeconômica do país. Visando a inverter essa situação, o governo estudou formas de como 

obter informações sobre a quantidade e a qualidade de recursos existentes. Como corolário, 

foram concebidos planos ambiciosos a fim de desenvolver o conhecimento geológico e de 

recursos minerais no território moçambicano. De fato, a antiga carta geológica de 1987 foi 

substituída por uma nova carta geológica datada de 2008, com informações mais detalhadas 

e um conhecimento mais profundo do potencial dos recursos minerais em Moçambique. Rico 

em recursos, Moçambique ainda apresentava nos anos que seguiram a independência um nível 

de exploração insuficiente para que se tornasse fundamental no crescimento da economia 

nacional.  

Nesse sentido, autores como Frei e Chaveiro (2015), consideram que para o setor 

minerador o período pós-independência significou uma verdadeira letargia, devido 

principalmente ao insucesso das políticas de socialização do campo adotadas nos primeiros 

anos da independência e o desencadear e a intensificação da guerra civil que assolou o país 

entre 1976 e 1992. Os autores entendem que tanto a socialização do campo como a situação 
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de guerra vivenciada, não somente forçaram o afastamento e deslocamento compulsivo das 

populações de suas residências e respectivas machambas como também provocaram a fuga 

maciça de camponeses, ao acelerar a migração campo cidade, bem como o abandono massivo 

das empresas mineradoras até então existentes, em resultado da insegurança político-militar 

instalada nas áreas de mineração. 

Dada a importância de que se reveste o período pós-independência, sobretudo, pelas 

novas formas de orientação política e de gestão do território adotadas pelo então governo e 

que estiveram fundamentadas numa perspectiva econômica e político-filosófica marxista-

leninista de organização do território, consideramos pertinente analisar mais de perto as 

transformações políticas operadas no período pós-independência buscando, por esse caminho, 

entender como o conjunto dessas transformações políticas e sociais de organização do 

território, criou condições para o processo de inserção de Moçambique na geopolítica mundial 

de produção de commodities minerais. Daí que, passamos, em seguida, a analisar as 

trajetórias socioespaciais e as transformações políticas que caracterizaram os primeiros anos 

da independência de Moçambique, para que o leitor vá aos poucos, se inteirando do contexto 

e do processo da territorialização do capital neste território.  

 

2.7.1 Trajetórias socioespaciais e transformações políticas no Moçambique 

independente: camponeses e terra no contexto da socialização do campo  

Tal como anteriormente abordamos, após a independência do país em 1975, o novo 

governo liderado pela FRELIMO, definiu como preocupação fundamental do seu 

desenvolvimento, a planificação socialista da economia que culminou com o processo de 

nacionalização da terra. A necessidade de quebrar o padrão econômico, social e político 

destorcido, que se tinha formado no país durante a época colonial, veio a tornar-se decisiva 

para o direcionamento dessa estratégia. Considerando o longo processo de colonização a que 

o povo moçambicano esteve sujeito durante quase 500 anos de exploração e pilhagem, a 

adoção de políticas públicas e de Estado que garantissem um sistema de produção no sentido 

de acomodar os anseios das comunidades rurais para uma nova ordem da relação com a terra, 

vislumbrava-se como a melhor das opções para uma sociedade sedenta de produzir para a sua 

própria reprodução social, material e cultural. 

A estratégia de desenvolvimento socialista fora formada logo durante a guerra colonial 

contra Portugal, entre 1964 e 1974. Em 1977, essa estratégia se tornou explícita quando da 

realização do III Congresso, onde a FRELIMO se transformou num partido de vanguarda 

marxista-leninista. Mais tarde, essa estratégia cujo aparecimento fora condicionado por 
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circunstâncias tanto internacionais como nacionais, foi evidenciada por meio de um plano de 

10 anos, o Plano Prospectivo Indicativo (PPI) elaborado pela FRELIMO, cujo objetivo 

explícito era acabar com o subdesenvolvimento num período de 10 anos (1981-1990)43.  

Abrahamsson e Nilsson (1994) entendem que na altura da independência, o único tipo 

de sociedade psicologicamente aceitável para a direção da FRELIMO, era a sociedade 

socialista. As negligências do Estado colonial deveriam ser compensadas pelo estado 

independente, por meio da satisfação das necessidades da população e da eliminação da 

propriedade privada. A visão de desenvolvimento que surgiu durante a guerra colonial 

baseava-se na necessidade de transformar a estrutura econômica, por meio de uma 

industrialização rápida baseada nos excedentes agrícolas. Para que isso pudesse ser possível, 

era necessário que a agricultura fosse urgentemente modernizada e que a produção 

aumentasse substancialmente. Frei (2013) aponta que nas zonas rurais, o então governo 

avançou com uma estratégia de desenvolvimento que visava a modificação do espaço rural, 

direcionando-o para a promoção da produtividade, nacionalização da terra e unidades de 

processamento, bem como a criação de cooperativas agrícolas, com o início do movimento 

das aldeias comunais44.  

Desse modo, introduziram-se novas formas de produção baseadas na socialização do 

campo e na cooperativização da produção e do trabalho, bem como na propriedade coletiva 

dos meios de produção. Para o governo da FRELIMO, a socialização do campo tinha como 

pressuposto transformar o povoamento disperso – típico da tradição rural moçambicana – 

numa outra forma de povoamento moderno, por meio das aldeias comunais. Embora a medida 

tenha sido implantada com boas intenções governamentais, não foi igualmente compreendida 

pelo grupo alvo desta iniciativa. A população no meio rural deveria concentrar-se em aldeias 

comunais, como estratégia de transformação social e cultural dos camponeses, sendo a base 

produtiva e econômica formada em dois polos, as empresas estatais e as cooperativas, 

conforme será discutido mais adiante.  

Analisando mais de perto a política de socialização do campo adotada no período 

imediatamente a seguir à independência nacional, Mosca (2008) considera que teoricamente, 

                                                 

43 O PPI em Moçambique inspirou-se na estratégia de modernização forçada dos planos argelinos de 

desenvolvimento, que tentavam igualar o nível de desenvolvimento dos países ocidentais num período de 25 

anos. No caso de Moçambique, o então governo pretendeu acabar com o subdesenvolvimento num período de 10 

anos. O PPI foi apresentado em 1980, como resultado duma decisão tomada no III Congresso do partido 

FRELIMO em 1977. No entanto, O PPI apesar de ter sido bem concebido não logrou efeitos devido à 

dependência de investimentos externos (FERRÃO, 2002, p. 106). 
44 As aldeias comunais eram consideradas como uma das bases para o desenvolvimento do socialismo. Para o 

então governo, as aldeias comunais eram definidas como a coluna vertebral do desenvolvimento das forças 

produtivas no campo, com base em relações de produções socialistas.   
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pretendia-se a socialização do meio rural por meio de um processo radicalizado, onde a 

estatização do setor privado constituía um dos eixos de desenvolvimento. De acordo com esse 

autor: 

A cooperativização era considerada a via para envolver os camponeses na 

coletivização produtiva e social e tinha por objetivo eliminar o 

'individualismo', a dispersão e as dificuldades de controle da população. 

Apenas estas duas formas de produção eram consideradas como integrantes 

no sistema de planificação centralizada. Os produtores de pequena escala e o 

setor privado, não eram incorporados nos planos e, sem afetação 

administrativa de recursos, tiveram dificuldades de reproduzir os ciclos 

produtivos (MOSCA, 2008, grifos do autor).  

 

De acordo com as linhas fundamentais estabelecidas pela FRELIMO (1980) no Plano 

Prospectivo Indicativo (PPI) para 1981-1990, o processo de socialização do campo devia 

assentar em dois fatores fundamentais: i) no desenvolvimento acelerado do setor estatal, com 

base na grande exploração agrária e na mecanização a realizar principalmente por meio dos 

grandes projetos; ii) na cooperativização do campo, de modo a alcançar níveis altos de 

produtividade, por meio da sua concentração em explorações de média e grande dimensão e 

na transformação socioeconômica do setor familiar, com o envolvimento dos camponeses no 

modo de vida coletiva nas aldeias comunais. Com efeito, o governo apoiava as cooperativas, 

tanto por meio de preços preferenciais, de subsídios e créditos ao aprovisionamento de 

produtos como por meio de assistência técnica, da comercialização, abastecimento e 

mecanização. 

As machambas estatais deveriam ser o ponto fulcral da estratégia agrícola, ou seja, 

deveriam produzir bens de exportação e cobrir uma grande parte das necessidades totais de 

bens alimentares do país. Por isso, deveriam merecer o devido investimento por parte do 

Estado. Com efeito, do investimento em agricultura entre 1977 e 1983, 90% destinava-se ao 

setor estatal e apenas 2%, às cooperativas e virtualmente nada ao setor familiar (FERRÃO, 

2002). As machambas a serem intervencionadas pelo Estado, seriam formadas a partir das 

antigas plantações e da junção das parcelas agrícolas mais pequenas que os colonos 

portugueses tinham abandonado, sobretudo, nas áreas de colonato. A sua ocupação era 

justificada pela destruição de capital que se verificaria se elas não fossem aproveitadas. Além 

disso, era imprescindível abastecer as cidades de bens alimentares. A rápida mecanização era 

motivada, em primeiro lugar, pela vontade de aumentar a produtividade e, em segundo lugar, 

pela necessidade de substituir o chibalo e o trabalho manual duro por uma forma de 

agricultura mais moderna (ABRAHAMSSON; NILSSON, 1994). 
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A mecanização das machambas estatais fazia parte de um sonho de modernização 

rápida que os dirigentes do país tinham na altura da independência. Eles esperavam que as 

receitas de exportação das plantações e da agricultura em grande escala, pudessem contribuir 

para o financiamento de uma transformação total do campo. A grande maioria da população 

era camponesa e para poder melhorar as suas condições de vida e o seu nível material, era 

necessário reorganizar o campo. Estimulando as famílias camponesas que viviam muito 

isoladas no campo a mudarem-se para as aldeias comunais, entendia-se que poderia ser mais 

fácil oferecer educação, saúde e água. De modo a melhorar o seu poder de compra e o seu 

nível material, os camponeses deveriam sucessivamente deixar os seus métodos tradicionais e 

melhorar a produtividade. Considerava-se que a maneira de atingir este tipo de 

desenvolvimento seriam as cooperativas de produção, a serem apoiadas e financiadas pelas 

machambas estatais, no que dizia respeito ao aconselhamento sobre técnicas agrárias e acesso 

a equipamento agrícola mecanizado. Em consequência, uma condição para poder organizar as 

cooperativas de produção era que a população se encontrasse concentrada em aldeias 

comunais (ABRAHAMSSON; NILSSON, 1994). 

O processo de cooperativismo não somente abrangeu as propriedades dos colonos, 

nacionalizadas pelo governo, como também as parcelas de terra da população nativa, 

justificando-se, em parte, a resistência da população ao processo e consequente fracasso das 

políticas. Não obstante, a relação entre a quantidade da população agrupada nas aldeias e os 

recursos disponíveis, revelava-se, por vezes, com desequilíbrios pronunciados, provocando 

escassez de terra arável e outras condições de que dependia a vida das famílias camponesas. 

Daí, também, a rejeição da maioria da população ao sistema de aldeamentos. Matos e 

Medeiros (2014) consideram que a criação de aldeias comunais significou deslocar 

populações de suas áreas de residência para novos espaços, que poderiam ser espaços onde a 

terra esteve sob exploração de uma empresa estatal portuguesa ou privada. Esse processo de 

deslocação física das pessoas segundo Araújo (1988), não levava em conta a história, a 

cultura e a identidade desses povos, como também destruía as formas de organização social e 

o sonho de aquisição da terra que fora apropriada pelo governo colonial.  

Abrahamsson e Nilsson (1994) entendem que a transferência considerável da 

população para as aldeias comunais implicou que uma grande parte da comunidade 

camponesa tenha passado a ter que percorrer distâncias maiores para as suas terras. O 

aumento de percurso para as terras tornou-se, por um lado, um impedimento à produtividade 

da agricultura familiar que já era baixa e, por outro lado, deu origem a um novo tipo de 

diferenciação econômica dos camponeses, por diferentes famílias terem que caminhar 
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percursos diferentes para as suas terras45. Ou seja, os camponeses cujas terras ficavam muito 

longe passaram a vender a sua força de trabalho a outros camponeses que tinham terras mais 

próximas da sua residência.  

Pereira (1997) considera que durante a primeira fase de socialização do campo 

algumas das medidas indicaram ter um impacto bastante positivo, mas o projeto ficou 

condenado ao fracasso porque não tomou em conta a existência de estruturas sociais e 

clânicas, de poderes tradicionais, alheando-se das reais necessidades das populações. 

Apareceram as machambas do povo, mas os camponeses foram mantendo as suas machambas 

individuais e as suas casas nas suas comunidades. Foi necessário por vezes destruir as casas 

dos camponeses para obrigá-los a viver nas aldeias comunais e, por essa via, demonstrar que 

aquela era a melhor opção.  

De fato, a constituição das machambas estatais causou grandes contradições entre a 

FRELIMO e muitos dos camponeses. A FRELIMO considerava que as terras que os 

portugueses tinham abandonado pertenciam ao Estado. Os terrenos que em 1974 a 1977, 

foram abandonados pelos agricultores portugueses não estavam realmente abandonados 

quando as machambas estatais após 1977, se iriam encarregar deles. A estratégia de 

modernização para o desenvolvimento rural, que Moçambique escolheu na altura da 

independência, não obteve os resultados previstos. Os problemas dessa estratégia 

verificavam-se mais a nível político, social e econômico.  

A política para as zonas rurais tinha-se baseado num número de pressupostos que não 

estava em concordância com as condições materiais do abastecimento de bens alimentares nas 

áreas rurais, nem com os padrões culturais vigentes. Simultaneamente, não se verificava 

qualquer apoio às famílias camponesas em forma de sementes, enxadas e bens de consumo. 

Esse fato, aliado a insegurança e a seca então instalada, condicionou a que os níveis de 

produção tanto para o consumo como para a venda tivessem diminuído bastante. Mas não foi 

somente o problema da guerra, da seca e de falta de apoio aos camponeses que explicam a 

diminuição da produção agrícola.  

Apesar dos esforços gigantescos, as machambas estatais não atingiam os objetivos 

planeados e apresentavam uma produção estagnada. Menos de 50% dos terrenos, que eram 

utilizados na era colonial para produção comercial, tinham sido cultivados. As áreas 

                                                 

45 As vezes, as aldeias eram localizadas de maneira a que as famílias mais influentes da zona tivessem as suas 

terras de cultivo perto das novas aldeias. Assim, por vezes, os representantes dessas famílias eram os defensores 

locais mais ativos da política de desenvolvimento rural da FRELIMO e podiam, em suma, apoiar as suas 

próprias ambições políticas com a ajuda do exercício de poder político local em linha com a estratégia oficial 

(ABRAHAMSSON; NILSSON, 1994). 
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cultivadas apresentavam déficits muito grandes. Os camponeses que viviam perto das 

machambas estatais não eram autorizados a utilizar a terra que não estava a ser cultivada. Por 

exemplo, um trabalhador de uma machamba estatal não era autorizado a ter mais do que um 

hectare para a agricultura da família (ABRAHAMSSON; NILSSON, 1994).  

O problema das machambas estatais não tinha somente a ver com o fato de que os 

objetivos não eram cumpridos. Eles eram totalmente irrealistas logo de início. Seus problemas 

tinham muito mais a ver com os altos custos de produção e a grande destruição de capital que 

eram um resultado do baixo nível de formação técnica, da mecanização exagerada e da 

sabotagem premeditada, levada a cabo por camponeses descontentes. Como corolário desse 

processo, as machambas estatais tornaram-se um peso econômico em vez de contribuírem 

para o financiamento do desenvolvimento. 

No campo político interno, constatou-se que a elaboração e realização da estratégia de 

desenvolvimento socialista levada a cabo pela FRELIMO, enfraqueceram a aliança política 

que tinha sido formada entre o partido e os camponeses durante a guerra de libertação. A 

medida que foi ficando claro que a estratégia rural não podia dar resposta às expectativas que 

a população tinha em relação à independência, criou-se uma resistência à modernização. 

Desse modo, o governo perdeu todas as possibilidades de influenciar a produção e a 

distribuição dos bens alimentares produzidos no país.  

Ao mesmo tempo, o papel da rede comercial na produção de bens alimentares foi 

também subestimado. Uma parte do sistema comercial desapareceu com os portugueses 

durante os dois primeiros anos após a independência. Uma outra parte foi destruída pela 

desestabilização militar depois de 1981. O fato de o governo, em vez de reconstruir a rede 

comercial e estimular as famílias camponesas no sentido de aumentarem a produção para a 

venda, ter concentrado todos seus esforços na modernização das recém-formadas machambas 

estatais, teve também efeitos no cultivo para sustento próprio.  

Foram poucas as ações realizadas no sentido de reabilitar essa rede e de criar um 

sistema de crédito que funcionasse. Como resultado, a economia rural foi rapidamente 

transformada numa economia de troca pura em que os camponeses se recusavam em vender 

seus excedentes de produção por dinheiro e, em vez disso, exigiam uma troca imediata por 

outros produtos e bens de consumo. Ademais, a estratégia de desenvolvimento do campo e a 

modernização impostas vieram a desafiar duas forças locais distintas. Por um lado, desafiaram 

as famílias dominantes que tinham a sua base na estrutura africana da autoridade tradicional e 

que tinham estado ligadas com a administração colonial.  
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Os tradicionais detentores do poder foram desafiados porque lhes foram retiradas as 

suas posições administrativas e os seus direitos políticos, sem mecanismos de reavê-los. Com 

a perspectiva cega e convicta de combate ao obscurantismo e à ignorância, foram eliminados 

os poderes tradicionais, foram escolhidos e designados novos chefes das aldeias que, muitas 

vezes, coincidiram para surpresa das entidades políticas com as próprias chefaturas locais. A 

FRELIMO, ao destronar o poder das autoridades tradicionais anteriormente ligadas à 

administração colonial, eliminou uma das fontes de legitimidade junto à base. O fracasso da 

política agrária desafiou e reforçou as estruturas locais de poder que, por diferentes razões, 

não compartilhavam a visão sobre modernização e transformação socialista das zonas rurais. 

Esse fato, contrariava os próprios objetivos da visão de desenvolvimento adotada pela 

FRELIMO. 

Por outro lado, desafiaram a população cujas terras ficavam mais distanciadas das 

recém-formadas aldeias comunais. Os camponeses que moravam longe das suas terras viram a 

sua capacidade de produção ser constantemente diminuída, uma vez que o fato de morarem 

nas aldeias os obrigava a percorrer diariamente distâncias consideráveis para as suas terras. A 

medida que a situação de abastecimento se foi agravando no campo, foi-se tornando mais 

importante para os camponeses ficarem nas proximidades das suas terras e não serem 

arrastados para um quase desemprego nas aldeias e pequenas cidades (ABRAHAMSSON; 

NILSSON, 1994). Pouco tempo depois, essas duas forças acabaram por convergir e juntas 

criaram condições para a implantação da RENAMO nas zonas rurais de Moçambique.  

O desenvolvimento econômico depois de 1981, demonstra uma tendência decrescente, 

mensurável por meio da diminuição das receitas da prestação de serviços à RAS e do 

decréscimo das exportações. A necessidade urgente de pedir empréstimos a nível 

internacional para conseguir equilibrar a balança de pagamentos e pagar os juros colocou a 

descoberto a necessidade urgente de uma reorientação política e econômica, tanto em nível 

nacional como internacional. O problema não era somente a falta de divisas e a grande 

necessidade de contrair empréstimos internacionais. Durante 1983, as receitas do Estado 

tinham diminuído consideravelmente ao mesmo tempo em que tinham aumentado muito as 

despesas militares, as subvenções aos consumidores e às empresas estatais e os salários dos 

funcionários públicos. A quantidade de dinheiro e a procura por parte da população eram 

muitas vezes superior à oferta de produtos. A inflação aumentou consideravelmente e o 

mercado paralelo tornou-se cada vez maior.  

A continuação da seca piorou ainda mais a situação de Moçambique. Como resultado 

da situação econômica em que o país de encontrava mergulhado, com um decréscimo das 
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receitas de exportação e um aumento das necessidades de importação, aumentou a 

necessidade de financiamento internacional. Vejamos a seguir, como a debilidade econômica 

de Moçambique em conjunto com fatores políticos e sociais internos e externos, 

condicionaram o processo de transição de um país de regime de orientação socialista, para a 

adoção e implantação da economia de mercado.  

 

2.7.2 Entre textos e contextos: do socialismo ao neoliberalismo  

Tal como anteriormente descrevemos, a visão da FRELIMO sobre um 

desenvolvimento socialista independente, tal como foi formulada durante a luta de libertação 

e nos anos imediatamente a seguir à independência, foi-se afastando cada vez mais da 

realidade. Em vez de uma melhoria das condições materiais de vida e do bem-estar social, a 

população enfrentou a fome, a guerra e a miséria. Um conjunto de fatores inter-relacionados 

explica o insucesso do sonho do regime socialista que se pretendia em Moçambique e, 

consequentemente, a abertura do país para o neoliberalismo. Entre esses fatores, salientam-se 

fatores de natureza econômica, político-social e até naturais (ligados às condições climáticas 

como a seca, por exemplo). Ora vejamos: 

Moçambique é um país que, desde há muito, apresenta um déficit negativo crônico da 

balança de pagamentos. O país sempre importou mais do que podia exportar. Durante a época 

colonial o déficit crônico da balança das transações correntes foi coberto especialmente pelas 

transferências de Portugal baseadas no ouro da RAS. Após a independência, essas receitas 

diminuíram drasticamente, pois, a RAS, ao mesmo tempo em que rescindiu o acordo do ouro, 

muito vantajoso para Moçambique, diminuiu também o número de mineiros moçambicanos 

para trabalhar nas minas sul-africanas. Com efeito, o país viu reduzir-se parte significativa da 

fonte de receitas em divisas. 

Por outro lado, a prestação de serviços ferro-portuários que para o país fora também 

uma importante fonte de receitas em moeda estrangeira, se viu desmoronar quando a RAS, 

um importante cliente dos serviços moçambicanos, deles se renunciou ao decidir investir em 

seus próprios portos. Esta situação foi ainda agudizada quando em 1976, por recomendações 

da ONU (Organização das Nações Unidas) Moçambique foi forçado a fechar a fronteira com 

a então Rodésia do Sul como parte do cumprimento do pacote de sanções internacionais 

contra o regime de minoria branca naquela colônia britânica. Como resultado, desapareceu 

também outra importante fonte de receitas para o país. Desse modo, o déficit da balança das 

transações correntes precisava, cada vez mais, de ser coberto por ajuda e empréstimos 

internacionais. 
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Por sua vez, a posição política tomada por Moçambique, baseada na análise de que só 

uma RAS de regime de maioria negra poderia proporcionar uma estabilidade a longo prazo na 

região e condições para um desenvolvimento pacífico, constituía forte ameaça ao então 

regime do Apartheid.  Por outro lado, a transformação da FRELIMO num partido de 

vanguarda marxista-leninista foi também considerada como uma ameaça ideológica pela 

África do Sul. Aparentemente, estes fatores criaram as condições iniciais para que a RAS 

desencadeasse ofensivas de desestabilização político-militar, econômica e social de 

Moçambique.  

Do mesmo modo, o papel ativo de Moçambique para a formação da SADCC, cujo 

objetivo era diminuir a dependência econômica da região em relação ao resto do mundo, 

especialmente à RAS e a sua consequente responsabilidade pelas ações necessárias no setor 

dos transportes, para que o regime do Apartheid sul-africano pudesse ser isolado, bem como o 

apoio da FRELIMO ao Congresso Nacional Africano (ANC )46 e ao Zimbabwe African 

National Union (ZANU)47, atiçaram as motivações para que o governo sul-africano 

intensificasse a onda de desestabilização do Moçambique independente. Nesse sentido, a 

RENAMO passou a constituir o instrumento principal da desestabilização militar de 

Moçambique movida pela África do Sul que forneceu todo apoio logístico necessário ao 

movimento. 

Paralelamente, a política agrária de socialização do campo ─ baseada no grande 

volume de investimento para a modernização e mecanização da agricultura, fez com que a 

produção agrícola em várias províncias diminuísse tanto nas machambas estatais mecanizadas 

como nas machambas das famílias camponesas. Com efeito, a base de abastecimento de bens 

alimentares ao país diminuiu dramaticamente, o que aumentou as necessidades de importação 

de comida na mesma proporção. O setor familiar deixou de ter motivos para aumentar a 

produção para comercializar e afastou-se do mercado.  

Por outro lado, a seca generalizada que assolou, sobretudo, a região sul de 

Moçambique, no decurso da década de 1980, veio agravar a situação da população rural. As 

                                                 

46 O Congresso Nacional Africano, conhecido no seu acrônimo em inglês por African National Congress (ANC) 

é um partido político sul-africano. Foi fundado em 1912, na cidade de Bloemfontein na África do Sul, com a 

proposta de advogar os direitos da população negra do país. Desde o fim do regime de Apartheid, em 1994, o 

ANC é o principal partido político da África do Sul. O pacifista Nelson Mandela foi a figura mais influente do 

partido, assim como de todo o continente africano.  
47 A União Nacional Africana do Zimbábue, conhecida no seu acrônimo em inglês por Zimbabwe African 

National Union (ZANU) é um partido político que lutou contra o governo de minoria branca na Rodésia do Sul 

durante o período colonial da história do Zimbábue. Atualmente, o partido é liderado por Robert Mugabe, no 

poder desde a independência do país em 1980. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul-africano
https://pt.wikipedia.org/wiki/1912
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bloemfontein
https://pt.wikipedia.org/wiki/Negros
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://pt.wikipedia.org/wiki/1994
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pacifista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minoria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brancos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rod%C3%A9sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Zimbabwe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Mugabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980
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possibilidades de o governo implementar a sua estratégia de desenvolvimento tendo como 

base econômica a agricultura, diminuíram radicalmente. Em consequência, somente um terço 

da população do país consegue produzir para seu próprio autoconsumo. Nove milhões de 

habitantes estavam dependentes da ajuda internacional para sobreviverem. 

(ABRAHAMSSON;  NILSSON, 1994). 

A isso, vieram juntar-se os efeitos da guerra civil que, em outras províncias, devastou 

tanto a agricultura como as fábricas de tratamento de produtos agrícolas e as vias de 

transporte para os portos de exportação. Desse modo, criou-se um descontentamento social 

que viria a ser utilizado pela política externa sul-africana que se aproveitou da situação para 

continuar a financiar a RENAMO que durante 16 anos deixou Moçambique numa situação de 

caos. Em pouco tempo, o país ficou sem recursos financeiros necessários para importar bens 

alimentares comercialmente. Moçambique precisava, mais do que nunca, de pedir mais 

empréstimos de modo a poder alimentar sua população.  

No plano político internacional, a homogeneização da opinião sobre o 

desenvolvimento, isto é, modernização por meio de planificação e gestão estatal, que 

caracterizou o mundo nas décadas de 1960 e 1970, estava chegando ao fim. A modernização 

para atingir o nível dos países industrializados seria feita agora com a ajuda das forças de 

mercado e dos atores da economia privada. Esta nova visão dos requisitos prévios para o 

desenvolvimento, que surgiu no início dos anos 1980, viria a ter também um impacto decisivo 

sobre o futuro desenvolvimento econômico, político e social de Moçambique. 

Por outro lado, as alianças que o país conseguira estabelecer com a Organização de 

Cooperação dos Países do Leste (COMECON) começavam a esmoronar-se quando em 1982, 

foi recusada a entrada oficial de Moçambique para a Organização48. Dessa forma, com a 

recusa da entrada na COMECON, Moçambique compreendeu claramente a necessidade de 

encontrar novos parceiros políticos. A União Soviética considerava que já não podia manter 

experiências socialistas no terceiro mundo sob os seus braços, quando as condições para obter 

sucesso já se tinham mostrado quase inexistentes, do ponto de vista histórico. A posição, um 

pouco expectante, de ambas partes, que caracterizou a cooperação do país com a União 

Soviética desde a luta de libertação, tomou expressões concretas. 

                                                 

48 As relações de Moçambique com a URSS e outros países do leste europeu, remontam desde as décadas de 

1960 e 1970, durante a guerra anticolonial conduzida pela FRELIMO. Após a conquista do poder político em 

1975, Moçambique começou sem demora a estabelecer laços com o mundo socialista. No entanto, na visão do 

Leste, Moçambique era apenas um Estado de orientação socialista. Ou seja, a URSS via nos partidos dirigentes 

de Angola e Moçambique, nomeadamente MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) e FRELIMO 

como organizações democrático-revolucionárias e não verdadeiramente como organizações marxista-leninistas, 

daí a recusa da entrada do país à COMECON (FERRÃO, 2002).  
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Desse modo, a União Soviética deixou de ser um aliado natural dos regimes radicais 

de inspiração marxista do terceiro mundo. Com a exceção de Cuba, esses países deviam 

caminhar pelos seus próprios meios e Moscou sugeriu que adaptassem suas economias ao 

mercado e que buscassem uma cooperação econômica mais vasta com o ocidente. Esta 

reconsideração da tomada de posição da União Soviética veio naturalmente a ter uma 

influência decisiva para o desenrolar dos acontecimentos nos países de orientação socialista 

no continente africano e particularmente em Moçambique (ABRAHAMSSON; NILSSON, 

1994). A transformação política que Moçambique sofreu durante os últimos anos foi, na 

realidade, iniciada logo no princípio da década de 1980. O retrocesso econômico depois de 

1981, a propagação crescente da guerra e o fosso cada vez maior entre visão e realidade, 

levaram a uma necessidade urgente de uma reorientação política e econômica do país.  

Todos esses fatores atuando isoladamente e/ou em conjunto, foram fragilizando as 

bases do poder político, econômico e social do Estado moçambicano. O GoM encontrava-se 

numa situação em que o acesso a ajuda e créditos internacionais não era somente uma 

condição para poder realizar a sua política de desenvolvimento e para fornecer bens de 

consumo aos camponeses. O acesso à crédito internacional tinha-se tornado uma condição 

para a sobrevivência da nação e da população moçambicana. (ABRAHAMSSON; NILSSON, 

1994). No encalço desse processo, a solução à crise proposta veio por meio da adoção de 

programas de ajustamento estrutural que significou a consolidação do chamado Consenso de 

Washington, o símbolo do paradigma neoliberal que passou a ditar os destinos do continente 

africano, com forte influência do BM e do FMI. 

Em Moçambique, o primeiro sinal de que a adesão ao BM e ao FMI era uma condição 

imprescindível para que o país se beneficiasse de apoio para enfrentar a crise foi dado em 

1983, quando, por causa da seca, combinada com a intensificação da guerra civil, conforme 

referenciado, o governo solicitou ajuda alimentar à comunidade internacional.  Entretanto, 

para conceder ajuda ao país, essas instituições exigiram uma série de condições prévias, entre 

elas, a abertura do país ao neoliberalismo, no sentido de diminuir drasticamente o papel da 

planificação e de gestão do Estado e estimular o aparecimento de empresas privadas. De fato, 

a ajuda foi, antes, reduzida, obrigando o governo a dar início a negociações com os credores 

internacionais, o que culminou com a assinatura em 1984, do primeiro acordo de 

Moçambique com o BM, que disponibilizou imediatamente USD 45 milhões49 (JOSÉ, 2005). 

                                                 

49 O Decreto no 6/84, de 19 de setembro autoriza a celebração do acordo entre Moçambique, o BM e FMI.   
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A esperança dos dirigentes moçambicanos era que o pedido da entrada de Moçambique, em 

1984, para o BM e para o FMI pudesse trazer um necessário fluxo de apoio. 

Uma nova onda de pressão internacional deu-se em 1986, quando a ajuda alimentar foi 

novamente travada até que Moçambique concordasse com o pacote do reajustamento 

estrutural ─ conhecido por Programa de Reabilitação Econômica e Social (PRES) ─ 

formalmente introduzido em 198750. Nesse sentido, foram, então, introduzidos pacotes 

legislativos e montadas determinadas estruturas burocráticas, financeiras, monetárias, 

comerciais, políticas e sociais com o objetivo de adaptar a constituição do país ao ajustamento 

e liberalização econômica51. No quadro das medidas implantadas destacam-se a privatização 

das empresas estatais, a promoção da agricultura privada, a liberalização do comércio interno 

e externo e consequente abolição do sistema de fixação de preços. Ou seja, embora o PRES 

tivesse por objetivo melhorar as condições de vida da população, principalmente nas áreas 

rurais, para os doadores ocidentais, existiam no fundo motivações de ordem político-

econômica no sentido de liberalizar a economia e sucessivamente deixá-la orientar-se para o 

mercado.  

A apresentação do PRES criou novos motivos para a ajuda. Considerava-se que a 

introdução do programa de reabilitação poderia contribuir para um desenvolvimento político 

mais estável em Moçambique. Com a adesão formal de Moçambique ao PRES em 1987, o 

fluxo total de ajuda em forma de donativos e de empréstimos em condições favoráveis 

aumentou de USD 360 milhões em 1985 para 700 milhões em 1987 e pelo menos, um bilhão 

por ano, a partir de 1990, transformando Moçambique no maior beneficiário da ajuda externa 

na África Subsaariana (JOSÉ, 2005). Esse fato, contribuiu a que, nalgumas vezes, o governo 

tomasse medidas mais fortes do que as exigidas pelas organizações internacionais que 

                                                 

50 Desde a independência até a apresentação do PRES, a ajuda a Moçambique era motivada especialmente por 

razões de política internacional. O ocidente tentou, através da ajuda, limitar a influência da União Soviética. Para 

os países nórdicos, por exemplo, o combate a política do Apartheid na África do Sul tinha um significado 

decisivo para o volume da ajuda. A seca vasta que assolou a região durante a primeira metade da década de 

1980, era mais um fator, que motivou a ajuda internacional durante este período. 
51 A título de exemplo, a nova Constituição de 1990, mudou o nome do país de República Popular de 

Moçambique para República de Moçambique, definindo Moçambique como uma economia de mercado em que 

o Estado deverá apenas ter uma função reguladora e promover o bem-estar social. Ainda em 1990, Moçambique 

foi retirado pela administração americana da lista dos países oficialmente designados por marxista-leninistas. No 

entanto, somente em março de 1991, no decurso do Congresso Estadunidense é que os EUA reconheceram a 

Moçambique o estatuto de não marxista. Como resultado, Moçambique recebeu garantias de ajuda econômica 

através do Eximbank, um banco de exportação e importação. Na opinião das autoridades americanas, esta 

garantia foi devido ao que eles acreditavam que Moçambique estava a retirar-se do bloco soviético e do 

socialismo em direção ao ocidente, diga-se ao capitalismo, e a aderência ao programa de ajustamento estrutural 

prescrito pelo FMI e BM (FERRÃO, 2002). 
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forneceram os créditos, o que foi apreciado, tendo também facilitado o financiamento 

internacional do programa. 

Apesar do grande fluxo de ajuda internacional registrado durante a implantação do 

PRES e, de acordo com síntese da literatura revista, pode-se dizer que o Programa não 

conseguiu atingir os objetivos para os quais fora implantado em Moçambique, ou seja, a 

melhoria das condições de vida da população. Em vez disso, verificou-se uma crescente 

diminuição do poder de compra e do nível de consumo da população, na sequência do 

agravamento dos termos de troca e da diminuição das oportunidades de emprego e a falta de 

apoio ao setor familiar. A rede comercial de produtos agrícolas se deteriorou originando o 

colapso da economia rural. Como corolário desse processo, diminuiu não só a produção de 

excedente para comercialização agrícola, mas a capacidade de as famílias camponesas 

manterem a produção para a sua própria sobrevivência. 

 O fato de o PRES ter sido planeado sem consideração total pela realidade 

moçambicana e sem que tivesse sido implantado a rigor, conforme desenhado inicialmente, 

bem como o fato de ter ocorrido num momento em que o país vivia uma situação de seca 

extrema e de instabilidade política com a intensificação da guerra civil, podem ser apontados 

como alguns dos fatores que ditaram o fracasso do Programa em Moçambique. Outro fator 

não menos importante que também dificultava a realização do Programa de Reabilitação 

Econômica e Social de Moçambique era a crescente corrupção que tendia a que a distribuição 

de recursos consideráveis fosse feita segundo interesses individuais não planejados.  

Embora o PRES não tenha surtido os efeitos desejados, dado que a situação da maior 

parte dos habitantes das zonas rurais não melhorou e pode mesmo dizer-se que piorou, a sua 

implantação em Moçambique foi não só importante para enfrentar a situação de emergência 

como também condicionou, de forma decisiva, o fim da guerra civil que assolava o país, bem 

assim o início do processo de paz e reconciliação interna. No entanto, os atores que mais se 

beneficiaram com a implantação do PRES, em Moçambique, foram os doadores ocidentais, 

que num lapso de tempo consumaram sua vitória: conduzir Moçambique ao neoliberalismo e 

fazer do país um território onde a lógica do desenvolvimento capitalista não encontra 

nenhuma barreira.  
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CAPÍTULO III 

 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL E A TERRITORIALIZAÇÃO 

DOS MEGAPROJETOS DE MINERAÇÃO EM MOÇAMBIQUE  

 

No seguimento do segundo capítulo vimos como se desenvolveu o processo histórico 

da constituição do setor minerador em Moçambique, desde a origem das primeiras sociedades 

sedentárias no território, passando pelo período dominado pelos reinos e impérios africanos 

que floresceram no país, até ao período marcado pela presença de mercadores estrangeiros, 

sobretudo, os árabo-swahili e os portugueses que, mais tarde, se transformaram em 

colonizadores efetivos. Vimos também as características que a atividade mineral assumiu com 

a independência do país e, sobretudo, como as transformações políticas, econômicas e sociais 

operadas no período pós-independência, contribuíram para a criação de um quadro legislativo 

e jurídico-legal que permitiu a transição de Moçambique, de um regime de orientação 

socialista para o neoliberalismo e, consequente, a adoção da economia de mercado. 

Neste capítulo, pretendemos, de forma particular, examinar o processo de 

territorialização dos megaprojetos de mineração em Moçambique, buscando explicar o 

contexto de inserção do país na geopolítica mundial de produção de commodities minerais. 

No decurso do capítulo, analisamos, de igual modo, o quadro institucional e jurídico-legal 

sobre terra, ambiente e recursos minerais, com destaque para a legislação de terras e a 

legislação de minas, visando a compreender como esses instrumentos permeiam a luta pelo 

acesso e uso desigual da terra em Moçambique e como eles contribuem para o processo de 

expropriação compulsório das comunidades locais pelo Estado e pelo capital multinacional. 

 

3.1 A reestruturação produtiva do capital e a busca por novos territórios 

Conforme discutido em momentos anteriores e retomando a Marx, é oportuno lembrar 

que a revolução que lançou os primeiros fundamentos do regime capitalista teve seu prelúdio 

no último terço do século XV e no começo do século XVI. Nessa época, de acordo com Marx 

(2000, p. 19) “[...] os grandes senhores criaram um proletariado muito mais considerável, 

usurpando os bens comunais dos camponeses e expulsando-os do solo que estes possuíam 

com o mesmo direito que seus senhores”. Esse autor, considera que a ordem econômica 

capitalista saiu das entranhas da ordem econômica feudal. A dissolução de uma produziu os 

elementos constitutivos da outra. Dessa forma, o autor é cônscio no entendimento de que é no 
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processo de separação do produtor dos seus meios de produção e as diversas formas de 

expropriação e subordinação dela decorrentes que se encontram as bases da largada 

capitalista. 

Todavia, antes de prosseguirmos com esse debate sobre o processo da reestruturação 

produtiva do capital, consideramos, necessário, primeiramente, distinguir capital de 

capitalismo, como forma de contextualizar o debate aqui proposto. Essa diferença conceitual 

entre capital e capitalismo é de considerável importância para apreender o estágio atual do 

capitalismo – a sua contemporaneidade – bem como a sua natureza. Nesse sentido, 

Mendonça (2004, p. 59) entende que “o capitalismo é uma construção histórica e, portanto, 

passível de ser superada, na medida em que as condições objetivas forem postas”. Ou seja, o 

autor entende que o capitalismo é compreendido enquanto forma social e não como um 

processo técnico denominado industrialização. Nesse contexto, de acordo com esse autor, o 

conceito de reprodução social do capital pressupõe um relativo controle da natureza 

exterior, que se efetiva por meio das condições técnicas e, principalmente, das condições 

sociais, explicitando as formas históricas de apropriação, expressas a partir das relações 

sociais construídas entre os homens e a natureza. 

Por sua vez, Mészáros (2011) entende que o capitalismo é uma das mais importantes 

formas possíveis de realização do capital; enquanto que o capital é o poder econômico 

onipotente da sociedade burguesa, devendo formar o ponto de partida e de chegada do 

capitalismo. Ou seja, o autor entende que o capital antecede o capitalismo e certamente será 

seu herdeiro por algum tempo. Corroborando com autores como Mészáros (2011), 

Mendonça (2004) considera, também, que o capitalismo é a forma de realização do capital 

na atualidade e onde conseguiu mais êxito, pois atingiu a hegemonia sobre todas as formas 

sociais existentes. Para esse autor, a universalização de um padrão técnico, hegemonizado 

pelo capital industrial e financeiro fez emergir a noção da homogeneização espacial 

enquanto resultado do processo de autoexpansão do capital.  

Essa hegemonização enquanto, também, forma predominante de uso e exploração da 

terra pelo capital evidencia e consolida a compreensão do capitalismo na sua forma mais 

avançada – capital industrial e financeiro – como sendo a única possível, visando a liquidar a 

dinâmica histórica, impedindo as possibilidades de usos diferenciados da terra 

(MENDONÇA, 2004). Em Moçambique, a evidência do uso e exploração da terra, bem 

como dos demais recursos minerais e energéticos que se restringem aos megaprojetos de 

mineração é uma prova incontestável do atual processo de expansão do capitalismo. A 

materialidade desse processo de expansão do capitalismo que se dá a partir do processo 
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conhecido como reestruturação produtiva do capital carrega consigo conflitos e 

contradições entre os interesses do sistema e das comunidades ─ os camponeses e 

trabalhadores da terra. 

Chesnais (1996) destaca que na ânsia por assegurar novas áreas de influência, os 

grandes grupos industriais, sediados majoritariamente nos países avançados, buscam áreas 

que apresentam fonte de matérias-primas, embora atualmente tenha alterado a qualidade das 

mesmas, pois para além de outros recursos se restringem, por exemplo, aos minerais 

estratégicos. Ou seja, há uma nova (des)ordem geopolítica em andamento, ditada pelas 

condições (riquezas naturais, densidade técnica, mercados consumidores etc.) que os 

diversos lugares apresentam. Esses critérios, dentre outros, são condições para a 

territorialização dos novos investimentos, conforme os interesses mercadológicos que, por 

sua vez, alteram a matriz espacial existente.  

Isso implica em uma nova seletividade espacial que norteia as ações do capital, 

diferenciando os investimentos no processo produtivo como nos diferentes territórios, 

promovendo novas relações sociais, novos modos de vida que expropriam as comunidades 

locais em Moçambique e particularmente na província de Nampula. Dito de outro modo, e 

conforme aponta Mendonça (2004) significa dizer que o processo de domínio e controle dos 

territórios que apresentam riquezas naturais que interessam ao capitalismo se dá de forma 

rápida e eficiente entre as sociedades ainda não totalmente integradas ao circuito produtivo 

─ fato que não seria mais possível nas sociedades de tipo capitalista industrial e financeiro. 

Desse ponto de vista, é fácil, então, compreender que a ocupação dos territórios de 

mineração em Moçambique, está possibilitando a incorporação desses territórios ao circuito 

produtivo mundial de recursos minerais estratégicos, por meio da entrada em funcionamento 

dos megaprojetos de mineração ávidos em extrair cada vez mais-valia, ao mesmo tempo em 

que desterram os camponeses e influenciam de forma negativa nas relações sociais e de 

produção das comunidades locais. Esses fatos, demonstram a dinâmica do processo de 

acumulação e reprodução do capital como elementos importantes para compreender as 

transformações sociais e territoriais em curso nos territórios de mineração em Moçambique. 

Ao buscar compreender os processos de acumulação e reprodução do capital em 

Moçambique, bem assim as transformações sociais e territoriais deles decorrentes, é 

necessário alinhavar esse entendimento com a compreensão de que o processo de 

territorialização dos megaprojetos de mineração no país, se dá como uma ação valorativa do 

espaço, a partir da difusão das inovações técnicas e tecnológicas por meio do capital 
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internacional e mediado pelo Estado, que tem vindo a facilitar a entrada desse modelo 

produtivo no país. Conforme aponta Mendonça (2004, p. 71-72): 

 
A dinâmica da auto expansão do capital aponta a valorização capitalista do 

espaço onde este aparece para a produção como parte do valor e na forma de 

valor constante. O processo de valorização capitalista do espaço não é outro 

senão a própria valorização do capital. É o próprio movimento do capital, 

enquanto história de homens e lugares reais, se territorializando a partir de 

formas espaciais desiguais. 

 

Ademais, o capital não se restringe apenas à dimensão financeira, assegurando o 

progresso técnico no campo, mas se insere, também, na questão política, cujo objetivo é 

constituir um aparato político-ideológico para influenciar o Estado e ao mesmo tempo 

controlar as ações políticas dos sujeitos desterritorializados. Segundo Mendonça (2004) o 

processo de expansão do capital se intensificou a partir de meados do século XX, com o 

advento das novas relações sociais de produção e de trabalho, evidenciando as novas formas 

de valor em movimento, com destaque para o capital financeiro.  

No entendimento desse autor, esse processo de expansão do capital está diretamente 

relacionado aos novos hábitos sociais que tendem a constituir uma sociedade de consumo, 

onde os produtos são descartados mesmo antes de atingirem o limite de sua vida útil, 

promovendo impactos na distribuição de riquezas naturais entre os povos e uma pressão sobre 

os países pobres que possuem grandes quantidades dessas riquezas. O caráter destrutivo do 

consumo rápido e a perda de riquezas naturais e sociais alteram, na opinião do autor, as 

relações sócio-políticas, ao mesmo tempo que acarretam a mais violenta expropriação e 

exploração das potencialidades existentes nos países dependentes como Moçambique, por 

exemplo.   

 

3.2 Legislação moçambicana e expropriação compulsória de comunidades locais 

De acordo com Matos (2016) o sistema político existente em Moçambique na era 

colonial era discriminatório e excludente, favorecendo apenas ao colonizador. Com o alcance 

da independência, o partido FRELIMO decidiu enveredar por um sistema político que se 

tornasse mais inclusivo e beneficente para todo o povo moçambicano. A nacionalização da 

terra, declarada no dia da independência, evidenciava o caminho a ser trilhado pelo novo 

governo. Os resultados do IV Congresso do partido FRELIMO, realizado em 1983, 

estabeleceriam as bases introdutórias da economia de mercado em Moçambique. Aprovadas a 

Lei do Investimento Estrangeiro, o Regulamento da Lei de Terras e assinado o acordo de 
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adesão as IBW, criaram-se, no país, os primeiros passos para o início da exploração as 

riquezas minerais por companhias estrangeiras e, com elas, o início do processo de 

expropriação de comunidades locais em Moçambique pelo capital transnacional. 

Com efeito, pretendemos, neste item, analisar, sobretudo, a legislação de terras, a 

legislação de minas e a Lei do Investimento Estrangeiro moçambicanas, visando a 

compreender como esses instrumentos legais enquanto estratégias políticas do Estado 

promovem a territorialização do capital em Moçambique e o consequente processo de 

expropriação das comunidades locais e, com ele, a precarização e degradação das condições 

de vida dessas comunidades. Primeiramente, a análise é circunscrita à legislação sobre terras 

com destaque para a Lei no 6/79, de 3 de julho (primeira Lei de Terras) e a Lei no 19/97, de 1 

de outubro (segunda Lei de Terras). Posteriormente, o exame recai sobre a legislação de 

minas: a Lei no 2/86, de 16 de abril (primeira Lei de Minas), a Lei no 14/2002, de 26 de junho 

(segunda Lei de Minas) e a Lei no 20/2014, de 18 de agosto (terceira Lei de Minas). Mais 

adiante, analisamos a Lei no 4/84, de 18 de agosto (Lei do Investimento Estrangeiro). Por fim, 

se discute a questão da mineração, fiscalidade e comunidades locais em Moçambique.  

  

3.2.1 A legislação de terras 

Em 1979, dois anos depois da realização do III Congresso da FRELIMO, em 1977, 

Moçambique aprovou a primeira lei de terra, a Lei no 6/79, de 3 de julho, onde claramente é 

reafirmado o princípio definido na Constituição da República Popular de Moçambique, que 

consagra a terra como propriedade do Estado, não podendo ser vendida, alienada, arrendada 

ou hipotecada. Como o Estado era formado por operários e camponeses, então, a terra era do 

povo moçambicano. A Lei de Terras de 1979, vai em conformidade com a política de 

socialização do meio rural ─ a estratégia de desenvolvimento rural traçada para o país. Ela 

valoriza mais as formas de propriedade estatal e cooperativa. A referida Lei estabelecia que o 

uso e aproveitamento da terra pelo setor estatal e cooperativo era gratuito e definitivo. A Lei 

estende esses direitos para as famílias que decidirem optar por explorações particulares, 

porém, se encoraja que essas formas sejam substituídas ou integradas ao setor cooperativo 

(MATOS, 2016). Com efeito, o Estado assumiria a função de principal e único responsável 

pelo desenvolvimento da sociedade moçambicana.  

A Lei de Terras de 1979, era mais favorável ao setor estatal e ao setor cooperativo, na 

medida em que se apresentava como uma legislação que melhor se adequava aos interesses do 

Estado. Por conseguinte, a Lei era menos favorável ao uso da terra pelo setor privado, pois no 

entendimento do Estado, não oferecia as garantias necessárias ao acesso e segurança da 
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mesma. A Lei definia que o titular do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) 

poderia ser toda a pessoa singular ou coletiva com capacidade jurídica e, o acesso para fins 

econômicos privados estava limitado a um determinado tempo, com um prazo que variava de 

cinco a quinze anos. Todavia, mesmo antes da criação da Lei de Terras de 1979, os 

camponeses moçambicanos já tinham feito sua própria “reforma agrária” durante os primeiros 

anos da independência, voltando a ocupar as suas antigas terras (MATOS, 2016; 

ABRAHAMSSON; NILSSON, 1994). 

Com a criação da Lei de Terras de 1979, os camponeses tinham expectativas de 

ocupar as terras não utilizadas pelas grandes explorações agrícolas e mineradoras capitalistas, 

mas estas foram transformadas em empresas estatais alargando a semi-ploretarização do 

campesinato (FREI, PEIXINHO, 2014). Foi dada prioridade aos investimentos no setor 

estatal, em detrimento do setor familiar e agricultores privados. Mosca (2011) considera que 

não existem mudanças fundamentais quanto à distribuição de terra por família camponesa, 

quando comparado com a estrutura agrária do período colonial. Por sua vez, Negrão (2002) 

aponta que durante o processo de nacionalização da terra em Moçambique, não houve uma 

redistribuição da terra, mas a transformação das propriedades privadas coloniais em 

machambas estatais, continuando os camponeses do setor familiar a trabalhar as terras onde 

se encontravam antes da independência. 

Dessa forma, o que o discurso político oficial considerou como uma restituição 

coletiva das terras que o poder colonial tinha roubado, foi visto pelos camponeses como uma 

perda repetida das terras que já tinham reocupado após a partida dos portugueses. As famílias 

que tinham cultivado as terras antes da chegada dos portugueses consideravam que tinham 

direito a essas mesmas terras. Muitos desses camponeses foram despojados e as terras foram 

incorporadas nas machambas estatais. Foram extremamente limitadas as ações desses 

camponeses para trabalharem as terras que eles consideravam como suas (ABRAHAMSSON; 

NILSSON, 1994). 

A situação das famílias camponesas viria a ser agravada a partir da década de 1980, 

quando por razões que foram amplamente discutidas ao longo do segundo capítulo, o projeto 

de um desenvolvimento baseado na socialização do campo começaria a entrar em colapso, 

quando finalmente foi sepultado, com a adesão de Moçambique às IBW. Por formas a 

acomodar as pressões internacionais, no sentido de viabilizar a introdução do neoliberalismo, 

em 1984, o país aprova a Lei do Investimento Estrangeiro e, em 1986, procede a revisão da 

Lei de Terras de 1979. A nova revisão veio ampliar o número de anos do DUAT para fins de 
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titulação privada, passando a ser de cinquenta anos, com possibilidade de renovação 

(MOÇAMBIQUE, 1986a).  

No ano de 1987, é aprovado o Regulamento da Lei de Terras52, estando nele 

embutidas algumas indicações de que o país caminhava para uma economia de mercado. A 

emenda na Lei de Terras de 1979, acontece em um momento em que o país já havia assinado 

os acordos de adesão aos mandamentos das IBW que culminaram com a introdução do PRE. 

A nova revisão da Lei de Terras amplia o número de sujeitos que podem ser titulares do 

DUAT. Além de incluir os cidadãos nacionais, independentemente de terem ou não domicílio 

em Moçambique, o regulamento acrescenta que pessoas singulares ou coletivas estrangeiras 

também podem ser titulares do DUAT. Estes pressupostos viriam a ser consolidados com a 

elaboração da nova Lei de Terras, a Lei no 19/97, de 1 de outubro, regulamentada pelo 

Decreto no 66/98, de 8 de dezembro.  

A nova legislação moçambicana de terras resultaria, portanto, das mudanças 

constitucionais operadas em Moçambique que culminaram com a aprovação da nova 

Constituição, em 1990. A Constituição de 1990, foi o culminar de uma mudança clara de 

orientação política e econômica. O Estado já não é formado por operários e camponeses. A 

nova Constituição, introduziu no país o Estado de Direito Democrático, alicerçado na 

separação e interdependência dos poderes e no pluralismo, lançando os parâmetros estruturais 

da modernização53. Outrossim, na nova Constituição, o Estado já não encoraja os camponeses 

e operários a se organizarem em formas coletivas de produção, mas encoraja os camponeses e 

trabalhadores individuais a se organizarem em formas mais avançadas de produção. Porém, 

não explica quais seriam essas formas avançadas de produção. A Constituição, também 

manifesta o seu apoio ao empresariado nacional a ter um papel importante na economia do 

país (MATOS, 2016). 

Não sendo mais um país de orientação socialista, Moçambique abriu a possibilidade 

da entrada de investimentos estrangeiros. Todavia, era necessário adequar o quadro legislativo 

                                                 

52 MOÇAMBIQUE. Decreto nº 16/87, de 15 de julho. Aprova o Regulamento da Lei de Terras. Maputo: Boletim 

da República, 1987b. 
53 A primeira proposta de alteração da Constituição moçambicana foi apresentada em 1988. Essa proposta, 

consistia em pequenas mudanças no âmbito do sistema político existente e não levou a um grande debate. Em 

janeiro de 1990, foi apresentada uma proposta de mudanças muito mais abrangentes. Em resultado desse 

processo de reforma constitucional no sistema político, Moçambique abriu a possibilidade de as organizações de 

partidos políticos poderem participar na governança do país (ABRAHAMSSON; NILSSON, 1994). Com efeito, 

em 1994, assistia-se, em Moçambique, a realização das primeiras eleições multipartidárias. Em 1999, o país 

vivenciou a realização das segundas eleições. Em 2004, o país assistiu a realização das terceiras eleições 

multipartidárias e, em 2009 e 2014, foram realizadas, respectivamente, as quartas e quintas eleições com a 

participação de vários partidos políticos. Em todas elas, a FRELIMO e seus candidatos a presidente da 

República, foram sempre os “mais votados” passando a ter maioria no parlamento e a constituir governo. 
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existente, com destaque para a legislação de terras e de minas. Matos (2016) refere que a 

preocupação com os contornos que o acesso e a posse de terra teriam no país, levou a 

formação do movimento Campanha Terra. Este movimento, segundo Negrão (2002) reuniu 

um leque diverso de interesses sociais, desde os líderes religiosos, associações e cooperativas, 

organizações não governamentais, acadêmicos, políticos e empresários. O grupo teve 

consenso nos seguintes pontos: a) não aos sem-terra; b) não aos latifúndios ausentes e não ao 

aluguer de terras como condição de sobrevivência; c) a inclusão da prova oral em pé de 

igualdade com a prova formal (escrita) para fins de reconhecimento do DUAT; e d) 

incorporação do direito costumeiro na lei de terras. 

O resultado desse movimento foi a criação da segunda Lei de Terras em 1997, que 

aparentemente agradou a todos os integrantes da Campanha Terra, ao Banco Mundial e aos 

investidores nacionais e estrangeiros. O Estado justifica a criação da nova Lei de Terras por 

entender que os desafios que o país enfrenta para o desenvolvimento, bem como a experiência 

na aplicação da Lei de Terras 6/79, mostraram a necessidade da sua revisão, de forma a 

adequá-la à nova conjuntura política, econômica e social e garantir o acesso e a segurança de 

posse de terra tanto dos camponeses moçambicanos, como dos investidores nacionais e 

estrangeiros. A nova Lei aparentou ser benévola aos sujeitos nacionais ao incorporar 

formalmente novos dispositivos legais que reconhecem a existência de outros atores nos 

processos de alocação e administração da terra como as comunidades locais e o 

reconhecimento do sistema de direito consuetudinário. 

Ao abrigo do artigo 12 da Lei de Terras de 1997 e do Decreto no 66/98, que aprova o 

Regulamento da Lei de Terras, o direito de uso e aproveitamento da terra em Moçambique 

passou a ser adquirido por via das seguintes formas: a) ocupação por pessoas singulares e 

pelas comunidades locais, segundo as normas e práticas costumeiras no que não contrariem a 

constituição; b) ocupação por pessoas singulares nacionais que, de boa-fé, estejam a utilizar a 

terra há pelo menos 10 anos; c) autorização de pedido apresentado por pessoas singulares ou 

coletivas segundo critérios estabelecidos pela Lei. Por conseguinte, visando a incentivar o uso 

e aproveitamento da terra, de modos que esse recurso, o mais importante de que o país dispõe, 

seja valorizado e contribua para o desenvolvimento da economia nacional era, também, 

necessário, garantir o acesso e a posse aos investidores quer sejam nacionais como 

estrangeiros, ou seja, era importante assegurar o DUAT para fins econômicos. O Estado 

apenas criaria as condições para que os intervenientes pudessem negociar o acesso à terra. 

Com efeito, ao abrigo do artigo no 11 da nova Lei de Terras, os investidores 

estrangeiros (singulares e coletivos) são agora reconhecidos como sujeitos passíveis do 
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DUAT em Moçambique. Todavia, o Estado condiciona o DUAT aos estrangeiros à 

apresentação de projeto de investimento devidamente aprovado. Para tal, é necessário que os 

investidores estrangeiros observem as seguintes condições: a) sendo pessoas singulares, desde 

que residam há pelo menos cinco anos na República de Moçambique; b) sendo pessoas 

coletivas, desde que estejam constituídas ou registradas na República de Moçambique. Para 

além de um projeto de investimento devidamente autorizado, a nova Lei de Terras passou, 

também, a condicionar o DUAT para fins econômicos à negociação prévia com os ocupantes 

da terra (as comunidades locais). Dessa forma, considerava-se que estavam criadas as bases 

para que as comunidades locais não fossem expulsas das suas terras sem que cedessem ou 

negociassem a sua aquisição (MATOS, 2016).  

O Estado desempenharia o papel de mediador e regulador, se abstendo de qualquer 

responsabilidade sobre a perda de terra das comunidades locais. Ao Estado, era apenas lhe 

permitido a sua intervenção quando a posse da terra fosse para efeitos de especulação ou 

quando os direitos dos cidadãos entrassem em risco. Esse cenário agradou o investidor 

porque, como é referido por Negrão (2002), a posse da terra por ocupação mais cedo ou mais 

tarde conduziria a propriedade privada. O campo para a luta pelo acesso e posse da terra 

estava criado e o investidor tinha as condições que precisaria para espoliar as terras dos 

nativos, pois, a partir do momento em que o projeto de investimento fosse aprovado pelo 

governo, como sendo importante para o crescimento econômico, a negociação com os 

detentores da posse de terra iniciaria e, querendo ou não, a terra passaria para a propriedade 

do investidor.  

Seguindo essa análise, percebe-se que a revisão da Lei de Terras tinha como objetivo 

principal oferecer as garantias necessárias no acesso e posse da terra aos investidores quer 

sejam nacionais, quer sejam estrangeiros. Esse objetivo é reforçado pelo Regulamento da Lei 

de Terras aprovado em 1998, na medida em que o documento destaca a necessidade de 

simplificar os procedimentos administrativos e facilitar, deste modo, o acesso à terra por parte 

dos investidores nacionais e estrangeiros. A esse respeito, Matos (2016) considera que a nova 

legislação moçambicana de terras tem a pretensão de garantir que o processo de espoliação 

seja "consentido" pelas comunidades. De fato, a realidade empírica mostra que os 

pressupostos estabelecidos na Lei de Terras moçambicana não vão ao encontro das 

necessidades das comunidades locais que pretendem ter o acesso e posse da terra para sua 

reprodução social, material e imaterial. Ou seja, em Moçambique, a terra ainda não chegou a 

ser efetivamente do povo, mas sim, dos interesses e projetos do Estado e do capital 

internacional. 
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Fazendo uma analogia entre a Lei de Terras de 1979 e a Lei de Terras de 1997, Matos 

(2016) encontra alterações significativas entre a legislação produzida no período de orientação 

socialista e a produzida depois da revisão constitucional de 1990. Corroborando com esse 

autor, é certo afirmar que na primeira Lei de Terras (a Lei 6/79), havia uma preocupação do 

governo com o setor estatal e, depois, o cooperativo. Esses setores se apresentavam como os 

mais privilegiados na aquisição do DUAT. Já na Lei 19/97, a preocupação vai para o setor 

privado, procurando-se em atribuir à terra o valor de troca. Na legislação de 1979, já se 

definiam as condições em que se podiam deslocar as famílias camponesas das suas terras, 

sendo necessário que se garantisse uma indenização justa e que os locais de reassentamento 

tivessem no mínimo as antigas condições reproduzidas ao longo do tempo.  

Já no Regulamento da Lei de Terras de 1997, esse processo não é definido. A nova 

legislação de terras considera apenas que a negociação dos investidores com as comunidades 

locais definiria se estas últimas aceitariam ceder as suas terras e que a negociação definiria 

uma indenização justa. Porém, não se coloca o fato dessas comunidades serem, na sua 

maioria, menos escolarizadas ou mesmo analfabetas, não tendo condições ótimas para 

negociarem, bem como para se defenderem de eventuais promessas enganadoras. A crença no 

processo de delimitação da terra é considerada como o garante da defesa dos interesses das 

comunidades locais.  

 

3.2.2 A legislação de minas 

Criadas as condições para facilitar o acesso à terra e oferecidas as garantias na posse 

da mesma, era necessário rever a legislação de minas, pois, ela, também, se mostrava pouco 

atrativa aos investidores. Tratava-se da primeira lei de minas do Moçambique independente, a 

Lei no 2/86, de 16 de abril, que devia ser revista. A referida Lei foi aprovada como corolário 

dos pressupostos do IV Congresso do Partido FRELIMO, onde foi reafirmada a visão 

socialista do modelo de desenvolvimento que se pretendia em Moçambique. Mas agora menos 

radical que anteriormente, pois, naquele momento, o país demonstrava indícios de uma 

mudança de orientação político-econômica. A aprovação da Lei 2/86, revogou, formalmente, 

o Decreto de 20 de setembro de 1906, referente à pesquisa e lavra de minas, como também, 

revogou, o Decreto de 3 de novembro de 1905, relativo a lavra de pedreiras. Por conseguinte, 

a Lei de Minas de 1986, dava primazia a salvaguarda dos interesses do setor estatal. No seu 

artigo 7, a Lei define que: 
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Quando o aproveitamento de determinados recursos minerais for 

considerado de especial interesse para a economia nacional ou para o 

desenvolvimento da região em que se situem, o Conselho de Ministro poderá 

determinar que a atribuição de licença ou concessão para esses recursos 

minerais ou para os mesmos recursos em certas áreas, fique reservada 

exclusivamente para entidades estatais ou entidades a estas associadas 

(MOÇAMBIQUE, 1986b, p. 5). 

 

No preâmbulo da referida Lei, destaca-se a preocupação do governo com a 

contribuição que este setor daria ao Estado, principalmente no aumento de receitas via 

exportação, na contribuição do OGE e no aprovisionamento de matérias-primas à indústria 

nacional. A legislação define quatro formas de títulos mineiros, nomeadamente: a) a licença 

de prospecção e pesquisa; b) as concessões minerais, que são destinadas para explorações 

mais complexas e atribuídas na sequência de um contrato; c) o alvará de pedreira destinado à 

exploração de recursos minerais para a construção e; d) o certificado mineiro atribuído para 

operações de pequena escala. Esta última forma de exploração dos recursos minerais é 

destinada apenas para pessoas singulares ligadas ao setor familiar e ao cooperativo. 

Visando a promover o setor de minas em Moçambique com destacada intervenção do 

Estado, o governo publicou, ainda, em 1986, o primeiro Atlas Geográfico da República 

Popular de Moçambique, com informações detalhadas sobre a Geologia do país e a ocorrência 

de importantes jazidas e minerais. Ademais, no mesmo ano, o governo moçambicano 

elaborou o Regulamento da Lei de Minas de 1986, que viria a ser aprovado um ano mais 

tarde, isto é, em 198754, que também ia ao encontro daquela, na medida em que autorizava a 

exploração mineral só quando os benefícios econômicos se mostrarem bastante generosos 

para a economia nacional. Os condicionantes à atividade mineral são significativos, o que 

torna a preferência por esta atividade menos interessante para os sujeitos singulares ou 

coletivos estrangeiros.  

A preocupação do governo face aos interesses do Estado e da sua estratégia de 

socialização do campo é visível. A Lei se mostra mais defensora dos interesses das famílias 

atingidas por essas atividades e protege ainda mais aquelas que se encontram integradas aos 

planos de desenvolvimento planificado. Conforme refere Matos (2016) não devemos esquecer 

que a Lei de Minas de 1986, surge num momento em que a República de Moçambique é 

popular e formada por operários e camponeses, onde os Grupos Dinamizadores exercem um 

                                                 

54 MOÇAMBIQUE. Lei nº 13/87, de 13 de fevereiro. Aprova o Regulamento da Lei de Minas. Maputo: Boletim 

da República, 1987a. 
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papel preponderante na difusão da ideologia política do partido. Todos esses aspectos podem 

jogar contra o exercício da atividade mineral por sujeitos singulares ou coletivos estrangeiros. 

Conforme se referenciou em parágrafos anteriores, a Lei 2/86, se mostrava pouco benévola ao 

investimento privado, sobretudo, o estrangeiro.  

O Estado passou a entender que os recursos minerais da República de Moçambique, 

quando racionalmente avaliados e utilizados, constituem um fator importante para o 

desenvolvimento social e econômico. Isto significa que as transformações econômicas em 

curso no país e o desenvolvimento no setor minerador, impunham a revisão da legislação 

aplicável à atividade mineral de modo a adequá-la aos objetivos do novo contexto político e 

econômico em que o país se encontrava. Por via disso, o país aprovou a segunda Lei de 

Minas, a Lei no 14/2002, de 26 de junho. Diferentemente da primeira Lei, nesta o Estado 

privilegia o exercício da mineração pelo setor privado nacional e estrangeiro, na medida em 

que no no 1 do artigo 43, a Lei define que o uso e ocupação da terra necessária para a 

realização de atividade mineral é regulada pelas disposições sobre o uso e aproveitamento da 

terra, constantes da Lei nº 19/97, de 1 de outubro, sem prejuízo das disposições dos dois 

números 2 e 3 do mesmo artigo, da Lei de Minas 14/2002.  

O no 2 do artigo 43, da Lei 14/2002, estabelece que “o uso da terra para operações 

minerais tem prioridade sobre outros usos da terra quando o benefício econômico e social 

relativo às operações minerais seja superior”. Já o no 3, do mesmo artigo, define que os títulos 

de uso e aproveitamento da terra obtidos nos termos da Lei de Terras e a Licença Ambiental, 

que são atribuídas com o fim de exploração mineral ao abrigo de uma concessão mineral ou 

certificado, tem um período de validade e dimensão consistentes com o definido na concessão 

mineral ou certificado mineiro e são automaticamente renovadas quando estes títulos forem 

renovados. Outrossim, no conjunto do pacote de revisão da primeira Lei de Minas, observa-

se, também, que a Lei de Minas de 2002 acrescenta mais duas formas de exploração mineral, 

nomeadamente a licença de reconhecimento e a senha mineira. Nesse grupo, destaca-se a 

senha mineira que é criada para satisfazer as necessidades das famílias rurais que exploram a 

atividade por meio de métodos artesanais.  

A senha mineira é destinada apenas aos moçambicanos com capacidade jurídica para 

realizar a exploração minerária usando métodos não sofisticados ou artesanais e tem a duração 

de doze meses, podendo ser prorrogável. A Lei de Minas de 2002, nos seus artigos 13 e 16, 

aparenta defender os interesses dos titulares da senha mineira, ao impedir que nessas áreas 

sejam atribuídas concessões minerais ou certificados mineiros. Todavia, a Lei privilegia a 

exploração minerária nas formas de concessão mineral e certificado mineiro. Os titulares 
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destas autorizações têm o direito de usar e ocupar a terra e realizar as atividades em regime de 

exclusividade.  

Essa exclusividade a que se refere a alínea a) do no 1 dos artigos 14 e 17, 

respectivamente, da Lei de Minas de 2002, se apresenta equivocada, na medida em que 

contraria o disposto nos nos 4 e 2, dos artigos 13 e 16, respectivamente, da referida Lei, os 

quais estabelecem que a concessão mineral não é atribuída em área que seja considerada por 

lei como vedada à atividade mineradora, ou em área que seja designada como área de senha 

mineira. Ou seja, os artigos 13 e 16, impedem a atribuição de títulos de concessão mineral e 

certificado mineiro em áreas sujeitas a senha mineira. Contudo, o no 4 do artigo 43, da Lei de 

Minas de 2002, sepulta em definitivo a exploração minerária pelas famílias por meio da senha 

mineira na medida em que estabelece que: 

 
No caso de uma área designada de senha mineira ser declarada ou ser 

emitida como concessão mineira ou certificado mineiro, sobre terra sujeita a 

direitos de uso e aproveitamento da terra, esses direitos anteriormente 

existentes são considerados extintos após o pagamento de uma indenização 

justa e razoável ao titular dos direitos anteriores, pelo Estado no caso de uma 

área de senha mineira, e pelo titular do direito mineiro, no caso de concessão 

mineira ou certificado mineiro (MOÇAMBIQUE, 2002a, p. 9). 

 

Do resultado da análise destes instrumentos, percebe-se que o Estado considera o 

benefício econômico e social relativo às operações minerais superior aos interesses das 

comunidades instaladas nas zonas de interesse mineralógico, incluindo o uso para fins de 

autoconsumo. Com efeito, essas comunidades ficam obrigadas ao dever de ceder a sua 

posição jurídica a favor dos titulares dos projetos mineradores, pelo fato de os seus DUATs se 

considerarem extintos, ainda que tal fato só possa ter lugar, após o pagamento de uma 

indenização, por parte do Estado ou dos titulares das licenças de exploração, consoante se 

trate de título de senha mineira, de concessão mineral ou de certificado mineiro. 

O cenário apresentado viria a ser consolidado em 2003, isto é, um ano após a 

aprovação da Lei de Minas de 2002, quando o Estado aprovou o Decreto que regulamenta o 

exercício da atividade mineradora no país. Esse regulamento segue o mesmo posicionamento 

da Lei de Minas de 2002, apresentando algumas simplificações para a obtenção dos títulos 

mineiros, ao mesmo tempo em que se apresenta menos rígido nos processos de exploração 

minerária. Em 2006, é aprovado o segundo Regulamento da Lei de Minas de 2002, revogando 

o regulamento aprovado em 2003. Esse novo regulamento aparentemente se apresenta mais 

ajustado à nova realidade, proporcionando algumas complexificações nos processos de 

obtenção das licenças, nas condições para obtenção e operação das atividades e ressalta 
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alguns aspectos que apareciam menos destacados no antigo regulamento (MATOS, 2016). 

Todavia, em todos esses dispositivos legais, uma questão importante era negligenciada pelo 

Estado: o processo de reassentamento das populações atingidas pelos empreendimentos de 

mineração. 

Até então, tanto na legislação de terras como na legislação de minas, o processo de 

reassentamento das famílias a serem atingidas pela atividade mineradora era pouco claro, não 

definindo como o processo seria realizado e quais os procedimentos a serem seguidos. As 

duas legislações ora apresentadas, atribuem a responsabilidade pelo reassentamento ao 

detentor do título mineiro. Também fica na responsabilidade do detentor do título, o 

pagamento das indenizações aos prejudicados pelo exercício da atividade mineradora. Nesse 

processo, o regulamento distanciou a intervenção do Estado, deixando que as partes entrem 

em negociação para encontrarem a melhor forma de compensação dos bens perdidos. 

Para além da legislação tanto de terras como de minas dar tratamento diferenciado ao 

processo de deslocamento compulsório das comunidades e do pagamento das devidas 

compensações, estes assuntos não são tratados com a necessária profundidade no quadro 

dessas legislações. De modo geral, a referida legislação não trata do processo de 

reassentamento das famílias a serem removidas em resultado da exploração minerária. 

Somente uma década após a aprovação da Lei de Minas de 2002, isto é, em 2012 é que 

finalmente o Estado aprovou o Regulamento sobre o Processo de Reassentamento Resultante 

das Atividades Econômicas Público e Privadas. Dois anos após a aprovação do referido 

regulamento, ou seja, em 2014, o governo aprovou e publicou quatro novos instrumentos 

referentes ao processo de reassentamento e ao setor de recursos minerais como um todo. 

Trata-se da terceira Lei de Minas, a Lei 20/2014, de 18 de agosto (da qual cuidaremos 

mais adiante); do Diploma Ministerial no 155/2014, que aprova o Regulamento Interno para o 

Funcionamento da Comissão Técnica de Acompanhamento e Supervisão do Processo de 

Reassentamento; do Diploma Ministerial no 156/2014, que aprova a Diretiva Técnica do 

Processo de Elaboração e Implementação dos Planos de Reassentamento e; o Despacho que 

Aprova o Funcionamento da Comissão Técnica de Acompanhamento e Supervisão do 

Reassentamento. Com exceção da terceira Lei de Minas, todos estes instrumentos datam de 19 

de setembro de 2014. Embora se possa reconhecer um esforço do governo moçambicano em 

fortalecer o atual quadro legislativo sobre recursos minerais, continua sendo fraco o esforço 

empreendido, dado que estes dispositivos para além de apresentarem lacunas, encontram-se 

defasados com a realidade do país, na medida em que permeiam os processos de expropriação 
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forçada das comunidades, ao mesmo tempo que conduzem à precarização e deterioração da 

qualidade de vida das comunidades atingidas pelos projetos mineradores. 

A título de exemplo, o artigo no 5 do Regulamento sobre o Processo de 

Reassentamento Resultante das Atividades Econômicas, define que o processo de 

reassentamento tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do país e 

garantir que a população afetada, tenha uma melhor qualidade de vida, equidade social, tendo 

em conta a sustentabilidade dos aspectos físicos, ambientais, sociais e econômicos. Este dado 

é importante na medida em que, ao mesmo tempo, é equivocado e contraditório. Equivocado 

porque o processo de reprodução do capital, ou seja, da acumulação capitalista pouco ou nada 

se importa com o bem-estar das pedras de tropeço para utilizar os termos de Karl Marx 

(2000). Logo, o reassentamento da população levado a cabo na base de uma legislação fraca, 

com todas as lacunas que a caracterizam, está longe de contribuir para o bem-estar e equidade 

social das populações atingidas.  

O objetivo acima descriminado é equivocado porque, entender o reassentamento como 

um fator impulsionador do desenvolvimento socioeconômico do país significa, conforme 

aponta Matos (2016) colocar as questões do Estado-nação acima de tudo, ou seja, se o 

benefício do deslocamento compulsório for generoso para o Estado-nação, então as famílias a 

serem prejudicadas por essas atividades serão forçadas a abandonar o seu território. 

Corroborando com esse autor, consideramos que essa seja uma das razões porque o 

regulamento sobre reassentamento resultante de atividades econômicas não oferece a 

oportunidade de as famílias atingidas recusarem o processo de reassentamento. Aquele 

objetivo se preocupa com questões de sustentabilidade física, ambiental, social e econômica. 

Todavia, não faz referência à sustentabilidade cultural. Matos (2016) considera que 

provavelmente esse desleixo pode ser propositado e não olvidado, pois a questão cultural é 

bastante complexa, mexendo com outras dimensões, visto que a mudança de território dessas 

famílias implicará na reconstrução de um novo território e, nesse processo a relação existente 

entre as famílias e o antigo território é destruída.  

O regulamento em causa, se mostra como impulsionador do desenvolvimento nacional 

e mantenedor da melhoria da qualidade de vida das famílias atingidas. Contudo, exclui essas 

famílias e os membros da organização da sociedade civil de fazerem parte da Comissão 

Técnica de Reassentamento, que é o órgão motor desse processo. O regulamento baliza a 

participação de outros intervenientes, como a população atingida, os líderes comunitários, 

representantes da sociedade civil, apenas quando a sua cooperação não se mostrar prejudicial 

à Comissão Técnica. A participação de outros intervenientes é apenas para opinar, não 
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podendo afetar na decisão final. Na realidade, a presença desses novos intervenientes tem 

como objetivos: a) preparar a população para aceitar o deslocamento compulsório; b) 

consciencializar a população sobre os seus direitos e deveres e; c) comunicar as autoridades 

competentes sobre quaisquer irregularidades detectadas durante o processo de 

reassentamento. 

Com efeito, o artigo no 8 do Regulamento sobre o Processo de Reassentamento 

Resultante das Atividades Econômicas, atinente à participação de outros intervenientes no 

processo de reassentamento, define a participação de cinco representantes da população 

afetada, apenas um representante da sociedade civil, três líderes comunitários55 e dois 

representantes do setor privado. Assim sendo, é possível compreender que o regulamento 

defende mais a participação dos afetados com destacada presença dos líderes comunitários e, 

ao mesmo tempo, limita a participação dos representantes da sociedade civil. Essa estratégia 

se adequa aos interesses defendidos pelo objetivo do reassentamento.  

A experiência na realização dos diferentes processos de reassentamento em 

Moçambique demonstra que as lideranças locais têm participado, porém apresentam-se 

incapacitadas de defender os interesses das comunidades locais, quer pela sua relação direta 

com as estruturas governamentais do distrito ou da localidade, quer pelo fraco poder de 

decisão que lhes é outorgado. São, normalmente, os representantes da sociedade civil que são 

mais instruídos e escolarizados, que têm mais experiência nesses assuntos e são assessorados 

por instituições nacionais e internacionais que oferecem as condições essenciais para que 

possam assessorar as comunidades na defesa dos seus interesses ou para que se possa garantir 

o respeito pelos direitos dos afetados. A presença significativa desses representantes poderia 

fazer a diferença (MATOS, 2016). 

No conjunto dos instrumentos aprovados em 2014, sobre o setor de minas em geral, 

conforme nos referimos anteriormente, o Estado aprovou inicialmente a Lei de Minas 

atualmente em vigor no país, ou seja, a Lei 20/2014, de 18 de agosto. A aprovação da nova 

Lei é justificada pela necessidade de adequar o quadro jurídico-legal da atividade mineradora 

à atual ordem econômica do país e aos desenvolvimentos registrados no setor minerador, de 

modo a assegurar maior competividade e transparência, garantir a proteção dos direitos e 

                                                 

55 Cambaza (2009a) considera que a reinstituição das autoridades tradicionais, bem como o acolhimento do 

direito costumeiro no regime jurídico da terra, surgem como parte de uma estratégia (defensiva) visando, por um 

lado, restabelecer a legitimidade da FRELIMO e do Estado moçambicano, desgastada, desde a década de 1980 e, 

por outro, projetar opções e alternativas de desenvolvimento que satisfaçam os interesses das forças políticas, 

econômicas e sociais dominantes, a operar em território moçambicano. 
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definir as obrigações dos titulares dos direitos minerários, bem como salvaguardar os 

interesses nacionais e a partilha de benefícios pelas comunidades. Nesta legislação, é visível a 

preocupação com as questões relacionadas com as dimensões sociais, econômicas e culturais 

que afetam as famílias atingidas pelos projetos mineradores. 

Uma das principais alterações na Lei de Minas de 2014, é a eliminação do artigo que 

fazia referência à superioridade do uso minerário frente a qualquer outro tipo de uso do solo. 

A Lei de Minas de 2014, diferencia o direito de exploração minerária do DUAT, ou seja, a 

obtenção do direito de exploração de um determinado recurso não significa que o titular 

mineiro tenha o DUAT. O direito de uso e aproveitamento da terra bem como de outros 

direitos preexistentes se mantém sob custódia do Estado até ao encerramento da atividade 

mineral. Essa diferenciação pretende distanciar o pensamento e/ou análise que possa associar 

ao titular do direito de exploração minerária à propriedade da terra.  

Se analisada mais de perto a Lei de Minas de 2014, é possível compreender que tanto 

a supremacia do uso minerário sobre os outros usos, como a propriedade da terra pelo titular 

mineiro encontram-se conservados e mascarados. Isto significa que a exploração minerária 

continua a ser prioritária em comparação às outras formas de uso do solo, visto que a lei 

valoriza principalmente o pagamento das justas indenizações e da realização do 

reassentamento (MATOS, 2016). De acordo com o artigo no 31, da referida Lei, o conteúdo 

da justa indenização aos utentes dos direitos preexistentes abrangidos pela atividade 

mineradora abrange inter alia:  

 
a) Reassentamento em habitações condignas pelo titular da concessão, em 

melhores condições que as anteriores; 

b) Pagamento do valor das benfeitorias nos termos da Lei de Terras e outra 

legislação aplicável; 

c) Apoio ao desenvolvimento das atividades de que depende a vida e a 

segurança alimentar e nutricional dos abrangidos; 

d) Preservação do patrimônio histórico, cultural e simbólico das famílias e 

das comunidades em modalidades a serem acordadas pelas partes. 
 

À semelhança da Lei de Minas de 2002, na nova Lei de Minas de 2014, o papel do 

Estado se resume a mero mediador cuja função é assegurar melhores termos e condições do 

acordo da justa indenização supostamente em benefício da comunidade. Outras mudanças 

merecem destaque na atual Lei de Minas moçambicana. Por exemplo, no que se refere às 

formas de titulação mineira, constata-se que se retirou a licença de reconhecimento e 

introduziram-se as licenças de tratamento mineiro, de processamento mineiro e de 

comercialização de produtos mineiros. A introdução das novas formas de titulação permite 
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que haja entidades que apenas se dediquem a desenvolver esses tipos de titulação, visto que os 

titulares das concessões minerais, certificados mineiros e de senha mineira estão isentos de 

obtenção dessas licenças, ou seja, a obtenção desses títulos implica automaticamente na 

aquisição das novas formas de titulação.  

Do mesmo modo, em nível das formas de titulação em que apenas os moçambicanos 

podem ser titulares, registram-se alterações nos prazos de validades das titulações adquiridas. 

O certificado mineiro, transitou de um prazo máximo de dois anos definido na Lei de Minas 

de 2002, para 10 anos e, a senha mineira, transitou de 12 meses para cinco anos. Todavia, os 

relativos avanços introduzidos na Lei de Minas de 2014, somente são válidos para os projetos 

cujos contratos foram firmados a partir do momento em que a nova Lei foi aprovada. Para os 

detentores dos títulos mineiros anteriores a aprovação da Lei 20/2014, os novos pressupostos 

da Lei serão aplicados quando da renovação dos referidos contratos, ou seja, 25 anos para que 

os mesmos sejam considerados extintos. Daí que, entendemos ser urgente que o Estado possa 

envidar esforços no sentido de renegociar com as companhias mineradoras os contratos 

anteriores, pelos mesmos motivos que levaram a revogação da Lei de Minas de 2002, e a 

aprovação da atual Lei de Minas de 2014.   

 

3.2.3 Mineração, fiscalidade e comunidades locais em Moçambique   

Na história do Moçambique independente, a aprovação das diferentes legislações 

sobre minas esteve sempre associada às garantias que as mesmas ofereciam ao investidor, 

pois, só assim, era possível a concretização da existência de investimento estrangeiro no país. 

Matos (2016) considera que a Lei do Investimento Estrangeiro aprovada em 1984, introduziu 

as primeiras garantias que o Estado oferecia aos investidores. Entre as garantias constantes da 

Lei, destacam-se a segurança e proteção jurídica dos bens e direitos compreendidos no âmbito 

do investimento estrangeiro como, por exemplo, a justa indenização em casos de 

nacionalização ou expropriação dos bens ou direitos que constituem o IDE e a transferência 

para o exterior de capital e lucros exportáveis. As garantias constantes da Lei do Investimento 

Estrangeiro de 1984, viriam a ser confirmadas na primeira Lei de Minas de 1986. No entanto, 

apesar da legislação abrir essas possibilidades, continuava-se a constatar que os 

procedimentos burocráticos eram ainda embaraçosos para os investidores, pois o Estado ainda 

detinha o controle da economia. 

Com a alteração constitucional de 1990, era necessário adequar a legislação sobre 

investimento estrangeiro à nova conjuntura política e econômica do país. Com efeito, três 

anos mais tarde, isto é, em 1993, Moçambique aprovou a nova Lei do Investimento 



233 

 

Estrangeiro. Todavia, é na Lei de Minas de 2002, que as questões sobre garantias do 

investimento estrangeiro no setor minerador moçambicano vêm novamente à tona. A nova 

legislação para além de manter as garantias asseguradas na Lei do Investimento Estrangeiro 

de 1984 e na Lei de Minas de 1986, ampliou essas garantias e tornou menos burocráticos os 

procedimentos dos investimentos estrangeiros no país. No conjunto dessa ampliação, Matos 

(2016) aponta que a palavra nacionalização é excluída do capítulo referente às garantias. 

Nesta legislação aparecem as preocupações com as indenizações, mas com alterações bastante 

significativas em benefícios dos investidores, pois, são tratadas as formas de pagamento e 

modalidade de avaliação dos bens e/ou direitos e a responsabilidade do Estado sobre esses 

prejuízos. 

Na Lei de Minas de 2002, em seus artigos nos 33 e 34, o Estado moçambicano não só 

garante a segurança e proteção jurídica da propriedade sobre os bens e direitos, incluindo os 

direitos de propriedade industrial compreendidos no âmbito dos investimentos autorizados e 

realizados na atividade mineral ao abrigo do título mineiro, como também garante, de acordo 

com as condições que tiverem sido fixadas em instrumentos jurídicos pertinentes ao 

investimento, a transferência para o exterior de lucros exportáveis; royalties, amortização e 

juros de empréstimos contraídos, montantes correspondentes ao pagamento de obrigações 

para com outras entidades não residentes, capital estrangeiro reexportável, bem como o 

produto de justa indenização nos termos do no 3 do artigo 33, referente à expropriação de bens 

e de direitos de propriedade privada no âmbito de um título mineiro,  no caso do interesse 

público assim o justificar. 

Nesse contexto, fazendo uma analogia entre as garantias oferecidas pelo Estado 

durante a vigência do regime de orientação socialista e o Estado neoliberal, Matos (2016) 

considera que as antigas garantias eram restritivas e tornavam o Estado mais participante e 

interventivo. Já o Estado neoliberal se afasta do controle das transferências realizada pelos 

investidores para o exterior, ao mesmo tempo que defende que em caso de novas alterações 

legislativas no regime fiscal, estas não poderão afetar os contratos assinados com o governo, a 

não ser que beneficiem aos detentores dos títulos mineiros, ou seja, o Estado prefere que 

sejam lesados os ganhos nacionais em favor dos ganhos dos titulares mineiros. 

Por conseguinte, a nova legislação de minas de 2014, percebeu que as garantias 

oferecidas aos investidores estrangeiros eram exageradas e colocavam em causa os benefícios 

que poderiam ser gerados para a nação. Nesse contexto, a legislação retira das garantias 

oferecidas pelo Estado a de que: a) novas alterações ao regime fiscal não afetariam aos 

contratos assinados pelo governo; b) aumenta os prazos de pagamento das indenizações pelo 
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Estado e; c) retira a responsabilidade do Estado em face de alterações de regime fiscal ou de 

qualquer outro fato (associado às ações do Estado) que possa causar ao investidor prejuízos 

financeiros. Do mesmo modo, acrescenta que, para que se realize a transferência para o 

exterior é necessário que seja apresentado, pelo titular, os documentos comprovativos de 

quitação emitidos pela respectiva área fiscal (MATOS, 2016). 

 Para além das garantias oferecidas pelo governo, o regime fiscal, sobretudo, as 

isenções fiscais, também jogam um papel importante na atração de investimentos estrangeiros 

em Moçambique. A Lei de Minas de 1986, isenta as entidades que desenvolvem atividades 

minerais no país de pagarem os impostos referentes a: i) direitos e emolumentos gerais 

aduaneiros sobre equipamentos, aparelhos, materiais e sobressalentes importados; ii) direitos 

e emolumentos gerais aduaneiros sobre a exportação de recursos minerais e; iii) imposto de 

circulação. Para incentivar o investimento estrangeiro, o Estado isenta, também, o pagamento 

do imposto sobre o rendimento, sobre a reconstrução nacional e sobre os juros de 

empréstimos obtidos no estrangeiro. 

Com as alterações político-econômicas e sociais e acompanhando a Lei de 

Investimento Estrangeiro alterada em 1993, era necessário adaptar os pontos relativos aos 

impostos e os incentivos fiscais na atividade mineradora. Dessa forma, é aprovada a Lei nº 

5/94, que trata desses assuntos. Essa nova legislação revoga o capítulo II da Lei de Minas de 

1986, que fazia referência aos pagamentos ao Estado, onde eram tratadas as questões relativas 

ao regime fiscal, isenções fiscais e incentivos ao investimento estrangeiro. A nova legislação 

mantém o pagamento dos impostos sobre a produção e sobre a superfície, apenas alterando 

que os titulares das licenças que pretendem realizar testes, ensaios ou análises dos produtos 

mineiros pagarão o imposto sobre os produtos caso os mesmos se destinem posteriormente à 

comercialização. A Lei nº 5/94 é omissa quanto à questão das isenções fiscais e dos 

incentivos ao investimento estrangeiro (MATOS, 2016). 

A Lei de Minas de 2002, acrescenta o pagamento do imposto autárquico (quando 

aplicável) e isenta os titulares de certificado mineiro e de senha mineira de pagarem o imposto 

sobre a produção. Ainda em 2002, um dia após a publicação da Lei de Minas de 2002, é 

publicado o Código dos Benefícios Fiscais, por meio do Decreto nº 16/2002, de 27 de junho. 

Uma análise atenta do Decreto demonstra que o mesmo apresenta benefícios bastantes 

generosos para os que investirem na exploração de recursos minerais em Moçambique, 

abarcando o campo das importações e dos impostos dos rendimentos. O referido Decreto 

concede isenções de direitos aduaneiros na importação de equipamentos, aparelhos, materiais 
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e sobressalentes para a prospecção e pesquisa, exploração minerária e sobre a exportação de 

recursos minerais56. 

No processo das importações dos bens referidos anteriormente, os investidores 

beneficiam-se das isenções no pagamento do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) e do 

ICE (Imposto sobre Consumos Específicos). Estes benefícios são extensivos às empresas 

contratadas e subcontratadas para prestarem serviços à principal empresa investidora ao 

abrigo da Lei de Minas de 2002. No que se refere aos benefícios relativos ao imposto sobre o 

rendimento, o Decreto nº 16/2002, determina que: 

 
1. Até ao ano 2010, os investimentos levados a cabo no âmbito da Lei de 

Minas, cujo valor do investimento seja superior a 500.000 dólares 

americanos, beneficiarão, a partir do início da produção, de uma redução em 

25% da Taxa do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRPC), 

durante os primeiros cinco anos. 

2. No caso de contribuintes sujeitos ao Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (IRPS), nas condições previstas no número anterior, a 

matéria coletável determinada e relativa a atividade beneficiária do 

incentivo, pertencente a Segunda Categoria do IRPS, terá uma dedução de 

25%, durante os primeiros cinco anos (MOÇAMBIQUE, 2002b, 220-[38]) 

 

Em 2007, se atualiza a legislação tributária, relativa à atividade mineradora, a partir da 

aprovação da Lei nº 11/2007, de 27 de junho. Essa Lei abole as isenções no imposto sobre a 

produção que beneficiavam os detentores dos títulos de certificado mineiro e de senha 

mineira. A Lei isenta o pagamento de impostos sobre a produção mineral dos produtos 

minerais extraídos para a construção, os produtos minerais extraídos para investigação 

geológica e os produtos minerais comercializados ao abrigo de licença de comercialização.  

A Lei 11/2007, aparenta preocupar-se com o desenvolvimento local, ao definir que 

parte das receitas geradas na extração mineral deve ser canalizada ao desenvolvimento das 

comunidades atingidas pelos respectivos projetos minerários. Contudo, não define qual será o 

porcentual a ser destinado para o desenvolvimento local das comunidades atingidas pelos 

projetos de mineração. Somente, indica que esse porcentual será fixado no OGE, em função 

das receitas previstas e relativas à atividade mineradora. 

Ainda em 2007, por meio da Lei nº 13/2007, se revisa o regime dos incentivos fiscais 

aplicados à atividade mineradora. A Lei mantém apenas os benefícios de isenções de direitos 

aduaneiros referentes à importação de equipamentos e de bens necessários a prospecção e 

                                                 

56 MOÇAMBIQUE. Conselho de Ministros. Decreto nº 16/2002, de 27 de junho. Boletim da República, 

Imprensa Nacional de Moçambique E.P., Maputo, 27 jun. 2002. I Série, n. 26, 2002b. 
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pesquisa e exploração minerária. Os benefícios incluem as isenções do IVA e do ICE pelo 

mesmo período de tempo definido na legislação anterior. Contudo, a Lei não se reporta ao 

campo dos impostos sobre o rendimento. Em 2008, o governo aprovou o Decreto nº 5/2008, 

onde teoricamente deveria se especificar melhor a questão da porcentagem a ser destinada 

para o desenvolvimento das comunidades. Mesmo assim, o Decreto remente o assunto, mais 

uma vez, ao OGE.  

Matos (2016) refere que com a Lei de Minas de 2014, o número de tributos a serem 

pagos pelos titulares mineiros aumentou, onde para além de se pagar os impostos sobre a 

produção, sobre a superfície e o autárquico (quando aplicável), são acrescentados os impostos 

sobre o rendimento e sobre o valor acrescentado. A Lei não se debruça sobre as isenções e 

benefícios fiscais. Mais uma vez, a questão sobre o desenvolvimento local é tratada na Lei de 

Minas de 2014, mas continua a apresentar as mesmas ambiguidades referidas nas anteriores 

legislações. Ainda em 2014, foi publicada a Lei nº 28/2014, de 23 de setembro, que entrou em 

vigor no dia 1 de janeiro de 2015. A referida Lei estabelece o novo regime específico de 

tributação de toda a atividade mineradora, com destaque para a questão das concessões de 

benefícios fiscais aplicáveis à atividade.  

Em 2015, por meio do Decreto 28/2015, de 28 de dezembro, o governo aprova o novo 

Regulamento do Regime Específico de Tributação e de Benefícios Fiscais para a atividade 

mineradora, revogando, desse modo, o Decreto no 5/2008 e as leis nos 11/2007 e 13/2007, 

ambas de 27 de junho. Os novos dispositivos aprovados pretendem, em primeiro lugar, fazer 

uma aproximação do setor minerador moçambicano às modernas práticas internacionais de 

tributação na indústria extrativa de mineração e, em segundo lugar, a congregação em um 

diploma legal das matérias fiscais relevantes para o setor, criando, por essa via, um regime 

unitário que regula impostos e benefícios fiscais aplicáveis ao setor minerador.  

Basicamente, no que concerne aos impostos aplicáveis, merece principal destaque o 

fato de o novo regulamento ter criado o Imposto sobre a Renda de Recurso Mineiro. 

Paralelamente, mas já por via do anunciado objetivo de mera modernização e evolução 

legislativa, o novo regulamento introduz, igualmente, um conjunto de novas regras específicas 

nos seguintes impostos: i) Imposto sobre a Produção Mineral; ii) Imposto sobre a Superfície 

(ISS) e; iii) Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC). Destarte, depreende-

se que o regime dos benefícios fiscais anteriores foi praticamente transposto para o novo 

regime jurídico.  

Comparando os dois decretos, isto é, o Decreto 5/2008 e o Decreto 28/2015, constata-

se que este último favorece em demasia as empresas que pretendam investir no setor 
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minerador moçambicano na medida em que reduziu significativamente as taxas referentes ao 

Imposto sobre a Produção Mineral, e ao Imposto sobre a Superfície. Com a redução desses 

impostos, pode-se perceber que o governo pretende a todo custo atrair o maior número 

possível de empresas estrangeiras para a exploração dos recursos minerais do país. Entretanto, 

mais uma vez, tanto a Lei no 28/2014, como o Decreto no 28/2015, não fazem menção à 

porcentagem a ser canalizada para apoiar o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida 

das comunidades atingidas. 

Considerando as fraquezas e lacunas que caracterizam a legislação de minas no país, 

sobretudo, no que se refere as contribuições dos megaprojetos na economia moçambicana e 

nas comunidades atingidas por esses empreendimentos, pode se dizer que o país está longe de 

resolver o problema da pobreza que graça as comunidades locais moçambicanas. A realidade 

empírica, demonstra que para além de não estarem a contribuir significativamente para a 

economia de Moçambique, os megaprojetos de mineração promovem o sofrimento e a 

precarização das condições de vida das populações vivendo nas comunidades atingidas por 

esses projetos. A Kenmare Moma Mining é um bom exemplo para justificar essa constatação. 

Em 2013, o CIP (Centro de Integridade Pública) lançou um relatório sobre as 

contribuições da companhia irlandesa Kenmare no quadro da exploração das Areias Pesadas 

de Moma, na província de Nampula. No documento, o CIP considera, entre vários aspectos, 

que a empresa conseguiu negociar condições extremamente favoráveis para montar a 

mineradora – incluindo o não pagamento do IRPC para uma parte do grupo empresarial e a 

redução para metade da taxa desse imposto por um período de 10 anos para a outra parte; a 

isenção de pagamento de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) para muitas das 

mercadorias e de impostos sobre a exportação e a importação (BRYNILDSEN; NOMBORA, 

2013).  

Ainda de acordo com o mesmo relatório, a exploração das Areias Pesadas de Moma, 

iniciada em 2007, não está a gerar, para o Estado, as receitas fiscais que se supunham que 

fossem geradas por um empreendimento daquela dimensão. O referido relatório conclui que 

“por cada dólar que a Kenmare ganhou exportando minerais de Moçambique entre 2008 e 

2011, Moçambique recebeu apenas um cêntimo de pagamento de impostos”. Assim, neste 

período, as receitas da companhia irlandesa totalizaram USD 326,7 milhões, enquanto os 

impostos pagos ao Estado somaram apenas USD 3,5 milhões. Portanto, é crucial e urgente 

que Moçambique reveja o seu código fiscal, para colmatar as lacunas que permitem as 

empresas, exportarem as riquezas naturais moçambicanas, reduzindo as contribuições fiscais 

ao mínimo (BRYNILDSEN; NOMBORA, 2013). 
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Outro problema (entre muitos) que caracteriza a legislação de minas moçambicana é o 

conteúdo da justa indenização. Mimbire (2016) considera que o aspecto mais crítico é o valor 

das benfeitorias, cujos cálculos são, muitas vezes, feitos arbitrariamente, resultando em 

modelos diferenciados nos vários projetos em curso, o que se afigura como um claro atropelo 

aos princípios de certeza e segurança jurídicas. Em Thopuito, conforme será visto ao longo do 

trabalho, as populações reassentadas pela Kenmare Moma Mining, mostraram-se totalmente 

insatisfeitas com o valor das indenizações recebido. Nesse sentido, corroborando com 

Mimbire (2016) há, pois, necessidade de determinar com detalhes os termos em que se 

calculam os valores das benfeitorias, bem como determinar os termos do memorando de 

entendimento entre as empresas mineradoras e as comunidades locais. 

 

3.3 Brasil e Moçambique e a relação sul-sul 

Amanda Rossi em seu livro intitulado Moçambique, o Brasil é aqui: uma investigação 

sobre os negócios brasileiros na África, publicado em 2015 pela Editora Record, apresenta 

uma radiografia bastante elucidativa da história recente do processo de inserção do Brasil no 

continente africano e, sobretudo, em Moçambique. Conforme refere a própria autora, “o 

Brasil está na África de maneiras que os brasileiros desconhecem” (ROSSI, 2015, p. 23). A 

história de que minimamente se conhece é aquela que foi forjada no decurso dos três últimos 

séculos de escravidão e que resultou na diversidade cultural e racial que hoje caracteriza a 

sociedade brasileira.  

Um século depois da abolição da escravatura, sobretudo, com a ascensão à presidência 

da República de Luiz Inácio Lula da Silva57 em 2003 e, com ele, o governo do Partido 

Trabalhista (PT), eis que mais uma vez, a história se repete, mas desta vez, encapada sobre 

uma palavra nova: cooperação. Assim se reveste o discurso da geopolítica brasileira na sua 

nova relação com os povos africanos. Conforme será visto mais adiante, a palavra cooperação 

de que tanto se fala, não é, se não, uma nova forma de colonização ─ o neocolonialismo 

brasileiro em territórios africanos. 

Conforme refere Rossi (2015) a tônica da ida do governo Lula para África foi a 

construção de uma nova geopolítica, em que o sul (que engloba os emergentes e as nações em 

desenvolvimento) se unisse para se fortalecer em relação ao norte (os países desenvolvidos). 

                                                 

57 Vinte dos 39 postos diplomáticos atuais do Brasil em países africanos, foram abertos por Luiz Inácio Lula da 

Silva. Em oito anos de governo, o então presidente fez 34 visitas ao continente – todos os antecessores, juntos 

realizaram 15. Iniciativas brasileiras de ajuda à África também aumentaram: de menos de 10 para 43 dos 54 

países africanos (ROSSI, 2015).  
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Desse modo, o aumento das relações econômicas sul-sul era visto como o principal alicerce 

desse empreendimento geopolítico. O Brasil, por exemplo, pretendia obter uma vaga 

permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O apoio da África era cobiçado, 

pois, o continente tinha 41% dos votos necessários para alterar a composição do órgão. 

Além de promover laços econômicos e políticos, o governo petista chegou à África 

dizendo que ofereceria uma ajuda desinteressada para pagar uma dívida histórica: os três 

séculos de escravidão. Os africanos levados à força pelo Atlântico construíram o Brasil e 

formaram seu povo. Agora, o país retribuiria cooperando em áreas como educação, saúde e 

agricultura, sem pedir nada em troca. Porém, este se revelaria o aspecto menos importante da 

atuação brasileira no continente. Passada uma década da política africana petista, a principal 

faceta da presença do Brasil é econômica. Rossi (2015) aponta que no período de 10 anos, 

entre 2003 e 2013, o comércio exterior entre as duas regiões subiu de USD 6,1 bilhões para 

28,5 bilhões – crescimento acima do registrado pela balança comercial brasileira em geral.  

Antes de Lula, outros governos brasileiros já haviam dado os primeiros passos na sua 

relação com a África e particularmente com Moçambique. Em meados dos anos 1970, 

Moçambique observava o Brasil se aproximar pela primeira vez. As relações eram tensas. A 

FRELIMO tinha antipatia do governo militar, no comando do Brasil desde 1964, porque este 

não apoiou a luta africana contra o colonialismo português. Com tendências marxistas, a 

FRELIMO também desconfiava do regime brasileiro que perseguia, torturava e assassinava 

comunistas em casa e sorria para eles no exterior. O movimento moçambicano tinha, 

inclusive, feito amigos entre inimigos da ditadura que estavam na clandestinidade, como Luís 

Carlos Prestes, principal nome do Partido Comunista Brasileiro (PCB). 

Não era só de Moçambique que o regime militar brasileiro se aproximava. A África 

como um todo tinha se tornado um dos eixos mais importantes da política externa do governo 

do general Ernesto Geisel, o quarto dos cinco presidentes militares da ditadura. O continente 

poderia fornecer petróleo, comprar produtos industrializados do milagre econômico e 

fortalecer a posição internacional do Brasil. Apesar do impulso dado por Geisel, ele não foi o 

primeiro presidente do Brasil a olhar para África. Desde os anos 1960, o país ensaiava uma 

aproximação com o continente. Os movimentos iniciais ocorreram na passagem relâmpago de 

Jânio Quadros pela presidência da República, em 1961. Aquele momento era o ápice da 

descolonização africana. Um terço dos países havia conquistado a independência no ano 

anterior, levando a ONU a decretar 1960, o Ano da África (ROSSI, 2015). 

Ainda de acordo com aquela autora, foi Quadros quem lançou as bases do pensamento 

político que até hoje atravessam as relações Brasil com a África. Logo depois, em 1964, veio 
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o golpe militar e, paralelamente, o início da guerra de libertação nacional de Moçambique que 

durou até 1974. Os primeiros anos do regime militar brasileiro foram caracterizados por uma 

interrupção da política externa independente e fecharam o Brasil para a África. Mesmo as 

pequenas conquistas de posições se diluíram (ROSSI, 2015).  

Com a independência de Moçambique em 1975, eis que finalmente em 15 de 

novembro do mesmo ano, o país assinou oficialmente o primeiro acordo de relações 

diplomáticas com o Brasil. No entanto, o então governo ainda desconfiava o país da ditadura 

militar. Preocupado com a amizade moçambicana, o Brasil abriu linha de crédito no Banco do 

Brasil para o país africano importar produtos da indústria brasileira. Até 1979, esse 

financiamento era o mais elevado de que Moçambique dispunha – mais de USD 100 milhões. 

Entre as primeiras compras estavam locomotivas, tratores e barcos pesqueiros. O país também 

se interessou por material didático escolar e aviões usados da Varig. Todavia, foi no governo 

do presidente João Figueiredo (19799-1985) que o Brasil passou de inimigo a um dos maiores 

parceiros comerciais de Moçambique.  

As relações do Brasil com o país africano mudaram de patamar com a primeira visita 

oficial de um ministro brasileiro ao país, o chanceler Ramiro Saraiva Guerreiro, em junho de 

1980. Era uma estratégia para ampliar o volume de negócios. O resultado mais importante foi 

o início das negociações em torno daquele que é hoje o mais importante ponto de ligação 

entre os dois países: o carvão. O minério era a maior riqueza que Moçambique poderia 

explorar a curto prazo e os dirigentes da FRELIMO contavam com ele para alavancar a pobre 

economia do país. Já para o Brasil, era uma ótima oportunidade para expandir sua presença na 

África. Empresas privadas brasileiras embarcaram nessa esteira e passaram a negociar 

diretamente com o governo socialista da FRELIMO. A partir desse momento, lançaram-se as 

sementes daquilo que hoje muitos preferem chamar de cooperação sul-sul entre o Brasil e 

Moçambique. 

A guerra civil moçambicana começou no ano seguinte à independência, isto é, em 

1976. Nos primeiros anos, porém, a guerra não assumiu as dimensões desoladoras que viria a 

ter uma década depois. O conflito existia, mas não prejudicava a economia e os projetos de 

Moçambique. Na segunda metade dos anos 1980, isso mudou. A guerra recrudesceu e viveu 

seus momentos mais difíceis. A economia despencou a olhos vistos. A infraestrutura do país 

era destruída, produção e exportação desarticuladas e a guerra consumia cada vez mais 

esforços financeiros do Estado.  

Em crise econômica e militar, Moçambique não conseguiu pagar os empréstimos do 

Brasil para a compra de produtos industrializados. A inadimplência levou a interrupção de 
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novos créditos. No entanto, os anos de silêncio que se seguiram entre o Brasil e a África não 

foram causados somente por falta de vontade política, mas pelas crises econômicas, dos dois 

lados, e militares, na margem africana. Foi nessa época de crise que o BM e o FMI ganharam 

força na África e na América Latina. Passaram a prescrever regras macroeconômicas, cuja 

túnica era o reajuste estrutural – um pacote neoliberal com corte de gastos públicos e redução 

do endividamento. 

Os contatos entre Brasil e África ficaram dormentes. Até que em 1991, foram 

remexidos pelo presidente brasileiro Fernando Collor de Melo. Porém, somente em finais da 

década de 1990, com a reorientação do governo de Fernando Henrique Cardoso que despertou 

sobre as oportunidades econômicas que renasciam na África, procurou reaproximar o Brasil 

de três países africanos: Angola, Moçambique e África do Sul. Em Moçambique, por 

exemplo, Fernando Henrique reabriu as negociações entre a Vale e o governo moçambicano 

para a exploração de carvão, anunciou o primeiro perdão de dívida de um país africano pelo 

Brasil e ampliou a cooperação sul-sul. 

A ampliação das relações políticas com a África, sobretudo, no governo Lula abriu 

caminho para que empresas nacionais brasileiras expandissem seus negócios para aquele 

continente. A África é hoje o quinto maior comprador da produção brasileira, atrás da China, 

Estados Unidos, Argentina e países baixos. Antes marcada pelas relações com o norte, a 

África procura nos últimos tempos expandir suas relações com o sul, sobretudo, com a China 

(principal concorrente do Brasil) na disputa por espaços no continente africano. Na mira das 

riquezas do continente, a classe empresarial brasileira vem coagindo o governo para mais 

incentivos aos negócios com a África. 

Por outro lado, a sociedade civil brasileira começa a pedir cautela na expansão do 

Brasil para a África. Para além da companhia Vale e de mais uma iniciativa privada 

denominada AGV Agro ainda em negociação que pretende vender insumos agrícolas e 

financiar agricultores brasileiros para produzirem em milhões de hectares cedidos pelo 

governo moçambicano, em causa, está, também, um projeto do governo federal iniciado no 

mandato do ex-presidente Lula da Silva: o ProSAVANA, que quer transformar a savana de 

Moçambique em um celeiro agrícola. A conclusão é de que o Programa (praticamente uma 

réplica do suposto programa brasileiro de modernização agrícola PRODECER) irá exportar 

os conflitos que caracterizam o campo brasileiro, favorecendo o agronegócio em prejuízo dos 

camponeses. Juntos, esses projetos, conforme refere Rossi (2015) estão tornando 

Moçambique um dos maiores polos de negócio do Brasil na África. 
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No país, onde sete em cada 10 pessoas vivem na zona rural e dependem da terra para o 

seu sustento e onde a atividade dominante é a agricultura camponesa caracterizada por baixos 

índices de produção e produtividade devido, sobretudo, a falta de incentivos estatais visando a 

sua promoção, o Brasil acredita que pode melhorar essa realidade agrícola com o 

ProSAVANA, um dos seus principais projetos da suposta cooperação com a África. Realizada 

em conjunto com o Japão, a iniciativa tem objetivo de desenvolver a agricultura exatamente 

no Corredor de Nacala, uma região de savana com elevado potencial agrícola. Cerca de 14 

milhões de hectares de terra arável (em posse das comunidades) serão alocados ao projeto 

cujo ponto de partida é a experiência brasileira com um bioma parecido, o Cerrado. 

O Cerrado, que se estende do sudeste ao centro-oeste do Brasil, era tido como terra 

imprestável para a agricultura até os anos 1970. Uma das iniciativas voltadas a mudar aquela 

realidade foi o PRODECER, implementado em parceria com o Japão. O programa estimulou 

a colonização agrícola e o uso de tecnologia, e transformou as regiões – alvos em grandes 

produtoras – sobretudo, soja para exportação. Em 2009, Brasil e Japão decidiram adaptar esta 

experiência em Moçambique e lançaram o ProSAVANA, com duração prevista de vinte anos. 

Rossi (2015) considera que o ProSAVANA, misturou no mesmo baralho as cartas da ajuda do 

Brasil à África e as do negócio. Nunca antes isso tinha ocorrido. Por isso, o ProSAVANA fez 

surgir o primeiro caso de oposição à cooperação brasileira. Movimentos sociais do campo 

moçambicano e ONGs estão se mobilizando contra o programa, temerosos de que 

camponeses sejam expulsos de suas terras para abrir caminho para o agronegócio. O Brasil já 

tinha sido colocado em xeque em outras ocasiões devido à atuação de empresas privadas – 

sobretudo, a Vale, mas nunca antes um projeto do governo esteve no olho do furacão. 

Para além dos projetos anteriormente descritos, o Brasil também se faz presente em 

Moçambique por meio de algumas de suas grandes construtoras financiadas principalmente 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): a Odebrecht, a 

Andrade Gutierrez e a Camargo Corrêa. Do mesmo modo, outros grupos empresariais do 

ramo do agronegócio, da aviação civil, da energia e biocombustíveis, instituições bancárias, 

comunicação social, também se encontram presentes em Moçambique. Como exemplo desses 

grupos empresariais citam-se, o Grupo Pinesso, a Embraer, a Petrobrás Biocombustível, a 

Eletrobrás, o próprio Banco do Brasil, Caixa Econômica, a Rede Record de Televisão e a 

BRF58. 

                                                 

58 A BRF S.A. é uma das maiores companhias de alimentos do mundo, com mais de 30 marcas em seu portfólio, 

entre elas, Sadia, Perdigão, Qualy, Paty, Dánica e Bocatti. Seus produtos são comercializados em mais de 150 

países, nos cinco continentes. 
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A lista da presença brasileira em Moçambique se estende ainda para algumas 

instituições do governo brasileiro como a Fiocruz, a Embrapa, o Ministério da Educação, o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Instituto 

Nacional de Seguro Social, o Ministério do Esporte, supostamente prestando atividades de 

cooperação. Por fim, a presença brasileira em território moçambicano é também fortemente 

impulsionada pela expansão das confissões religiosas protestantes, sobretudo, a Igreja 

Universal do Reino de Deus que se implantou no território após o fim da guerra civil 

moçambicana, em 1992.    

 

3.3.1 O ferro de Itabira: desvendando as origens da Vale e seus problemas 

socioambientais 

A história da aparição da Vale está de certo modo relacionada com a história recente 

da mineração no Brasil. Uma história que nasceu nas pedras brilhantes do Pico do Cauê no 

modesto Vilarejo de Itabira, Estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. Trata-se de uma 

trajetória secular que remonta desde o início do século XX, precisamente quando iniciaram 

estudos de pesquisa do potencial mineral da região de Itabira e cuja história demandaria 

páginas a fio para caber em um estudo dessa natureza, com seus limites aí incluídos. Essa 

história se estende até hoje e a empresa conta já com mais de 70 anos de existência.  

Por isso, por questões meramente metodológicas optou-se em viabilizar a narrativa 

histórica da constituição da Vale, trazendo para o leitor apenas parte dos marcos históricos 

que permearam a origem da empresa e, acima de tudo, buscar elucidar como a constituição da 

mineradora implicou sempre, não só, no processo de expropriação de comunidades inteiras, 

mas na precarização das condições materiais de suas vidas. Porque são muitas as 

transgressões e violações perpetradas pala Vale no seu relacionamento com as comunidades 

atingidas por seus projetos mineradores e de infraestrutura, optou-se por citar apenas os casos 

mais emblemáticos dos conflitos que acompanham a Vale em sua trajetória capitalista de mais 

de meio século. 

A origem da Vale está ligada a vários grupos de investidores internacionais, sobretudo, 

ingleses que adquiriram extensas glebas de terra próximas a Itabira e, em 1909, se reuniram 

fundando o Brazilian Hematite Syndicate (Sindicato Brasileiro de Hematita), que visava a 

exploração de hematita na região. De acordo com a Vale (2012), em 1910, o Brazilian 

Hematite adquiriu efetivamente as principais jazidas de Itabira que, estendendo-se por 76,8 

milhões de metros quadrados e abrigando mais de 1 bilhão de toneladas de minério, 

constituíam uma das maiores reservas de ferro do Brasil.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Itabira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hematita
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Em 1911, o Brazilian Hematite Syndicate deu lugar a uma nova empresa, a Itabira 

Iron Ore Company (Companhia de Minério de Ferro de Itabira) que recebeu autorização do 

governo brasileiro para funcionar no país pelo Decreto n° 8.787, de 16 de junho de 1911. No 

comando da empresa recém-criada estava o empresário norte-americano Percival Farquhar 

que em 1919, comprou para si todas as ações da Itabira Iron Ore Company. A Itabira Iron Ore 

Company seria a primeira empresa estrangeira autorizada a explorar o ferro na região. 

Durante toda a sua existência, conviveu com as reviravoltas políticas, com o sobe e desce da 

economia internacional, com as mudanças na legislação e, principalmente, com os 

movimentos de cunho nacionalista.  

A série de transformações no Código de Minas, inaugurada com a Revolução 

Brasileira de 1930, teve consequências diretas no caso da Itabira Iron Ore Company. As 

décadas de 1930 e 1940 foram caraterizadas por um forte nacionalismo econômico. As razões 

de ordem política e de cunho nacionalista falavam mais alto no Brasil inteiro e, como 

consequência, foi proibido o direito de exploração mineral para estrangeiros. Este fato fez 

com que o espaço de atuação e de manobra de Percival Farquhar e, com ele, a Itabira Iron Ore 

Company, fosse bastante reduzido.  

Paralelamente, por força do vai e vem da legislação brasileira de minas fundamentada 

em princípios de economia nacionalista da época, eis que, em 1939, conforme refere a Vale 

(2012) o contrato da Itabira Iron Ore Company, assinado anos antes, fora declarado 

definitivamente caduco pelo Decreto no 1.507, de 11 de agosto de 1939. Com isso, a Itabira 

perdeu todas as concessões federais e estaduais de que era detentora. Porém, de acordo com o 

Código de Minas de 1934, continuava proprietária das terras e das minas de ferro de Itabira. 

Com efeito, em agosto de 1939, ao mesmo tempo que o contrato da Itabira era 

liquidado definitivamente pelo governo, Farquhar se juntou a outros sócios brasileiros e 

fundou a Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S.A. (CBMS), da qual detinha 47% 

das ações. Um ano mais tarde, o Decreto no 4.642, de 6 de setembro de 1940, autorizou o 

funcionamento da nova Companhia. Entretanto, a situação de crise em que se encontrava o 

Brasil durante toda a década de 1940, iria forçar o governo do presidente Getúlio Vargas a 

acirrar o nacionalismo econômico, sobretudo, na área de mineração, pelo que o governo 

brasileiro solicitou a Inglaterra e aos Estados Unidos a encampação dos direitos de 

propriedade de toda a infraestrutura e reservas minerais da Itabira Iron Ore Company e da 

Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S.A. 

A reivindicação do governo brasileiro ganharia forma em 1942, quando os governos 

do Brasil, Reino Unido e EUA reunidos em 3 de março de 1942, em Washington, assinaram 
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os respectivos acordos que definiriam as bases para organização, no Brasil, de uma 

companhia de exportação de minério de ferro. À luz dos Acordos de Washington, o governo 

britânico se obrigava a adquirir e transferir ao governo brasileiro, livres de quaisquer ônus, as 

jazidas de minério de ferro pertencentes à Itabira Iron Ore Company. Por sua vez, o governo 

norte-americano se comprometia a conceder um financiamento no valor de USD 14 milhões, 

por meio do Eximbank. Esses recursos seriam utilizados para a compra, nos EUA, de 

equipamentos, máquinas e serviços necessários ao prolongamento e restauração da estrada de 

ferro Vitória a Minas e ao aparelhamento das minas de Itabira e do Porto de Vitória. Em 

consequência, o governo brasileiro viria a baixar o Decreto que definiria as bases nas quais 

seria organizada uma nova companhia estatal para exploração e exportação de minério de 

ferro na região de Itabira.  

A nova companhia chamar-se-ia Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Criada a 

partir do Decreto-Lei n° 4.352, como uma empresa estatal brasileira para a exploração das 

minas de ferro na região de Itabira em 1º de junho de 1942, no governo do presidente Getúlio 

Vargas e com um capital inicial de 200 mil contos de réis, a nova Companhia encamparia as 

empresas Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S.A. e a Companhia Itabira de 

Mineração. De acordo o artigo 4° do Estatuto de Criação da Companhia, o prazo de duração 

da Companhia seria de 50 (cinquenta) anos, a contar da data da sua Assembleia Constitutiva 

reservada, entretanto, à Assembleia Geral, a faculdade de deliberar, a qualquer tempo, sobre a 

prorrogação deste prazo ou sobre a dissolução da Companhia antes do termo fixado.  

A década que se seguiu a criação da Companhia, foi marcada com a entrada da CVRD 

no mercado mundial de minério de ferro. A CVRD passou a dar lucro e finalmente começou a 

crescer. As políticas de mercado adotadas davam à CVRD características cada vez mais 

semelhantes às de uma empresa privada. Já em meados da década de 1960, a CVRD criou 

duas subsidiárias para realizar operações diretas com os consumidores no exterior, sem 

qualquer tipo de intermediação. Em 1964, constituiu a Itabira Eisenerz GmbH, instalada em 

Düsseldorf, Alemanha Ocidental, encarregada de atuar no mercado europeu. Dois anos mais 

tarde, isto é, em 1966, organizou a Itabira International Corporation (Itaco), encarregada das 

vendas e também das compras da Companhia nos mercados norte-americano e canadense. São 

as primeiras experiências de escritório comercial montado no exterior feitas pela CVRD. 

A partir da década de 1990, tanto a economia como a indústria nacional brasileira 

passaram a vivenciar momentos de retração financeira em meio a crise econômica mundial 

então instalada. No cenário econômico do início da referida década, somavam-se a ruptura 

com o protecionismo econômico do regime militar, a abertura comercial e financeira para o 
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capital estrangeiro e uma profunda recessão. A solução proposta à crise implicou no 

lançamento do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído em abril de 1990, e 

que atingiria o seu ápice em 1997, com a privatização de setores das telecomunicações e da 

mineração. A semelhança de Moçambique, o processo de privatização de grande parte dos 

setores produtivos do Estado, foi fortemente determinado pela imposição das políticas 

neoliberais do BM e do FMI, como condição imprescindível para aquisição de créditos 

internacionais. 

Impelido com a necessidade de aumentar o fluxo de capital no mercado e amortizar os 

efeitos das dívidas externa e interna, o programa de desestatização instituído cinco anos antes 

pelo presidente Fernando Collor, ganhou ainda mais força. A partir de 1997, a discussão sobre 

a privatização de diversas áreas da economia brasileira – incluindo a mineração – entraria na 

ordem do dia do brasileiro, embora algumas privatizações já viessem ocorrendo desde o 

começo da década. Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a Presidência da República, 

em 1995, as privatizações tornaram-se um tema recorrente para o Governo Federal e uma 

ferramenta no enfrentamento da crise gerada nas décadas anteriores.  

O PND foi considerado pelo governo brasileiro da época como um dos instrumentos 

centrais para equilibrar a balança comercial e as contas públicas de forma a prolongar a 

estabilização promovida pelo Plano Real. De acordo com a Vale (2012), entre 1995 e 1996, 

foram privatizadas 19 empresas, com uma arrecadação total de USD 5,1 bilhões. Em números 

brutos, o PND cumpriu as metas propostas em sua elaboração. Entre 1990 e 2009, o Governo 

Federal transferiu 71 empresas para a iniciativa privada e arrecadou, em valores líquidos, mais 

de USD 30 bilhões. 

O ato administrativo que incluiu a CVRD no Programa Nacional de Desestatização foi 

uma iniciativa do Poder Executivo, previsto no inciso VI, do art. 84, da Constituição Federal, 

e também na Lei 8.031/90. Essa legislação estabelece a desestatização como o meio adequado 

de reduzir a presença do Estado na economia, nos termos da Constituição Federal. O processo 

de privatização da CVRD até hoje bastante contestado na Justiça Brasileira ocorreu em 06 de 

maio de 1997, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso quando então a CVRD 

foi vendida pelo governo brasileiro por apenas USD 3,3 bilhões, com financiamento 

subsidiado disponibilizado aos compradores pelo BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) para o consórcio Brasil, liderado pela Companhia 

Siderúrgica Nacional, de Benjamin Steinbruch. 

O processo de privatização da Vale do Rio Doce foi controverso pois não levou em 

conta o valor do potencial das reservas de ferro em possessão da companhia na época, pelo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Sider%C3%BArgica_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Sider%C3%BArgica_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Steinbruch
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que se baseou apenas no valor de sua infraestrutura. Acredita-se que o Estado brasileiro 

vendeu a estatal mineradora para grupos multinacionais, o patrimônio público por um valor 

muito inferior ao real, dando a esses grupos econômicos privilegiados, a oportunidade de 

realizar lucros extraordinários. Por outro lado, muitos setores da sociedade alegaram que a 

privatização da CVRD foi executada de maneira irregular, que a empresa foi vendida sem ter 

sido corretamente avaliada, que o Brasil abriu mão de sua soberania sobre reservas do 

estratégico minério de ferro ─ que durariam séculos ─ e que o assunto não foi 

democraticamente discutido com a população ─ em tese sua proprietária ─ além de 

considerarem a privatização, em si, desnecessária. 

Segundo a Vale (2012) no momento de sua privatização a CVRD produzia 114 

milhões de t/ano de minério de ferro, nível que se manteve praticamente estável nos dois anos 

subsequentes à privatização. Uma implicação imediata da privatização da Companhia e 

resultante do processo de reorganização da estrutura de recursos humanos foi que a nova 

companhia privatizada eliminou antigas funções exigidas pela condição anterior de estatal. 

Seu efeito direto foi a demissão de 4.618 empregados, que passaram de 15.483, em 1996, para 

10.865, em 1997, uma redução de 30% do efetivo de empregados. Três anos após o processo 

de privatização da empresa, a CVRD lançou-se no processo de internacionalização de seus 

negócios, marcando definitivamente sua presença no mercado mundial. Como corolário desse 

processo, em julho de 2000, as ações da Companhia Vale do Rio Doce – seriam 

comercializadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). 

De 2002 a 2006, a expansão da economia global impulsionou os negócios no Brasil. E 

a CVRD não ficou para trás. Em seu horizonte, estava a conquista de novos territórios no 

Oriente. Depois de consolidados os negócios com o Japão, a China seria o próximo destino da 

Companhia. Esse país oriental tornava-se na nova economia emergente que mais crescia no 

mundo. A Vale do Rio Doce se tornaria, desse modo, uma das primeiras empresas brasileiras 

a entrar na China, ao formar, em 2004, uma joint venture com o grupo Shandong Yankuang 

International Coking Company Limited e com a participação da japonesa Itochu, para a 

produção de carvão.  

Mas a China não era o único lugar do mundo onde a Vale do Rio Doce aportaria. Sob 

o comando de Roger Agnelli (então presidente da Vale entre 2001 e 2010), outros nortes 

guiaram o rumo da mineradora, que no período chegou também a Moçambique e ao Canadá. 

No país africano, “venceu” a licitação para explorar carvão em Moatize, considerada a maior 

província carbonífera não explorada do mundo. No Canadá, realizou a mais importante 

compra, no mercado global, ao incorporar a canadense Inco Ltd., a maior mineradora de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9rio_de_ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Privatiza%C3%A7%C3%A3o
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níquel do mundo, em um negócio avaliado em cerca de USD 18 bilhões, consolidando, desse 

modo, o processo de internacionalização da Companhia (VALE, 2012).  

Foi, portanto, no contexto de aquisição de mineradoras no exterior e, sobretudo, com a 

compra da Inco em 24 de outubro de 2006, que a Companhia decidiu mudar de nome. No dia 

29 de novembro de 2007, no Forte de Copacabana, Rio de Janeiro, o então diretor-presidente 

Roger Agnelli reuniu cerca de 500 empregados para anunciar uma das maiores mudanças da 

história da empresa: Dali para diante, a antiga CVRD chamar-se-ia simplesmente Vale, nome 

pelo qual sempre foi conhecida nas bolsas de valores. No entanto, foi mantida a razão social 

original da Companhia.  

A Vale, é hoje uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras 

de logística no Brasil, com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

(BM&FBOVESPA), na Bolsa de Valores de Paris (L15) (NYSE Euronext (L16), na Bolsa de 

Valores de Madrid (L17) (LATIBEX (L18), na Bolsa de Valores de Hong Kong (L19) (R4) 

(HKEx) (L20) (R5) (HKEx) e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), integrando o Dow 

Jones Sector Titans Composite Index. Com sede na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, a 

empresa conta atualmente com cerca de 139 mil empregados (VALE, 2012). 

O carro-chefe da Companhia é a mineração. Entre os principais minérios produzidos 

estão o ferro, cobre, níquel e carvão. A empresa produz ainda outros minérios como o 

manganês, ferroliga, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio, fertilizantes e mais uma 

dezena de produtos. Para além da mineração, a Vale desenvolve outras atividades como 

produção de energia, siderurgia e logística. A Vale tem uma rede de logística que integra 

minas, ferrovias, navios e portos, constituída por mais de 10 mil quilômetros de malha 

ferroviária e nove terminais portuários próprios. Atualmente, a Vale ocupa a posição de 

principal fornecedora de serviços de logística no Brasil, sendo responsável por 68% da 

movimentação de cargas em ferrovias e 27% da movimentação portuária (VALE, 2012). A 

Companhia, conta atualmente com infraestruturas no Brasil, na Indonésia, em Moçambique, 

em Omã, nas Filipinas e na Argentina. 

A Vale é hoje uma empresa transnacional que opera em 14 estados brasileiros59 e em 

cerca de 36 países nos cinco continentes60. Em apenas uma década, a empresa se transformou 

                                                 

59 A Vale está presente nos estados de Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. 
60 África do Sul, Angola, Argentina, Austrália, Áustria, Barbados, Canadá, Cazaquistão, Chile, China, 

Cingapura, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, EUA, Filipinas, França, Gabão, Guiné, Índia, Indonésia, 

Japão, Libéria, Malásia, Malaui, Moçambique, Mongólia, Nova Caledônia, Omã, Paraguai, Peru, Reino Unido, 

República Democrática do Congo, Suíça, Tailândia, Taiwan e Zâmbia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mineradora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_%28finan%C3%A7as%29
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na segunda maior mineradora do mundo depois da anglo-australiana BHP Billiton Plc., e 

ocupa atualmente o primeiro lugar na produção mundial de minério de ferro, pelotas e níquel 

(posição que atingiu em 1974). A Companhia é também a maior empresa privada do Brasil, 

alcançando hoje um valor de mercado estimado em cerca de USD 139,2 bilhões – número 

quarenta vezes maior que o preço de sua venda. A título de exemplo, em 2010, foram 

registrados os melhores resultados anuais da história da Vale até então, com recordes de 

receita operacional, margem operacional e lucro líquido. A receita operacional chegou a USD 

46,5 bilhões, enquanto o lucro operacional medido pelo EBIT (lucro antes de juros e 

impostos) foi de USD 21,7 bilhões. A margem operacional, medida como coeficiente do lucro 

operacional e da receita operacional líquida, chegou a 47,9%. O lucro líquido acumulado no 

ano foi de USD 17,3 bilhões (VALE, 2012). 

Entretanto, nem tudo que brilha é ouro. No rastro do sucesso e dos lucros 

astronômicos amealhados pela multinacional estão, conforme se referiu anteriormente a 

precarização das condições de vida das comunidades, sobretudo, daquelas atingidas pelos 

projetos da Companhia que, contra sua vontade, são compulsoriamente expulsas de suas terras 

e com elas, o seu território de reprodução social, material e imaterial. A esses problemas, 

juntam-se outros que resultam no processo de degradação ambiental das áreas de mineração 

abrangidas pela Companhia. A título de exemplo, em uma recente iniciativa da Universidade 

de Barcelona citada por Zonta e Trocate (2015) foram mapeados os conflitos socioambientais 

pelo mundo. Os resultados da referida pesquisa apontaram a Vale como a mineradora com o 

maior número de conflitos. No ranking de todas as empresas, a Vale fica em quinto lugar, 

atrás apenas de quatro empresas petroleiras. De acordo com esse estudo, a mineração é a 

atividade econômica que mais causa conflitos no mundo relacionados, sobretudo, ao acesso à 

terra. 

Quando da celebração dos 70 anos do aniversário da Companhia em 2012, a Vale foi 

eleita como a pior empresa do mundo, uma história que conforme aponta o sítio na Internet do 

Estadão Economia, “está manchada por repetidas violações dos direitos humanos, condições 

desumanas de trabalho, pilhagem do patrimônio público e pela exploração cruel da natureza”. 

Pela primeira vez uma empresa brasileira ganhou inglório título de pior empresa por uma 

premiação criada desde 2000, pelas ONGs Greenpeace e Declaração de Berna, a “Public Eye 

People's”. Zonta e Trocate (2015) referem que as razões para esse título também conhecido 

como “Óscar da Vergonha” são as graves dos trabalhadores nas minas do Canadá, a remoção 

forçada de famílias em Moçambique e a repressão a líderes sindicais e a grupos indígenas na 

Colômbia, Peru e Nova Caledônia. Também justificam o resultado da premiação os baixos 
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salários pagos no Brasil, a parceria da empresa com siderúrgicas que utilizam carvão vegetal 

produzido por mão de obra escrava e, ainda, os impactos causados às comunidades do entorno 

das minas e ferrovias.  

Zonta e Trocate (2015) referem ainda que no Brasil, a estrada de ferro Carajás é 

provavelmente a principal fonte de conflitos socioambientais envolvendo a Vale. Com 892 

quilômetros de extensão e passando por 26 municípios, a estrada de ferro Carajás afeta a vida 

de mais de um milhão de pessoas ao longo de seu trajeto. Até 2012, foram 175 mortes 

causadas por atropelamentos nas ferrovias da empresa. A ferrovia atravessa comunidades 

inteiras, prejudicando a sociabilidade destes territórios. Prevê-se que com o projeto de 

duplicação da referida ferrovia, se dupliquem também as remoções e os danos causados às 

comunidades do trajeto. 

No dia 17 de setembro de 2013, a justiça canadense condenou a empresa a pagar uma 

multa de um milhão de dólares norte-americanos pela morte em acidente de trabalho de dois 

operários na mina de Sudbury, Canadá. Após acordo com a justiça canadense, a Vale se 

declarou culpada em três das acusações do processo. Ainda, a Vale vinha aplicando a 

estrutura organizacional padrão da empresa no Canadá, que consiste em: demissões em 

massa, redução de salários, aumento da jornada de trabalho e corte de benefícios61. Em 

resultado das violações laborais descritas, os trabalhadores canadenses se mobilizaram e 

desencadearam a maior greve mineral da história do Canadá. Foram 11 meses de greve em 

Sudbury e PortColborne, além de 18 meses de paralisação em Voisey’s Bay. 

Por outro lado, discussões sobre a privatização da Vale voltaram à tona com o desastre 

ambiental causado pela exploração da Samarco Mineração S.A., onde se propõe que como a 

empresa precisa gerar retorno aos seus acionistas, a exploração dos recursos minerais seria, 

então, feita de forma irresponsável, sem compromisso com as comunidades vizinhas. Este 

desastre gerou custos estatais, tais como obras feitas por prefeituras para impedir uma 

inundação com a lama que flui no Rio Doce e importação de água de municípios vizinhos, 

devido à toxicidade do referido rio. Somado a isso, está o pior dos acidentes na história da 

mineração brasileira ocorrido em Mariana, estado de Minas Gerais, em 05 de novembro de 

2015. O desastre de Mariana não só provocou danos materiais e socioeconômicos para os 

residentes do município, mas, com ele, agravaram-se, também, os problemas ambientais da 

cidade espoletados pelo vazamento de rejeitos de mineração (óxidos de ferro, água e lama). 

                                                 

61 ATINGIDOS PELA VALE. Relatório de Insustentabilidade, 2012.  
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Em suma, o crescente interesse na internacionalização dos negócios da Companhia por 

meio da aquisição de novas jazidas de minérios pelo mundo a fora, deve ser encarado com 

certa preocupação, sobretudo, dos governos e da sociedade civil dos países por onde a 

empresa pretenda implantar-se. Nesse processo, o que pode ser dado como certo é que a Vale 

continuará exportando os problemas de relacionamento com as comunidades nativas e com o 

ambiente, escamoteando a sua real dimensão por meio de discursos economicistas de cunho 

positivista de geração de novos empregos, implantação de infraestruturas sociais, bem assim a 

melhoria das condições de vida das comunidades. Em Moçambique, as comunidades atingidas 

pelos projetos da Vale vivem, hoje, conforme será visto nas próximas páginas deste estudo, o 

paradoxo da maldição dos recursos.  

 

3.3.2 A Vale e o processo de construção de novos territórios além-fronteiras: o caso do 

carvão de Moatize 

Matos (2016) considera que a descoberta da existência de carvão mineral em 

Moçambique data do século XIX, tendo-se até ao final desse século avançado pouco sobre o 

conhecimento do potencial existente. Não obstante o país possuir reservas de carvão mineral 

em quatro províncias, nomeadamente Tete, Manica, Niassa e Cabo Delgado, somente as 

reservas de Tete eram as mais conhecidas. O autor refere ainda que na época foram 

descobertas três jazidas de carvão na província Tete, distribuídas em três grandes bacias: 

bacia carbonífera de Moatize-Minjova (comumente conhecida por bacia carbonífera de 

Moatize), a bacia de Chicoa-Pangura e a bacia de Sanangoe-Mefidezi. 

Das três bacias descobertas em Tete, apenas a bacia carbonífera de Moatize teve 

aproveitamento. Foi explorada com as primeiras atividades registradas no início do século 

passado. A partir de 1895, a Companhia da Zambézia concedeu à Companhia Hulheira do 

Zambeze o apanágio exclusivo e geral de pesquisa, exploração, registro e lavra das minas de 

hulha. Alguns anos mais tarde, a companhia passou a designar-se Zambeze Mining Company, 

que depois se associou, em 1923, a um grupo belga formando La Societé Miniere et 

Geologique du Zambezi, que era financiada pela Union Minière Haut Katanga (MATOS, 

2016).  

A multinacional La Societé Minerale et Geologique du Zambezi explorou o carvão de 

Moatize de 1925 a 1948. Quando a concessão terminou, formou-se a Companhia Carbonífera 

de Moçambique, com capital distribuído da seguinte forma: o então Governo de Moçambique 

detinha 10% das ações; privados de origem moçambicana com cerca de 40% e o restante das 

ações pertenciam a Industrial Steel Coorporation da República da África do Sul. Sob a gestão 
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da Companhia Carbonífera de Moçambique que se estendeu até 1978, momento em que a 

companhia foi nacionalizada, foi construída a ligação ferroviária de Moatize ao sistema do 

Trans-Zambézia Railways que estabelecia ligação entre o porto da Beira e o Malaui. Com esta 

ligação se criaram as condições necessárias para o aumento da produção, bem como para o 

fornecimento a consumidores estrangeiros.  

No intuito de valorizar a exploração do carvão de Moatize, o governo da FRELIMO 

estabeleceu parcerias com as autoridades brasileiras que pretendiam ampliar a sua produção 

de ferro visando a abastecer o mercado chinês para suplantar as demandas de produção de aço 

de que aquele país asiático carecia. Em 1987, momento em que o país abrira as portas para o 

neoliberalismo iniciaram os primeiros contatos entre o governo moçambicano e a CVRD que 

estava ávida pelo aproveitamento das jazidas do carvão mineral de Moatize. Dois anos mais 

tarde, em meio a situação de guerra, eis que a 20 de junho de 1989, era assinado o primeiro 

acordo para a elaboração de um projeto de exploração das reservas de carvão de Moatize, 

entre a CVRD e governo moçambicano. O referido acordo, seria materializado por meio da 

implantação de um complexo mina-ferrovia-porto. Contudo, os planos do governo para 

valorizar a exploração do carvão de Moatize ficaram condenados ao fracasso, dada a situação 

de guerra e de instabilidade em que o país se encontrava. 

Com o fim da guerra civil moçambicana, reacendeu-se o interesse das companhias 

estrangeiras para a exploração do carvão de Moatize. Mais uma vez, a CVRD se mostrava 

interessada nas reservas de Moatize. O motivo desse interesse continuava o mesmo: abastecer 

o mercado chinês com carvão moçambicano. A localização estratégica de Moçambique junto 

ao oceano Índico e próximo do mercado chinês se comparado com o Brasil, era um grande 

diferencial de mercado que a companhia pretendia aproveitar visando a maximizar os custos 

em transporte. A economia chinesa crescia em números estratosféricos. Em 2002, a China 

tornou-se a quarta maior economia a operar no comércio internacional. O apetite chinês por 

commodities, dentre eles, o ferro para a produção de aço, beneficiou os exportadores desses 

produtos, entre os quais o Brasil – e, consequentemente, a Companhia Vale do Rio Doce. 

Um ano depois, em 2003, a Rio Doce assinou um memorando de viabilidade para 

exploração dos depósitos de carvão em Moatize. O governo Lula ajudou no processo de 

instalação da multinacional, angariando simpatias ao projeto brasileiro por meio de apoio 

político e de promessas de crédito do BNDES e perdoando dívidas que o país africano 

contraiu no contexto da guerra civil e da situação de crise. Em 2004, um consórcio liderado 

pela CVRD em associação com a American Metals and Coal International, “venceu” o leilão 

para a exploração da mina, por USD 122,8 milhões, uma soma equivalente a 60% do PIB 
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anual moçambicano. Trata-se do maior investimento econômico do Brasil na África, 

conquistado com o apoio do governo Lula e que supera qualquer negócio da China, que 

promove uma corrida mais robusta para a África e, dos EUA, em território moçambicano. 

A incorporação da Rio Doce Moçambique Limitada, empresa criada pelo consórcio, 

aconteceria em abril de 2005. Os estudos sobre o financiamento e a viabilidade técnica do 

projeto foram concluídos em novembro de 2006. E a 26 de junho de 2007, eram aprovados 

pelo Conselho de Ministros, os termos do contrato de concessão mineral à Vale Moçambique 

para a exploração de carvão em uma área de 23.780 ha, correspondentes ao bloco n° 867C da 

área de exploração de carvão mineral de Moatize. Moatize era considerada a maior província 

carbonífera não explorada do mundo, com um depósito de classe mundial estimado em 2,4 

bilhões de toneladas de carvão térmico e metalúrgico. 

Antes da mineradora, a presença brasileira em Moçambique era pequena. Depois, o 

país se tornou um dos principais polos de negócios brasileiros no continente africano. As 

atividades da Vale são tão relevantes por conta de dois fatores: primeiro, devido ao volume de 

investimentos envolvido e, segundo, por conta do poder de atração de outras empresas de 

grande porte do Brasil, que prestam serviços. A multinacional levou consigo algumas das 

maiores construtoras brasileiras para erguerem obras do projeto de carvão, como a Odebrecht, 

Camargo Corrêa e OAS. Em seguida, elas se desgarraram da mineradora para fazerem seus 

próprios negócios e começaram a pleitear empréstimos do BNDES a fim de construir para o 

governo moçambicano (ROSSI, 2015). A Odebrecht ─ que chegou a Moçambique em 2008, 

para erguer a primeira mina de carvão da Vale foi a pioneira, com a construção de um 

aeroporto internacional em Nacala-Porto. Foram USD 125 milhões concedidos pelo BNDES 

entre 2011 e 2015. Fora de Angola, foi o primeiro empréstimo do BNDES para construção 

civil na África.  

Para que o projeto de construção do novo aeroporto na ZEEN fosse materializado, foi 

necessário remover dezenas de famílias que antes possuíam suas machambas nos terrenos 

onde o aeroporto foi implantado. O Governo do distrito de Nacala-Porto, representado pelo 

SDAE local, esteve na linha de frente do processo de remoção dos camponeses cujas despesas 

foram custeadas pela Odebrecht. Embates e combates foram travados entre os camponeses 

atingidos, o governo local e a empresa construtora. Em causa, estava a questão das 

indenizações a serem pagas e a realocação de novos espaços de produção. António Pilale ex-

administrador do distrito de Nacala-Porto, em entrevista gravada no decurso do trabalho de 

campo, comentou os desdobramentos sobre o processo de remoção daqueles camponeses nos 

seguintes termos:  
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É preciso clarificar que não haviam residências no espaço, só terrenos. Mas 

haviam algumas machambas. Alguns populares queriam vender por um 

preço que é diferente daquilo que é estabelecido por lei, mas isso é 

consequência daquilo que aconteceu no passado [...]. Uma parte da 

população foi indenizada, outra não. E uma parte muito pequena recusou-se 

a receber a indenização alegando ser insuficiente, só que essa reclamação 

não tem sentido de ser, porque o espaço, primeiro, pertence ao Ministério da 

Defesa Nacional e, quando as pessoas estavam sendo cedidas para fazerem 

machambas foram avisadas que aquilo era espaço do governo e que quando 

o governo precisasse do espaço para um programa de desenvolvimento de 

Nacala, aí provavelmente não houvesse muito lugar para indenização 

taxativa como eles querem (Conversa Verbal)62.  

 

Do extrato da entrevista apresentada fica evidente como o fato de a terra ser 

propriedade legítima do Estado moçambicano, favorece, de forma legal, o processo de 

expropriação de camponeses que são compelidos ao cumprimento da lei em seu desfavor. 

Porque a terra pertence ao Estado, logo, não há negociação possível por parte dos camponeses 

que apenas lutam por uma indenização justa pelas terras onde se encontravam a produzir. O 

discurso do ex-administrador do distrito de Nacala-Porto ficou mais evidente, ainda, quando 

entrevistamos o senhor Mendes Tomo, antigo diretor distrital do SDAE de Nacala-Porto a 

respeito da remoção e indenização dos camponeses que tinham suas machambas na área onde 

o aeroporto foi implantado:  

 
Primeiro dizer que em Moçambique a terra é do Estado, a terra não se vende, 

não se penhora e nem se hipoteca; a terra é do Estado em Moçambique. O 

segundo ponto que eu queria me referir é que aquela zona onde foi 

construído o Aeroporto Internacional de Nacala, era uma zona militar. Se 

formos a ver todo aquele complexo do Aeroporto Internacional de Nacala 

está dentro do perímetro da área de servidão militar. O que se fez, é que foi 

permitido em algum tempo, depois dos acordos, acredito eu em 1992, foi 

permitido a população fazer as suas machambas ali em jeito de fazer limpeza 

à área, porque não podia ficar no mato, então, as populações foram cedidas 

aquelas áreas, foram emprestadas aquelas áreas e elas foram fazendo as suas 

culturas alimentares [...]. O que aconteceu que nós verificamos, é que por 

parte houve um desentendimento entre algum grupo de pessoas que tinham 

lá as suas machambas e as autoridades alegando que as pessoas queriam as 

suas indenizações de machambas. E mais, ninguém ali tinha áreas de mais 

ou menos de meio hectare, o que nós avaliamos ali em média, o máximo dos 

máximos, era mais ou menos de 1/4 ha. Nesse quarto de hectare o que nós 

encontramos quando fomos solicitados para fazer a avaliação das 

benfeitorias, encontramos algumas estacas de mandioca apenas, apanhamos 

milho raquítico, feijão [...]. Então, foi com base nisso que nós fizemos a 

nossa avaliação, entregamos a quem tem direito para proceder o processo da 

indenização e foi dali que aqueles que estavam lá a trabalhar ou a fazer as 

suas culturas lá, repudiaram-se, não concordando com o preço que estava 

                                                 

62 Entrevista realizada quando do trabalho de campo, no distrito de Nacala-Porto, 2016. 
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tabelado63 pelo Ministério da Agricultura, que era preço de hastes, preço do 

metro quadrado do milho, metro quadrado de feijão, essas coisas todas. 

Então, eles não concordaram com isso, queriam somas avultadas de dinheiro 

em parcelas muito grandes e, acima de tudo, naquele que é espaço do Estado 

e, não só, também, de servidão militar (Conversa Verbal)64.  

 

Dessa forma, terminou a polêmica sobre a remoção dos camponeses em Nacala-Porto. 

O governo local como parte do suposto processo de desenvolvimento do distrito tem agora 

um poder de intervenção limitado, sendo sua obrigação apoiar os referidos projetos de 

desenvolvimento no distrito. Parte significativa dos camponeses atingidos trabalhava a terra a 

mais de 10 anos. Alguns foram compensados pelas suas benfeitorias e outros não. Uma parte 

foi alocada novos terrenos para o exercício de sua atividade. Mas esses terrenos se situam 

longe de suas residências. Outros, passam o tempo esperando que o destino lhes conceda uma 

sorte melhor. 

Para além do aeroporto internacional de Nacala, o BNDES também aprovou 

financiamento para as obras da hidrelétrica de Moamba Manjor, em Maputo, obras iniciadas 

pela Andrade Gutierrez, em 2014. O valor do empréstimo é de USD 466 milhões. Isso só foi 

possível após a anulação da dívida pelo Brasil, em 2004, de USD 315 milhões dos cerca de 

331 que Moçambique devia ao Brasil. Rossi (2015) considera que esse seja o maior perdão 

brasileiro já concedido na África. Também, foi a Vale que levou para Moçambique a 

organização FGV Agro, ligada à Fundação Getúlio Vargas, para estudar o potencial regional 

de produção de biocombustíveis. Hoje, a FGV Agro conduz um projeto que pode expandir o 

agronegócio brasileiro no continente. Todos esses novos negócios se mantiveram no campo 

gravitacional da Vale, no norte de Moçambique, que está prestes a se transformar num 

pequeno Brasil em território africano. 

As negociações em torno do carvão de Moatize entre o GoM e a empresa brasileira 

não eram de igual para igual. Rossi (2015) refere que no ano em que o contrato da Vale foi 

assinado, o valor de mercado da mineradora era de USD 154 bilhões. E o PIB de 

Moçambique apenas de 8,6 bilhões. Dito de outro modo, significa que o então presidente da 

Vale, Roger Agnelli, tinha 17 vezes mais força econômica do que o ex-presidente 

moçambicano Armando Emílio Guebuza. Conforme se pode perceber, a palavra final sobre os 

termos do contrato caberia, de fato, ao primeiro. É o capital guiando com a força de que lhe é 

característica o destino de uma nação inteira. A presença do Brasil em Moçambique, 

                                                 

63 A tabela de preços das benfeitorias existentes nas machambas e a serem indenizadas aos camponeses será 

analisada com mais profundidade no decurso do capítulo 4. 
64 Entrevista realizada no decurso do trabalho de campo, no distrito de Nacala-Porto, 2016. 
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alavancada pela Vale só foi possível, porque a companhia em estrita ligação com o governo, 

camuflaram o real propósito do projeto com promessas sem destino. 

Em março de 2008, a Vale lançava a pedra fundamental do Projeto Moatize. Pouco 

mais de dois anos depois, em setembro de 2010, a mineradora compraria participação de 51% 

na Sociedade de Desenvolvimento do Corredor do Norte S. A. (SDCN), que controla dois 

sistemas ferroviários na costa leste da África. O valor pago foi de USD 21 milhões (VALE, 

2012). A SDCN participava de dois sistemas ferroviários na África, com extensão total de 

aproximadamente 1,6 mil quilômetros, em Moçambique e no Malaui. Contudo, foi necessária 

a construção de alguns trechos, bem como de um novo porto na região de Nacala. 

A aquisição tinha justamente a finalidade de permitir a expansão de Moatize e a 

criação de uma infraestrutura de logística como apoio às operações na África Central e do 

Leste. Após a construção dos novos trechos, os dois sistemas se interligam em um ponto 

próximo à província mineral de Moatize. Com o início das atividades da mina de Moatize em 

maio de 2011, o primeiro produto da mina deixou Moçambique em 14 de setembro de 2011, a 

bordo do navio Orion Express, em direção ao Líbano. Foram 35 mil toneladas de carvão 

térmico, que percorreram 575 quilômetros de extensão da linha Sena-Beira, que liga Moatize 

ao Porto da Beira. 

Até 2014, conforme aponta Matos (2016) três companhias estavam em funcionamento 

na região de Moatize: a Minas Moatize, a Vale Moçambique e a Rio Tinto Benga. Para além 

das três companhias descritas, cinco outras companhias exploram ou estão em fase avançada 

para a exploração do carvão mineral em Moatize: Nkondezi Coal Project, Rio Tinto Zambeze, 

Minas Revúbuè, Eta Star, Coal Indian African e Capital Resource. Juntas, as nove 

companhias ocupam uma área de 87.699,83 ha, sendo que a Nkondezi Coal Project e a Vale 

Moçambique, representam mais da metade da área concessionada às empresas estrangeiras 

para a exploração do carvão de Moatize (56%). O quadro 2, apresenta a síntese das 

informações sobre as companhias que exploram e/ou pretendem explorar o carvão de 

Moatize.  
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Quadro 2 ─ Empresas de exploração mineral em Moatize. 

Nome da companhia 
Recursos 

produzidos 
Localização Área (ha) País Mercado 

Em operação 

Vale Moçambique Carvão Moatize 23.780,00 Brasil China e Índia 

Rio Tinto Benga Carvão Moatize 4.560,00 Austrália China e Índia 

Minas Moatize Carvão Moatize 260,00 África do Sul Malaui, Zâmbia, 

Congo, Zimbabué 

Em vias de operação 

Nkondezi Coal Project Carvão Moatize 24.900,00 Reino Unido  

Rio Tinto Zambeze Carvão Moatize 9.715,28 Austrália  

Minas Revúbuè Carvão Moatize 3.964,55 Japão Japão 

Eta Star Carvão Moatize 4.000,00 Índia Índia 
Coal Indian African Carvão Moatize 10.880,00 Índia Índia 

Capital Resource Ferro 
Chiúta e 

Moatize 
5.640,00 Austrália  

Fonte: MATOS, Elmer, 2016. 

 

A corrida ao minério transformou o distrito de Moatize em território do carvão. Apesar 

de até ao momento estarem em operação apenas três companhias, brevemente o número 

aumentará para nove e, no futuro, o número de companhias e de áreas concessionadas mais 

que duplicará. Segundo Matos (2016), observando o número de pedidos de licenças de 

prospecção e pesquisa, constata-se que perto de 80% do distrito de Moatize está sob pesquisa 

e concessão mineral, o que pode resultar na exploração do carvão em quase toda a área do 

distrito, caso as quantidades e qualidades justifiquem a exploração do mesmo, ou seja, 

ocorrerá a sua apropriação total pela indústria do carvão mineral. 

Em Moçambique, contrariamente ao que indicam os documentos da empresa, a Vale 

não conseguiu definitivamente se adaptar às tradições e a cultura local dos territórios em que a 

empresa opera, mesmo reconhecendo que as comunidades locais moçambicanas possuem uma 

ligação muito forte com a natureza. Para a maioria dos membros da comunidade, a terra 

possui um valor simbólico que, jamais, dinheiro algum poderá substituí-la, na medida em que 

se transfigura como elo de ligação entre os membros vivos da comunidade e seus ancestrais. 

A título de exemplo, árvores como o baobá, bastante comuns na savana moçambicana 

têm um valor simbólico que jamais o capital compreenderia. Um pouco por todas as 

comunidades locais moçambicanas, muitas pessoas enterram seus entes queridos embaixo 

dela, sendo considerada, por isso, uma árvore sagrada. Em Tete, conforme aponta a própria 

Vale (2012) vários empregados africanos da Companhia pediram para receber seus salários ao 

pé da árvore. Tradição nascida nas antigas tribos africanas, muitas das decisões comunitárias 

são tomadas em torno do baobá.  
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Para possibilitar a implantação da mina de carvão de Moatize, milhares de famílias 

que residiam nas áreas contíguas e adjacentes a mina, tiveram de ser compulsivamente 

removidas e impelidas a se deslocarem para os bairros de reassentamento construídos pela 

empresa. No distrito de Nacala-a-Velha, a jusante da mina de Moatize, na nortenha província 

de Nampula, a Vale repetiu a dose. Para exportar o carvão, dezenas de famílias também foram 

expulsas e reassentadas por conta dos projetos da implantação do terminal ferro-portuário e da 

ferrovia de cerca de 912 quilômetros que corta o corredor de Nacala. Contudo, este assunto 

será retomado com mais aprofundamento e detalhamento de que lhe é necessário ao longo do 

próximo capítulo, onde serão analisadas as implicações socioterritoriais dos megaprojetos de 

mineração para as comunidades locais na província de Nampula.     

 

3.4 As Areias Pesadas de Moma e a construção dos territórios da Kenmare na província 

de Nampula 

A Kenmare Resources plc é um grupo empresarial irlandês com um registro primário 

na Bolsa de Valores de Londres e um registro secundário na Bolsa de Valores da Irlanda. A 

empresa foi oficialmente constituída em 7 de junho de 1972, na Irlanda, sob a denominação 

de Kenmare Oil Exploration Limited (com registro número 37550). Após vários anos de 

exploração de petróleo, a Companhia registrou-se como uma sociedade anônima sob a 

designação de Kenmare Oil Exploration Plc em 1985. Em 28 de julho de 1987, a Companhia 

mudou seu nome para Kenmare Resources plc e foi listada no mercado principal da Bolsa de 

Valores de Londres e o principal mercado da Irish Stock Exchange, em 1994. 

O grupo Kenmare é composto por oito filiais, a maior parte das quais registradas nos 

paraísos fiscais de Jersey e Maurícia ─ conhecidos pelas baixas taxas de tributação e pelo 

sigilo financeiro. Nenhuma das filiais está, na verdade, registrada em Moçambique. Este fato 

revela a estrutura empresarial complexa que envolve não só a empresa, mas, de um modo 

geral, a maioria das multinacionais operando em Moçambique, assente, muitas vezes, em 

paraísos fiscais. Das oito filiais do grupo, duas filiais (a Kenmare Moma Mining [Mauritius] 

Limited e a Kenmare Moma Processing [Mauritius] Limited) desempenham um papel ativo 

na mina de Moma e funcionam como agências em Moçambique, em dois regimes fiscais 

diferentes. 

Apesar dos baixos níveis de desenvolvimento, cinco dos sete credores da Kenmare são 

instituições financeiras de desenvolvimento com apoio público, contribuindo com mais de 

80% do crédito da Kenmare. Entre os credores da Kenmare, incluem-se o Banco Africano de 

Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimento e a Agência Multilateral de Garantia dos 
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Investimentos (que faz parte do Banco Mundial). Estas instituições têm como suposto 

objetivo financiar empresas privadas em situações que impliquem elevados impactos no 

desenvolvimento. Alegam que os empréstimos são justificados pelo contributo da empresa 

para a geração de emprego e desenvolvimento de infraestruturas. Ora, apoiar uma empresa 

europeia na extração de recursos não renováveis em um país de baixos rendimentos, criando 

meia dúzia de postos de trabalho e pagando poucos impostos, não tem impactos no 

desenvolvimento.  

Este tipo de conduta corresponde a uma tendência: os países ocidentais e as 

instituições financeiras internacionais condicionaram o regime fiscal moçambicano e as 

políticas relativas a investimento externo, que dão vastos benefícios às empresas 

multinacionais estrangeiras, incluindo contratos sigilosos e condições fiscais extremamente 

favoráveis. Este fato, demonstra que, ao mesmo tempo em que as instituições financeiras 

internacionais estão expostas aos interesses das multinacionais, são, também, cúmplices na 

sua relação com o capital. Aliás, os organismos financeiros internacionais funcionam como 

verdadeiros motores de explosão das empresas multinacionais pelo mundo a fora, com alguma 

preferência pelos territórios africanos ricos em recursos, como é o caso de Moçambique. 

A presença da Kenmare em território moçambicano data, portanto, de meados da 

década de 1980, momento em que Moçambique vivia uma crise político-militar e econômica 

sem precedentes, agravada com a situação da guerra civil que se encontrava no seu pico. Foi 

exatamente em 1987, ano que coincide com a adesão de Moçambique ao FMI e ao BM e 

consequente sepultamento do regime de orientação socialista e a abertura do país ao 

neoliberalismo por meio da adoção do PRE, que a Kenmare Rosources plc se instalou em 

Moçambique.  

Destarte, é importante lembrar que dois anos antes da chegada da empresa em 

território moçambicano, o GoM visando a reverter a situação de crise que o país atravessava, 

mas, acima de tudo, compelido pelos doadores e credores internacionais, sobretudo, o BM e 

FMI, promulgou em 1985, a primeira Lei de IDE cujo principal objetivo era atrair 

investimentos privados internacionais, em um momento em que o país devia garantir a todo 

custo a sobrevivência da própria nação moçambicana que se encontrava a beira da obliteração 

em meio a situação de crise imposta. 

Foi neste contexto bastante tumultuado da vida política e econômica em que o país se 

encontrava imerso que a Kenmare se aproveitou para conseguir negociar condições 

extremamente favoráveis para a exploração de recursos minerais em território moçambicano.  

Na verdade, trata-se de um dos primeiros grandes investimentos estrangeiros em 
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Moçambique, numa altura em que o país era considerado um local arriscado para fazer 

negócios e não dispunha das instituições fundamentais para facilitar investimentos nem 

estrangeiros, nem nacionais. Ninguém estava interessado em trabalhar em Moçambique nos 

anos 80 por causa da guerra e nós olhamos para Moçambique como uma oportunidade. E 

estamos aqui por conta das oportunidades de negócios que nós acreditávamos65 ─ respondeu 

uma fonte oficial da Kenmare em Moçambique, quando questionada sobre as principais 

motivações que teriam levado a empresa a se instalar no país. 

Entre as primeiras operações minerais desenvolvidas pela Kenmare em Moçambique 

estão a exploração de ouro entre 1992 e 1999, pela Niassa Gold, na província de Niassa e a 

extração e processamento de grafite entre 1994 e 1999, pela Ancuabe Graphite Mine, na 

província de Cabo Delgado, tendo se estabelecido como uma das maiores produtoras de 

grafite em flocos naturais de alta qualidade. Desde 1987, a Kenmare manifestou interesse em 

obter licença de concessão mineral para exploração de jazidas contendo minerais pesados ao 

longo da zona costeira da província de Nampula. À luz desse interesse, em 28 de fevereiro de 

1996, a Kenmare Resources plc viria a conseguir junto das autoridades moçambicanas uma 

licença de prospecção e pesquisa de minerais pesados nas áreas do distrito de Moma, 

Congolone e Angoche, no distrito de Angoche e, Quinga, no distrito de Mogincual.   

Os trabalhos de prospecção e pesquisa na reserva de Congolone, tiveram início ainda 

em 1996 e foram desenvolvidos num joint venture entre a Kenmare e a então mineradora 

multinacional australiana BHP. De 1996 a 1999, a BHP concentrou-se numa nova área da 

mina e identificou novos depósitos de minerais pesados na zona costeira de Namalope 

(compreendendo a Reserva de Namalope e os depósitos de Mualadi e Pilivili, no distrito de 

Moma). O acordo de joint venture foi dissolvido em 1999 e a Kenmare continuou como 

proprietária da licença original de prospecção e pesquisa. 

Os estudos de viabilidade sobre a mina de Moma foram concluídos em fevereiro de 

2001 e forneceram uma avaliação detalhada de todos os aspectos do desenvolvimento 

proposto e confirmaram a viabilidade técnica e comercial da mina. A análise de mercado 

detalhada mostrou um mercado forte para os minerais produzidos. Essas informações 

permitiram que a Kenmare se aproximasse das instituições de financiamento para o início das 

atividades na mina de Moma. Em resultado dos estudos realizados, a Kenmare conseguiu a 

concessão mineral para realização de atividades de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e 

produção de minerais pesados nos distritos de Moma, Angoche e Mogincual, nos termos do 

                                                 

65 Entrevista realizada durante o trabalho de campo, Maputo, 2016. 
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contrato assinado entre a empresa e o GoM, em 21 de janeiro de 2002. Ainda em 2002, a 

empresa assinou dois documentos com o GoM: um acordo de licença mineral alterado e um 

acordo de execução, abrangendo os aspectos de processamento e exportação dos produtos.  

Desde que a Kenmare assinou o contrato, a situação alterou-se drasticamente em 

Moçambique. O país reforçou a infraestrutura e as instituições empresariais e o valor das 

riquezas naturais aumentou consideravelmente em consequência da explosão do preço das 

matérias-primas à escala global. No geral, o governo moçambicano concedeu à empresa 

mineradora irlandesa o direito de uso e aproveitamento da terra e de exploração mineral, um 

total de 43.867,37 ha de terra na província de Nampula. Antes da chegada da empresa, essas 

terras estavam na posse das comunidades que, por meio delas, garantiam, por um lado, o 

desenvolvimento de atividades econômicas como, por exemplo, a agricultura e a pecuária 

para o sustento familiar e, por outro lado, conseguiam assegurar dentro de seus limites, não 

só, a sua reprodução social e material, mas as diversas manifestações culturais, religiosas e 

simbólico-identitárias. O Mapa 3 apresenta os territórios na posse da Kenmare na província de 

Nampula.  

 
 Mapa 3 ─ Áreas de concessão mineral da Kenmare. 

 
Org.: FREI, Vanito, 2017. 
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No distrito de Moma, a área total do contrato da Kenmare é de 35,062.00 ha, dos quais 

15.240,00 ha, constituem a área de concessão mineral e, 19.822,00 ha, constituem as áreas 

cobertas pela licença de prospecção e pesquisa. Combinado as licenças de mineração e de 

prospecção e pesquisa, a área concessionada à Kenmare no distrito de Moma abrange os 

territórios da zona de Namalope, Nathaka, Pilivili, Mualadi, Mpitini e Marrua. Já no distrito 

de Angoche, a área total do contrato da Kenmare é de 4.615,87 ha, dos quais 2.844,00 ha, 

constituem a área de concessão mineral e, 1.771,87 ha, fazem parte da área de concessão 

mineral da reserva de Congolone, situada na localidade de Sangage. Por fim, no distrito de 

Mogincual, a área de concessão mineral da Kenmare está situada no Posto Administrativo de 

Quinga e abrange um total de 4.189,50 ha. A tabela 4, apresenta a síntese das áreas 

concessionadas à Kenmare na província de Nampula. 

 

Tabela 4 ─ Áreas de concessão mineral da Kenmare. 

Ordem Nome/código da área 
Comunidades 

abrangidas 
Área (ha) 

1. 
Área “A” 

Área de concessão mineral de Moma. 

Namalope 

Nathaka 
15.240,00 

2. 

Área “B” 

Área de Licença de Moma (prospecção e 

pesquisa). 

Mualadi 

Pilivili 

Mpitini 

Marrua 

19.822,00 

3. 

Área “C”  

Área da Reserva da Concessão Mineira de 

Congolone, Angoche. 

Congolone 1.771,87 

4. Área de Concessão Mineira de Angoche. Angoche 2.844,00 

5. 
Área de Concessão Mineira de Quinga, 

Mogincual. 
Quinga 4.189,50 

Total:  43.867,37 

Fonte: Ministério dos Recursos Minerais e Energia-MIREME, 2002. 

Org.: FREI, Vanito, 2017. 

 

Embora o contrato de concessão mineral entre a Kenmare e o GoM tenha sido 

assinado em 2002, as operações de mineração só viriam a começar cinco anos mais tarde, isto 

é, em 2007, com o início da exploração de minerais pesados (ilmenite, zircão e rutilo) na 

reserva de Namalope, Posto Administrativo de Thopuito, distrito de Moma. O então 

presidente da República de Moçambique, Armando Emílio Guebuza seria a figura indica pela 

Empresa para em outubro de 2007, inaugurar oficialmente a exploração dos minerais pesados 
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de Moma. Em dezembro do mesmo ano, eram exportados os primeiros minerais extraídos das 

areias de Moma. 

À luz do contrato fabuloso e bastante confortável para a Kenmare, o GoM garantiu à 

empresa, a concessão mineral e demais direitos e benefícios para a exploração de minerais 

pesados na província de Nampula durante um período inicial de 25 anos, prorrogáveis de 15 

em 15 anos. Desse modo, prevê-se que os termos do contrato de 2002, prevaleçam até 2029, 

momento em que terá seu termo. Dito de outro modo, significa dizer que o futuro das 

comunidades da atual geração e mesmo das gerações vindouras onde são e/ou serão 

desenvolvidos os projetos de mineração da Kenmare, encontra-se definitivamente hipotecado.  

Como não se vislumbra uma possibilidade a curto prazo, de os megaprojetos de 

mineração em Moçambique se repatriarem, ou que a exploração dos recursos minerais e 

energéticos no país possa, de fato, contribuir para o desenvolvimento econômico do território, 

bem assim na melhoria das condições de vida material das comunidades, salvo erro, uma 

mudança radical no quadro jurídico-legal e político-institucional do governo no que concerne 

aos contratos firmados com os megaprojetos de mineração que pretendem operar em 

Moçambique, pode-se mesmo dizer que o futuro das comunidades, não só, de Moma, mas 

daquelas atingidas pelos megaprojetos de mineração, um pouco por todo o país, é 

simplesmente incerto. A fotografia 4, mostra o exemplo de como a Kenmare controla os seus 

territórios na província de Nampula. 

 

Fotografia 4 ─ Controle do território da Kenmare em Thopuito.  

 
Fonte: Trabalho de campo, Thopuito, 2016. 
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Esse portão pertencente à Kenmare e urdido logo a entrada da comunidade de 

Thopuito, representa, nada mais, nada menos, um símbolo de poder que a empresa exerce 

sobre aquele território. Ou seja, é como se se tratasse de um Estado dentro de outro Estado. 

Todo o indivíduo que queira ter acesso à comunidade de Thopuito fazendo transportar-se em 

uma viatura é compelido pelos guardas da Companhia a se identificar e a responder uma série 

de questões sobre o motivo e a duração da visita. Contudo, o que há em Thopuito, não são só 

as infraestruturas da mina da Kenmare, mas há comunidades, escolas, hospitais, alojamentos, 

mercados e mais. Mas para que se possa ter acesso ao território de Thopuito é necessário que 

a pessoa preste esclarecimentos aos guardas da Empresa. Nós mesmos, também tivemos de 

passar por esse procedimento quando da realização do trabalho de campo. Em nossa opinião, 

seria suposto que o referido portão fosse colocado na área onde se encontram as principais 

infraestruturas do projeto e não à entrada da comunidade.  

  

3.4.1 A mina de Moma e as atividades produtivas da Kenmare 

A principal atividade produtiva da Kenmare e de suas filiais (em conjunto) consiste na 

extração e processamento de minerais pesados (ilmenite, rutilo e zircão) em Thopuihto, 

distrito de Moma. As operações de mineração são realizadas pela Kenmare Moma Mining 

(Mauritius) Limited e, o processamento, à jusante, é realizado pela Kenmare Moma 

Processing (Mauritius) Limited, sendo ambas empresas subsidiárias integrais do Grupo.  

De acordo com os relatórios da Kenmare (2011, 2012, 2013) a quantidade de minério 

provado e provável, nas concessões de Namalope e Nathaka alocadas à empresa a 31 de 

dezembro de 2012, estava estimada em 842 milhões de toneladas, sendo 3% de ilmenite, 

0,20% de zircão e 0,061% de rutilo, correspondentes a 25 milhões de toneladas de ilmenite, 

1,7 milhões de toneladas de zircão e 0,51 milhões de toneladas de rutilo, respectivamente. A 

fotografia 5, mostra uma das áreas de mineração e respectiva estocagem de concentrado de 

mineral pesado conhecido no seu acrônimo em inglês por Heavy Mining Concentrate 

(HMC)66. 

 

                                                 

66 O HMC consiste nos valiosos minerais pesados de ilmenite, rutilo e zircão, alguns minerais pesados sem valor 

e uma pequena quantidade de minerais leves, cuja maioria é sílica. O HMC representa aproximadamente 5% do 

peso da totalidade de areia extraída (KENMARE, 2011, 2012).  
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Fotografia 5 ─ Algumas atividades da Kenmare em Thopuito. À esquerda, vista aérea do lago de 

minas e planta de processamento flutuante. À direita, estoques de concentrado mineral pesado fora da 

Fábrica de Separação de Mineral, vulgo MSP no seu acrônimo em inglês. 

 

Fonte: KENMARE. Disponível em: <http://www.kenmareresources.com/operations/photo-gallery.aspx> 

Acesso: 25/26 jan. 2017. 

 

Ainda de acordo com Kenmare (2011, 2012, 2013) até 31 de dezembro de 2012, o 

total dos recursos minerais (excluindo reservas) detidos pela Companhia, combinando 

licenças de exploração e concessões minerais, estava estimado em 7,3 mil milhões de 

toneladas de areias pesadas, equivalentes a 2,4% de ilmenite, 0,17% de zircão e 0,055% de 

rutilo, correspondestes a 170 milhões de toneladas de ilmenite, 12 milhões de toneladas de 

zircão e quatro milhões de toneladas de rutilo, respectivamente. 

Já em 2015, as reservas totais provadas e prováveis de minério na concessão mineral 

de Namalope e Nathaka atribuídas à Kenmare estavam estimadas em 1.565 milhões de 

toneladas, com 2,7% de ilmenite, 0,18% de zircão e 0,059% de rutilo, correspondentes a 42 

milhões de toneladas de ilmenite, 2,8 milhões de toneladas de zircão e 0,92 milhões de 

toneladas de rutilo. Os detalhes das reservas detidas pela Kenmare, em 2015, encontram-se 

definidos na tabela 5. 

 
Tabela 5 ─ Quantidade de minérios nas reservavas de Namalope e Nathaka, 2015. 

Áreas Categoria 
Minério 

(mt) 

% 

THM 

% 

Ilmenite 

THM 

% 

Ilmenite 

minério 

% 

Rutilo 

minério 

% 

Zircão 

minério 

% 

Lama 

THM 

(mt) 

Ilmenite 

(mt) 

Rutilo 

(mt) 

Zircão 

(mt) 

Reservas  

Namalope Provado 229 4.1 82 3.3 0.076 0.23 7.75 9 7.6 0.17 0.53 

Namalope Provável 88 3.4 81 2.7 0.063 0.19 9.05 3.3 2.4 0.06 0.17 

Nathaka Provável 1.248 3.1 82 2.6 0.056 0.17 15.51 39 32 0.70 2.11 

Total Reservas  1.565 3.3 82 2.7 0.059 0.18 14.01 51 42 0.92 2.8 

Fonte: KENMARE, 2015.  

Notas: mt ─ milhões de toneladas, THM ─ (Total of Heavy Minerals) ou Total de Minerais Pesados. O 

THM é constituído basicamente de cerca de 82% de ilmenite, 2% de rutilo e 5.6% de zircão, 

correspondendo a aproximadamente 90% dos referidos minerais com alto valor comercial (KENMARE, 

2013).   
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O total de recursos minerais (excluindo as reservas) detidos pela Kenmare no âmbito 

de uma combinação de licenças de exploração e concessões minerais em 31 de dezembro de 

2015, era estimado em 6,47 mil milhões de toneladas, com 2,4% de ilmenite, 0,16% de zircão 

e 0,095% de rutilo, correspondentes a 156 milhões de toneladas de ilmenite, 11 milhões de 

toneladas de zircão e 6,2 milhões de toneladas de rutilo. Os detalhes dos recursos detidos pela 

Kenmare, em 2015, encontram-se definidos na tabela 6. 

 
Tabela 6 ─ Quantidade de recursos da Kenmare nas áreas de concessão mineral, 2015. 

Áreas Categoria 
Areia 

(mt) 

% 

THM 

% 

Ilmenite 

THM 

% 

Ilmenite 

em areia 

% 

Rutilo 

em areia 

% 

Zircão 

em areia 

% Lama 

em minério 

THM 

(mt) 

Ilmenite 

(mt) 

Rutilo 

(mt) 

Zircão 

(mt) 

Recursos  

Congolone Avaliado 183 3.4 80 2.7 0.073 0.23 5.43 6.2 5.0 0.4 0.4 

Namalope Avaliado 100 3.7 81 3.0 0.068 0.21 8.90 3.7 3.0 0.2 0.2 

Namalope Indicado 129 2.9 81 2.3 0.055 0.16 6.99 3.7 3.0 0.2 0.2 

Nathaka Indicado 1,321 3.2 84 2.7 0.053 0.17 17.98 42.9 36.0 2.2 2.2 

Pilivili Indicado 99 5.5 84 4.6 0.097 0.34 6.18 5.4 4.5 0.3 0.3 

Congolone Inferido 97 3.8 80 3.1 0.083 0.26 3.24 3.7 3.0 0.3 0.3 

Pilivili Inferido 167 3.0 83 2.5 0.054 0.18 6.43 5.0 4.2 0.3 0.3 

Mualadi Inferido 327 3.2 80 2.6 0.061 0.21  10 8.4 0.2 0.7 

Nathaka Inferido 3,637 2.6 82 2.1 0.044 0.14 12.91 93 77 1.6 5.0 

Mpitini Inferido 287 3.6 80 2.9 0.070 0.24  10 8.3 0.2 0.7 

Marrua Inferido 54 4.1 80 3.3 0.19 0.19  2.2 1.8 0.1 0.1 

Quinga Inferido 71 3.5 80 2.8 0.14 0.28  2.5 2.0 0.1 0.2 
*Total Recursos   2.9 83 2.4 0.095 0.16 11.67 188 156 6.2 11 

Fonte: KENMARE, 2015. 

Notas: mt ─ milhões de toneladas, THM ─ Total de Minerais Pesados. 
* Toneladas e porcentagens foram arredondados e, portanto, pequenas diferenças podem aparecer nos totais. 

 

A empresa identificou ainda uma presença significativa de óxidos de areias raras nos 

resíduos resultantes do processo de separação. Estas areias raras, incluindo o cério, lantânio e 

neodímio, encontram-se em monazite, presente nos depósitos de Namalope e Nathaka em 

uma porcentagem de 0,02% (0,56% do total das areias pesadas). O concentrado de monazite é 

usado como matéria-prima dos produtos mundiais de areias raras (KENMARE, 2011, 2012, 

2013).  

A ilmenite e o rutilo são minerais de titânio que são usados como matéria-prima na 

produção de pigmentos de dióxido de titânio (TiO2), metais de titânio e elétrodos para 

soldagem. O zircão, um silicato mineral de zircônio de alto valor, é uma matéria-prima 

importante para a indústria de cerâmica, onde é usado como um opacificador e um 

componente para a decoração de azulejos para paredes, soalho e loiça sanitária. O zircão é 

também utilizado nas indústrias de refracção e fundição, bem como para produzir produtos 

químicos de zircônia e zircônio para uma variedade de aplicações. 
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No momento, a Kenmare produz cerca de 1,2 milhões de toneladas de ilmenite por 

ano, sendo, por isso, uma das principais fornecedoras mundiais de minerais pesados, 

contribuindo com cerca de 8% do fornecimento de matérias-primas de titânio e 4% de zircão 

no mercado mundial de óxidos de titânio. Na sua fase plena de operação, a empresa será 

responsável por cerca de 10% da produção mundial dos minerais de titânio. A natureza das 

reservas de areias da Kenmare, com abundância de água doce sem impurezas, com bom nível 

mineral e produtos atrativos que não precisam de ser transformados antes de serem usados, 

dão à Kenmare a possibilidade de minerar, concentrar e separar os seus produtos com um 

capital relativamente baixo e baixos custos de operação.  

A logística dos minerais é facilitada por uma infraestrutura portuária especializada 

adjacente à mina e construída pela própria Kenmare para atender o transporte dos produtos 

para os navios dos clientes, e daí para sua venda nos principais mercados consumidores 

(União Europeia, China, Japão e América do Norte). Entretanto, Inhamire (2014) aponta que 

na zona onde hoje funciona o porto por meio do qual a Kenmare embarca os minérios 

produzidos em Moma para exportação, era local de acesso da comunidade para o mar. Era a 

zona de entrada e saída de pescadores. A Kenmare ocupou a região e instalou o seu porto. Por 

conseguinte, a comunidade tem de percorrer grandes distâncias para encontrar novas espaços 

de pesca. A infraestrutura portuária construída pela Kenmare não foi adaptada para permitir o 

multiuso, isto é, para ser partilhada com as comunidades. 

Já a análise operacional e financeira da empresa dá conta de que em 2012, 39 navios 

foram carregados com minerais pesados, trazendo o total de vendas durante o ano para 

680.800 toneladas, contra 41 navios e 730.400 toneladas, em 2011. Em 2013, 37 navios foram 

carregados, levando as vendas totais no ano para 677.900 toneladas de produtos acabados. Até 

dezembro de 2013, o carregamento da mina aumentou em praticamente 100%, levando o 

cumulativo de exportações de produtos para mais de 3,5 milhões de toneladas desde o início 

das operações em 2009, quando se iniciou a produção comercial da mina de Moma. Em 2010, 

o total de receitas geradas pela empresa esteve na ordem de USD 91,6 milhões e os lucros 

obtidos foram de USD 17,4 milhões. Já em 2011, a Kenmare gerou receitas na ordem de USD 

167,5 milhões, representando um aumento de USD 75,9 milhões, equivalentes a 83% no 

aumento do valor das receitas em relação ao ano 2010.  

Do mesmo modo, os lucros obtidos em 2011, estiveram na ordem de USD 71,7 

milhões, correspondentes a um aumento de USD 54,3 milhões, equivalentes a 

aproximadamente 312% de aumento no valor do lucro relativamente às operações financeiras 

de 2010. Em 2012, o montante de receitas arrecadadas pela Kenmare foi de USD 234,6 
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milhões (contra 167,5 milhões, em 2011), representando um aumento de aproximadamente 

USD 67 milhões, o equivalente a cerca de 40% no aumento do valor das receitas em relação 

ao exercício de 2011. No que diz respeito aos lucros obtidos, verificou-se, também, que os 

mesmos passaram de USD 71,7 milhões, em 2011, para 98,9 milhões, em 2012, o que 

significa um aumento de USD 27,2 milhões, o equivalente, também, a aproximadamente 40% 

de aumento no valor do lucro obtido em relação ao ano 2011. 

 Entre 2013 e 2014, também foram registrados aumentos significativos no valor das 

receitas geradas, passando de USD 161,5 milhões, em 2013 para 174,3 milhões, em 2014. 

Esses dados correspondem a um aumento de USD 12,8 milhões, equivalente a 8% no valor 

das receitas geradas em 2014, com relação ao exercício das operações financeiras de 2013. 

Embora tenham sido registrados decréscimos no valor dos lucros gerados de USD 98,9 

milhões em 2012, para 29 milhões, em 2013 e, para USD 9,4 milhões, em 2014, considera-se 

que o negócio da empresa continua sustentável, na medida em que continua gerando lucros de 

milhões de dólares anualmente, com exceção do ano 2015, em que a empresa somou alguns 

prejuízos tendo, por isso, fechado o ano com o valor de lucro negativo na ordem de USD 11,5 

milhões, num ambiente em que as receitas geradas foram de aproximadamente USD 143 

milhões, isto em 2015. O resumo da análise financeira da Kenmare no período correspondente 

de seis anos, entre 2010 e 2015, é apresentado no gráfico 1.   

 

Gráfico 1 ─ Quantidade de receitas e lucros gerados pela Kenmare, 2010-2015. 

 
Fonte: KENMARE, 2014, 2015. 

Org.: FREI, Vanito, 2017. 
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De modo geral, e atendendo aos dados apresentados no gráfico 1, constatou-se que as 

receitas globais arrecadadas pela empresa, entre 2010 e 2015, estiveram perto da casa de um 

bilhão de dólares (USD 972,1 milhões) em apenas seis dos sete anos de operação comercial 

da mina de Moma (2009/2015). Relativamente aos lucros, verificou-se, também, com exceção 

do exercício das operações financeiras de 2015, em que a empresa experimentou pela 

primeira vez lucros negativos, que a Kenmare gerou EBITs bastante significativos e 

exorbitantes entre 2010 e 2014.  

De acordo com os respectivos relatórios anuais da empresa, no período a que se refere 

entre 2010 e 2014, os lucros globais obtidos pela Kenmare foram de USD 226,4 milhões. 

Mesmo excluindo o negativo de lucros verificados em 2015 (USD 11,5 milhões), a soma dos 

lucros da Empresa continuou vantajoso (USD 214,9 milhões) entre 2010 e 2015. A análise 

dos fatores que levam ao aumento no volume de receitas e correspondentes lucros, indica que 

é o resultado combinado da inflação dos preços no mercado mundial das matérias-primas 

produzidas, do processo de expansão das operações de mineração e capacidade de produção e 

processamento, bem como melhorias efetuadas pela empresa na capacidade de 

acondicionamento e transporte dos produtos para os navios cargueiros, que explica o 

fenômeno da grandeza das receitas e lucros gerados pela Kenmare.  

Outra explicação para o fato acima descrito, provavelmente a mais importante de 

todas, conforme apontam Brynildsen e Nombora (2013), em seu texto Mineração sem 

desenvolvimento: o caso da mina da Kenmare em Moma, tem a ver com as condições fiscais 

altamente favoráveis acordadas pelo governo no namoro com a Kenmare que isenta a empresa 

do pagamento do IRPC para uma parte do grupo empresarial e a redução para metade da taxa 

desse imposto por um período de 10 anos para a outra parte; a isenção de pagamento do IVA 

para muitas das mercadorias e de impostos sobre a exportação e a importação. Estes fatos, em 

conjunto, propiciam, de um lado da moeda, a geração de receitas e lucros exaltantes para a 

empresa e, do outro lado, a precarização das condições de vida material, social e econômica, 

sobretudo, das comunidades atingidas pelo referido projeto. O gráfico 2, faz uma analogia 

entre os volumes das receitas arrecadadas pelo Estado moçambicano e correspondente volume 

de despesas, com as receitas e lucros gerados pela Kenmare no período correspondente a seis 

anos entre 2010 e 2015. 
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Gráfico 2 ─ Volume de receitas e lucros da Kenmare e orçamento e receitas do Estado, 2010-2015. 

 
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015; KENMARE, 2014, 2015. 

Org.: FREI, Vanito, 2017. 

 

Da análise dos dados constantes no gráfico 2, fica evidente o paradoxo que caracteriza 

a economia moçambicana no contexto dos megaprojetos de mineração operando no país. 

Enquanto as receitas geradas pelo Estado mal chegam para suprir as demandas em despesas 

de funcionamento, já que os gastos anuais são sempre superiores aos valores das receitas, 

estando sempre, por isso, em situação de saldo deficitário para o exercício normal da máquina 

do Estado, a Kenmare gera receitas e lucros gigantescos se comparados com o Orçamento e as 

receitas do Estado moçambicano.  

A título de exemplo, em 2012, as receitas geradas pela Kenmare (USD 234,6 milhões) 

foram 71 vezes superiores as receitas coletadas pelo Estado no mesmo ano (USD 3,3 milhões 

aproximadamente). Do mesmo modo, os lucros obtidos pela Empresa ainda em 2012, (USD 

98,9 milhões) foram cerca de 22 vezes superiores ao orçamento efetivo do Estado 

moçambicano para 2012, (USD 4,6 milhões). Por outras palavras, significa dizer que os 

lucros gerados pela Empresa apenas em 2012, se comparados com a demanda do OGE para o 

mesmo ano, seriam suficientes para cobrir a totalidade das despesas do Estado (entre elas, a 

despesa corrente, a despesa de investimento, empréstimos líquidos) e ainda isentar o Estado 

da dependência dos donativos estrangeiros que em média têm uma participação de cerca de 

10% no PIB nacional, pelo menos, a partir da li para os próximos 15 a 20 anos em média. É 

disto que o governo precisa prestar atenção. Aproximadamente 50% dos moçambicanos 

vivem em situação de extrema pobreza. Entretanto, apenas uma única empresa gera para si e 
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seus donos lucros que variam entre 10 a 100 milhões de dólares anuais. Mais uma vez, vale a 

pena insistir na seguinte questão? É esse o tipo de modelo de desenvolvimento contraditório e 

excludente que se pretende em Moçambique?  

Ademais, dada a qualidade e quantidade de recursos existentes nas áreas de concessão 

mineral, conforme anteriormente descrito e, porque também os lucros resultantes das 

operações minerais são bastante abonados e na pretensão de continuar gerando cada vez mais-

valia e manter o controle do mercado mundial de minerais pesados, a Kenmare aumentou a 

capacidade produtiva da mina em aproximadamente 50% passando de 800.000 toneladas/ano 

de ilmenite até 2012, para a produção atual de aproximadamente 1,2 milhões de 

toneladas/ano, com os correspondentes aumentos na capacidade de produção de zircão e 

rutilo. O gráfico 3, apresenta o quadro geral das operações de mineração, processamento e 

quantidade de venda das matérias-primas da Kenmare no período de seis anos entre 2010 e 

2015. 

  

Gráfico 3 ─ Quantidade de produtos minerados, processados e comercializados pela Kenmare, 2010-2015. 

 
Fonte: KENMARE, 2010, 2014, 2015. 

Org.: FREI, Vanito, 2017. 

 

De acordo com os dados constantes no gráfico 3, observa-se, de modo geral, que os 

objetivos da Empresa em explorar o máximo possível os recursos minerais existentes nas 

áreas de concessão, gentil e afavelmente entregues pelo governo moçambicano a desfavor das 

comunidades locais e do próprio desenvolvimento econômico do país, está de fato se 

materializando. Só para elucidar uma ideia dos volumes de minerais pesados produzidos, 

processados e comercializados, a capacidade instalada para a produção de HMC passou de 
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956.900 toneladas, em 2010, para 1.137.200 toneladas em 2013 e para 1.287,300 toneladas de 

2013 para 2014, representando um aumento de 19% e 13%, respectivamente, no valor total de 

HMC apenas nas áreas circunscritas à mina de Moma, concretamente Namalope, Nathaka e 

Thopuito. 

Do mesmo modo, a capacidade de processamento de produtos acabados produzidos 

passou de 720.200 toneladas, em 2010, para 755.500 toneladas em 2013 e para 911.500 

toneladas de 2013 para 2014. Esses dados correspondem a um aumento significativo de 5% e 

21%, respectivamente, no volume de processamento de produtos acabados produzidos. Já a 

análise dos volumes de venda/carregamento indica que o volume de minérios 

comercializados, isto é, de produtos acabados passou de 712.900 toneladas em 2012, para 

800.400 toneladas em 2015, representando um aumento cumulativo correspondente a 87.500 

toneladas, equivalentes a aproximadamente 12% de aumento no volume de produtos acabados 

e comercializados no mercado internacional de minerais pesados. 

Com um investimento inicial de cerca USD 460 milhões, a grande base de recursos 

minerais de classe mundial da Kenmare estimada em aproximadamente 200 milhões de 

toneladas de ilmenite e co-produtos associados de rutilo e zircão, é suficiente para suportar a 

produção a taxas atuais por mais de 150 anos e oferece oportunidades significativas para 

novas expansões de minas no futuro para atender à demanda crescente por esses produtos no 

mercado internacional. De acordo com o Portal de Informações da Província de Nampula, 

SINA (2016) neste momento, a Empresa projeta expandir as suas atividades de extração de 

matérias-primas de titânio para sua terceira fase de operações nas localidades de Pilivili e 

Congolone, nos distritos de Moma e Angoche, respectivamente.  

A primeira fase ainda em curso, consiste em operações minerais nas jazidas de 

Namalope cujo encerramento das atividades produtivas poderá acontecer em 2025, momento 

em que se acredita que se esgotem as respectivas reservas. Já a segunda fase, também em 

curso, está voltada para a exploração das jazidas minerais de Nathaka e na zona de Thopuito, 

distrito de Moma e constitui o resultado da expansão das operações e instalações minerais 

realizadas pela Empresa entre 2010 e 2013. Para além das reservas de minerais pesados em 

Moma, Angoche e Quinga, o GoM atribuiu igualmente a uma das subsidiárias da Kenmare, 

licenças de reconhecimento para exploração de carvão, diamante e urânio, no distrito de Lago, 

província de Niassa. 

A semelhança da mineradora Vale, mais de uma centena de famílias que residiam nas 

áreas de Namalope e Nathaka, tiverem de ser removidas para possibilitar a exploração dos 

minerais pesados que abundam no distrito de Moma. Essas famílias, moram hoje em 
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Mutiticoma, um bairro situado no Posto Administrativo de Thopuito-Sede que foi construído 

pela Kenmare para reassentar as famílias diretamente atingidas pelo projeto. Essa situação 

poderá agravar-se, ainda mais, quando, de fato, todas as minas em posse da Empresa 

estiverem em operação. No capítulo a seguir, analisamos como a presença da Vale e da 

Kenmare em território moçambicano está implicando no processo de expropriação por 

espoliação das terras comunitárias e consequentemente na precarização das condições de vida 

das comunidades locais e, como esses territórios estão sendo (re)organizados para atenderem 

as demandas da reprodução do capital. 
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CAPÍTULO IV 

 

IMPLICAÇÕES SOCIOTERRITORIAIS DOS MEGAPROJETOS DE MINERAÇÃO 

NAS COMUNIDADES LOCAIS DA PROVÍNCIA DE NAMPULA 

 

Neste capítulo, são analisadas as implicações socioterritoriais dos megaprojetos de 

mineração nas comunidades locais da província de Nampula. Conforme anteriormente 

referenciado, a evidência dos resultados apresentados é consubstanciada por dados coletados 

no decurso do trabalho de campo realizado nos distritos de Moma, Nacala-a-Velha e Nacala-

Porto.  

Visando a atingir os objetivos propostos para o capítulo e de modo a facilitar a 

compreensão do leitor sobre como os elementos de base natural e de ordem social e 

econômica se afiguram como elementos responsáveis pela apropriação do território, o texto 

começa por uma caracterização territorial da província de Nampula e, posteriormente, dos 

distritos de Moma e Nacala-a-Velha. 

Seguindo essa ordem, a etapa subsequente consistiu na análise das implicações 

socioterritoriais dos megaprojetos de mineração nas comunidades locais da província de 

Nampula, especificamente nos distritos de Moma e Nacala-a-Velha. Na medida do possível, 

buscou-se fazer uma análise paralela entre os dados empíricos coletados e os dados 

secundários disponíveis no país em torno do processo de exploração dos recursos minerais 

pelos megaprojetos de mineração. 

 

4.1 Caracterização da área de estudo 

O objetivo da constituição desta seção é proceder a caracterização da área de estudo 

buscando, não só, mapear a sua situação geográfica como também os elementos da base 

natural e os aspectos, econômicos, sociais e culturais para que, pouco a pouco, o leitor vá se 

inteirando sobre a realidade material e simbólico-identitária da área de estudo. A compreensão 

desses elementos facilitará ao leitor um melhor entendimento das implicações que as 

empresas de mineração implantadas nessas áreas estão reproduzindo sobre os modos de vida 

das comunidades afetadas. 

 

4.1.1 Localização e caracterização territorial da província de Nampula 

A província de Nampula, que corresponde ao antigo Distrito de Moçambique (durante 

a era colonial) situa-se ao norte de Moçambique, entre os paralelos 13o 29´ e 15o 54´ de 
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latitude Sul e entre os meridianos 36o 41´ e 40o 47´ de longitude Leste. Com uma superfície 

de 81.606 km2, correspondente a cerca de 10% do território moçambicano (786.380 km2), 

Nampula é limitada a Norte com as províncias de Cabo Delgado e Niassa, a Sul com a 

província da Zambézia, a Oeste com as províncias de Niassa e Zambézia e a Leste com o 

Oceano Índico, por meio do Canal de Moçambique (ver mapa 4).  

 
Mapa 4 - Localização geográfica província de Nampula. 

 
Org.: FREI, Vanito, 2016. 

 

A população da província de Nampula era estimada em 2016, em torno de 5.130.037 

habitantes, o equivalente a cerca de 20% da população moçambicana, constituindo, por isso, a 

província mais populosa do país, sendo que mais da metade da sua população (70%) reside no 

meio rural (INE, 2016).  

A província, cuja capital é a cidade do mesmo nome, conhecida na gíria popular como 

a Capital do Norte, encontra-se administrativa dividida, de acordo com a nova divisão 

administrativa do país datada de finais de 2013, em 23 distritos, contra os 20 anteriores: 

Angoche, Eráti, Lalaua, Malema, Meconta, Mecubúri, Memba, Mogincual, Mogovolas, 

Moma, Monapo, Mossuril, Muecate, Murrupula, Nacala-a-Velha, Nacala-Porto, Nacarôa, 

Nampula, Rapale e Ribáuè. 
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Dos novos distritos que constam do mapa político atual da província de Nampula, 

estão os distritos de Liúpo, Ilha de Moçambique e o distrito de Larde. Este último era antes 

um posto administrativo pertencente ao distrito de Moma onde se localizavam as minas 

exploradas pela Kenemare Moma Mining. Em resultado dessa separação, ainda que a 

Kenmare mantenha o nome original da mina (Moma), ela já não se localiza no distrito de 

Moma, mas no recém-criado distrito de Larde.  

Entretanto, para efeitos desta pesquisa, consideramos como recorte geográfico da 

localização da mina da Kenmare, o distrito de Moma. A opção por esse direcionamento visa, 

por um lado, a facilitar o tratamento das informações referentes à pesquisa de campo, já que 

tal reestruturação do território aconteceu em meio a realização deste estudo e, por outro lado, 

porque a própria história da implantação do projeto de exploração das Areias Pesadas está 

intrinsecamente ligada ao território do distrito de Moma, cuja história recente se confunde 

com a chegada da Kenmare Moma Mining. Por fim, esse direcionamento se justifica, também, 

pelo fato de praticamente até ao momento, a totalidade das estatísticas nacionais de órgãos 

públicos e privados referentes aos dados territoriais de Moçambique, ainda se referirem ao 

distrito de Moma e não ao distrito de Larde. 

Ademais, é oportuno acrescentar que para além dessa nova divisão administrativa, 

encontra-se atualmente em curso mais uma proposta de divisão da província de Nampula, que 

poderá ter quatro novos distritos. De acordo com o jornal O País (2016) a referida proposta 

prevê a elevação dos postos administrativos de Muite, Netia, Luluti e Corrane à categoria de 

distritos. Caso a proposta seja aprovada, a província de Nampula passará a contar com 27 

distritos. Segundo o GoM (2013) os fundamentos para o ajustamento da divisão territorial e 

administrativa do território moçambicano, têm a ver com a necessidade de criação de 

condições materiais, políticas e sociais que garantam a execução dos planos de 

desenvolvimento face as exigências da presente fase de crescimento econômico vivenciada no 

país. 

Outrossim, um olhar mais aguçado sobre a província de Nampula permite vislumbrar 

que o seu território, a sua população e a sua história bem como as relações sociais e de 

produção, políticas e econômicas que ocorrem na província, são elementos importantes que 

permitem compreender as dinâmicas territoriais que se desenvolvem em nível da província no 

contexto da economia mundial. Entretanto, como esses elementos têm relações intrínsecas e 

complexas entre si, o que torna difícil a caracterização e/ou descrição de cada um deles de 

forma isolada, sua análise será feita de forma integrada e inter-relacionada, visando a captar a 
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maneira como os mesmos influenciaram e/ou influenciam no processo de integração desigual 

do território na lógica da economia capitalista mundial. 

Historicamente, a província de Nampula foi modelada pelo grupo etno-linguístico 

dominante, os Macuas67, chegados em 300 d.C., bem como pela chegada dos comerciantes 

árabo-swahilis, a partir de 400 d.C. e pela chegada dos colonizadores portugueses a partir de 

1500 ─ que rapidamente estabeleceram o seu principal forte na Ilha de Moçambique, ao largo 

da costa de Nampula (NEWITT, 1995). Cada um desses movimentos trouxe consigo as suas 

próprias configurações socioculturais que modelaram as percepções atuais de homens e 

mulheres e as relações entre eles. O padrão de residência na sociedade Macua era 

originalmente uxorilocal, o que significava que os homens se mudavam para a aldeia da sua 

mulher. Uma implicação importante deste sistema era que as mulheres e os seus filhos 

permaneciam propriedade da sua própria família de origem e podiam voltar para ela se o 

casamento fracassasse (SHELDON, 2002). 

A economia agrária na sociedade Macua teve sempre uma importância considerável. 

Nesta zona, onde a terra era abundante e os instrumentos de produção escassos, era o Homem 

o fator de produção principal. O controle do processo econômico não repousava na 

apropriação dos meios produtivos, mas antes, no controle do produtor e da sua reprodução. A 

chave do poder e da riqueza não estava nestas sociedades no controle da terra, mas no 

controle dos homens e das mulheres, por meio das quais se garantia a produção da riqueza 

(PEREIRA, 1997). Originariamente, os Macuas eram principalmente agricultores e 

comerciantes, sendo a agricultura mais importante no interior da província onde os solos eram 

melhores e tanto os homens como as mulheres tomavam parte na produção. Os meios 

principais de rendimento e autoconsumo eram, na costa, o comércio (de escravos e produtos 

como sementes, borracha, resina de copal e arroz) e a pesca, todos dominados por homens.  

Até ao momento, a agricultura continua sendo a atividade econômica dominante na 

província, com uma mistura de agricultura de pequena escala, principalmente de autoconsumo 

e agricultura familiar virada a produção de culturas de rendimento68, produzindo culturas 

como algodão, caju e tabaco destinadas ao mercado interno e externo (HANLON, 2008). Na 

                                                 

67 A sociedade Macua-Lomwé ocupava um vasto território, desde o oceano Índico à fronteira do atual Malaui, 

ficando a Norte o Rio Messalo e a Sul uma margem do Zambeze. Trata-se duma sociedade matrilinear e 

exogâmica, o que significa que o casamento se deve fazer fora da sua linhagem ou clã (Nihimo). O Nihimo é uma 

entidade mística que marca a origem ancestral que liga os antepassados mortos e os descendentes vivos da 

mesma comunidade, mas sempre por linha feminina (PEREIRA, 1997). 
68 Culturas que em regra, são destinadas a venda como finalidade principal. Normalmente passam por um 

processamento industrial (INE, 2011). 
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costa, onde os solos agrícolas são pobres e arenosos, a pesca e as plantações de coqueiros e 

cajueiros, são fontes adicionais de sobrevivência e rendimento.  

A indústria e o comércio são dominados pelas atividades informais e há poucas 

indústrias formais além de fábricas de processamento agrícola (caju e amendoim), exceto as 

obrigatórias fábricas de refrigerantes e cerveja. Para além da rede de estradas, que é 

geralmente fraca, fora das estradas nacionais principais como o Corredor de Nacala (CN) ─ 

que inclui uma ferrovia e os portos de Nacala e Nacala-a-Velha; o Corredor de 

Desenvolvimento do Norte (CDN) ─ que inclui a ferrovia que liga Nacala até Malaui, 

constituem meios de comunicação importantes na província. 

Nampula é um território que se destaca em nível nacional pelas suas imensas 

potencialidades físico-geográficas, desde as condições agroclimáticas com grandes 

potencialidades pedológicas, de flora e fauna, os sistemas hidrográficos e os recursos que lhes 

estão associados, as formações montanhosas e ecossistemas afins, as potencialidades da orla 

marítima, até os ecossistemas insulares, entre outras potencialidades. 

A base geológica da província é constituída fundamentalmente por rochas 

metamórficas, como quartzitos, xistos e gnaisses, ocorrendo entre elas interferências de 

rochas eruptivas, como gabros e doleritos. As características geológicas da província, fazem 

de Nampula um território rico em jazidas minerais, fato que tem conduzido a que investidores 

estrangeiros se interessem pela exploração desses recursos na província. O potencial da 

riqueza mineral da província consiste na ocorrência de águas marinhas (turmalinas, corindo e 

topázio) nos distritos de Moma, Monapo, Murrupula e Mogovolas.  

Do mesmo modo, ocorrem nos distritos de Lalaua, Eráti, Moma, Angoche, Murrupula, 

Nacala-a-Velha, Ribáuè, Mecubúri, Memba e Monapo minerais como ferro, grafite, ouro, 

fosfatos, ilmenite, rutilo e zircão (estes três últimos a serem industrialmente explorados pelo 

projeto das Areias Pesadas de Moma). As rochas de construção, granito, granito-gnaisse, 

calcário e basalto ocorrem significativamente nos distritos de Nampula, Memba, Meconta, 

Nacala-a-Velha e Mossuril. Nos últimos anos o volume de negócios e o fluxo de 

investimentos públicos e privados: CDN e Areias Pesadas de Moma, têm conhecido um 

incremento significativo. 

Os indicadores econômicos revelam que o PIB da província é de 8%, figurando como 

a terceira maior província em termos de peso no PIB nacional e na contribuição no 

crescimento real do PIB do país, ficando atrás das províncias de Maputo e Maputo-Cidade 

(GOVERNO DA PROVÍNCIA DE NAMPULA-GPN, 2010a). Contudo, a província de 

Nampula apresenta um dos índices de pobreza humana mais elevados do país (cerca de 51%) 
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e um dos mais baixos IDH de Moçambique (GPN, 2010b). Estando a maioria da população 

economicamente ativa ligada à produção agrícola familiar, a província de Nampula apresenta 

igualmente índices de desemprego elevados, sendo que a taxa média anual de crescimento de 

desemprego está atualmente calculada em torno de 12% (GPN, 2010a). 

Do mesmo modo, a província apresenta também uma das piores taxas de 

analfabetismo do país estimada, em 2007, em torno de 45%. A rede de cobertura sanitária da 

província é bastante insuficiente e deficiente, sendo, por isso, enormes as dificuldades que a 

maioria da população da província enfrenta para o acesso aos serviços nacional de saúde. A 

título de exemplo, em 2007, a proporção de assistência médica estava estimada em um 

médico para creca de 46 mil habitantes (GPN, 2010a). A distribuição de energia eléctrica na 

província que é assegurada pela rede nacional de Cahora Bassa, também é fraca e abrange 

somente 16 sedes distritais. 

O sistema de transportes da província assenta em dois tipos principais: no transporte 

rodoviário e no ferroviário, complementados pelo transporte aéreo e o marítimo. A rede de 

estradas na província de Nampula, tem uma extensão total de 6.305 km, entre estradas 

primárias, secundárias, terciárias e vicinais (GNP, 2010a). O transporte ferroviário integra 

duas linhas e um ramal que totalizam 920 km. A linha de Nacala (Nacala-Lichinga) serve as 

zonas de Monapo, Namialo, Meconta, Nacavala, Nampula, Rapale, Mutivaze, Ribáuè, Iapala, 

Malema, Mutuáli, Lúrio, Cuamba, Mitande e Lichinga. 

A província possui ainda os portos de Moma, Angoche e Ilha de Moçambique que são 

importantes para pesca e cabotagem, cuja exploração é ainda diminuta. O porto de Nacala, de 

águas mais profundas do país, é um dos três maiores portos de Moçambique (depois dos 

portos de Maputo e Beira) e mais próximo dos mercados internacionais (Ásia, Europa e 

América). O Porto com capacidade instalada de 2.400.000 toneladas de carga geral por ano e 

um terminal de contentores com capacidade de manuseamento de 45.000 TEUs69, é o ponto 

de partida do Corredor de Desenvolvimento de Nacala e um importante porto de serviço para 

países da SADC (GPN, 2010a). 

 

 

 

                                                 

69 Uma Unidade equivalente a 20 Pés (em inglês: Twenty-foot Equivalent Unit ou TEU), é uma medida-padrão 

utilizada para calcular o volume de um container. Um TEU representa a capacidade de carga de um container 

marítimo normal, de 20 pés de comprimento, por 8 de largura e 8 de altura. 
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4.1.2 Caracterização territorial do distrito de Moma 

Com uma superfície de aproximadamente 5.800 km2, o equivalente a cerca de 7% da 

superfície da província de Nampula, o distrito de Moma, com sede na vila do mesmo nome, 

está situado na parte sul da província de Nampula, confinando a Norte com o distrito de 

Mogovolas, a Sul e sudeste com o oceano Índico, a Oeste com os distritos de Pebane e Gilé 

(província da Zambézia) e a nordeste com o distrito de Angoche (ver mapa 5). 

 
Mapa 5 ─ Localização do distrito de Moma. 

 
Fonte: CENACARTA ─ Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção de Moçambique, 2013. 

 

Administrativamente, o distrito de Moma encontra-se dividido em quatro postos 

administrativos: Moma-Sede, Chalaua, Larde e Mucuali que, por sua vez, estão subdivididos 

em 14 localidades. Fazem parte do Posto Administrativo de Moma-Sede, as localidades de 

Macone-Sede, Mirripi, Jagoma, Pilivili, Nacoile e M’pago. As localidades de Chalaua-Sede, 

Namiwi, Nailocne e Piqueira, fazem parte do Posto Administrativo de Chalaua. Já o Posto 

Administrativo de Larde é composto pelas localidades de Larde-Sede e Thopuito. As 
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localidades de Mucuali-Sede e Najaca perfazem as duas localidades do Posto Administrativo 

de Mucuali, conforme se pode observar no mapa 6. 

 
Mapa 6 ─ Divisão administrativa do distrito de Moma. 

 
Fonte: CENACARTA ─ Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção de Moçambique, 2013. 



282 

 

De acordo com as projeções da população feitas pelo INE para o ano de 2016, Moma é 

o terceiro distrito mais populoso da província de Nampula (depois dos distritos da Cidade de 

Nampula e Monapo, respectivamente)70, com uma população estimada em 2016, de cerca de 

301.700 habitantes, o equivalente a 6% da população total da província de Nampula 

(5.130.037 habitantes). A população do distrito encontra-se organizada em cerca de 80 mil 

agregados familiares, sendo que 7% desses agregados é do tipo monoparental chefiados por 

mulheres. A sua distribuição é irregular, sendo que cerca da metade se encontra a residir na 

vila do distrito. 

A densidade populacional do distrito calculada em torno de 61 hab/km2, é considerada 

moderada a relativamente elevada se comparada com a média provincial de 58 hab/km2. 

Desse fato, resulta que, não raras vezes, são reportados casos de conflitos pela posse, uso e 

aproveitamento da terra envolvendo as comunidades, principalmente nas zonas de M'pivi, 

Uala, Chalaua, Mucuali e Larde. Em Thopuito, esse conflito envolve, não só, as comunidades, 

mas estas com a empresa de mineração aí instalada.  

Em termos de riquezas naturais as areias pesadas representam o minério com peso 

econômico mais significativo e com larga perspectiva de desenvolvimento no distrito. Esses 

minérios localizam-se na zona de Thopuito, estando a ser explorados pela Kenmare, a 

empresa concessionária. As reservas de areias pesadas desta área estão estimadas em 163 

milhões de toneladas, permitindo uma exploração durante, pelo menos, 25 anos e, delas, são 

extraídos os minerais de ilmenite, zircão e rutilo (MAE, 2014a). Outros minérios importantes, 

do ponto de vista econômico, existentes no distrito, são as pedras semipreciosas e o ouro, que 

podem ser encontrados no Posto Administrativo de Chalaua, nas zonas de Mavuco e Piqueira, 

respectivamente. 

A agricultura é a atividade dominante no distrito e envolve quase todos os agregados 

familiares. Existem pequenas infraestruturas de rega com capacidade para fazer irrigação de 

superfície e represas com potencial para irrigar pequenas áreas agrícolas, cujo aproveitamento 

ainda é incipiente. De acordo com dados do Censo Agropecuário 2009/2010, publicados pelo 

INE (2011), o distrito de Moma conta com cerca de 73 mil explorações agrícolas, com uma 

área média de 1.3 ha, sendo 95% ocupadas com a exploração de culturas alimentares. Com 

um grau de exploração familiar dominante, 87% das explorações do distrito têm menos de 

dois hectares.  

                                                 

70 De acordo com o INE (2016), a população do distrito da Cidade de Nampula era estimada em 2016, em torno 

de 638.530 habitantes e, do distrito de Monapo, em torno de 382.448 habitantes.  
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De um modo geral, a agricultura é praticada manualmente em pequenas explorações 

familiares em regime de consorciação de culturas com base em variedades locais e, em 

algumas regiões, com o recurso à tração animal e tratores. A produção agrícola é feita 

predominantemente em condições de sequeiro, nem sempre bem-sucedida, uma vez que o 

risco de perda das colheitas é alto, dada a baixa capacidade de armazenamento de humidade 

no solo durante o período de crescimento vegetativo das culturas. Algumas famílias 

empregam métodos tradicionais de fertilização dos solos como o pousio das terras, a 

incorporação no solo de restolhos de plantas, estrume ou cinzas. Na sua maioria os terrenos 

não estão titulados e, quando explorados em regime familiar, têm como responsável o homem 

da família, apesar de na maioria dos casos ser explorada por mulheres a trabalharem sozinhas 

ou com a ajuda das crianças da família. 

A faixa costeira do distrito é dominada pelo sistema de produção baseado na cultura da 

mandioca, consorciada com leguminosas de grão como o feijão-nhemba (Vigna unguiculata 

L. Walp.) e o amendoim. O arroz de sequeiro é a cultura produzida nas planícies aluvionares 

dos principais rios que drenam a costa e planícies estuarinas, sendo normalmente produzido 

em bacias de inundação preparadas para o efeito. Há ainda a referir a importância do coqueiro 

e do cajueiro no sistema de produção da zona costeira, quer como um produto que garante a 

segurança alimentar ou como fonte de rendimento para as famílias rurais. O sistema agro-

silvícola do caju é o mais representativo chegando mesmo a ser dominante. A consorciação 

mais importante do caju compreende culturas como a mandioca e milho, seguindo o padrão 

tradicional de rotação e pousio de médio e longo prazos, dependendo bastante da idade dos 

cajueiros e sua produtividade. Uma particularidade da zona é que praticamente toda a 

mandioca fica dentro da zona do cajueiro. O coqueiro na província apresenta uma distribuição 

alargada para o interior. 

O cenário de estiagem e seca caracterizado por chuvas irregulares e abaixo do normal, 

associado a fatores como a falta de incentivo à produção agrícola camponesa por parte do 

governo, sobretudo, no que diz respeito à disponibilidade de sementes e pesticidas para o 

combate a pragas, faz com que os índices de produção e produtividade agrícola sejam baixos, 

afetando, desse modo, a vida social e econômica das comunidades no distrito. Em função 

disso, resulta que frequentemente as comunidades são confrontadas com níveis de segurança 

alimentar de risco, sobretudo, para as famílias camponesas menos possibilitadas, idosos e 

famílias chefiadas por mulheres, colocando-as numa situação de vulnerabilidade. 

Efetivamente, dadas as tecnologias primárias utilizadas e, consequentemente, os 

baixos rendimentos das culturas, a colheita principal é, em geral, insuficiente para cobrir as 
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necessidades de alimentos básicos, que só são satisfeitas com a ajuda alimentar, a segunda 

colheita, rendimentos não agrícolas ou outros mecanismos de sobrevivência. Em períodos de 

escassez, as famílias recorrem a uma diversidade de estratégias de sobrevivência que incluem 

a participação em programas de comida pelo trabalho, a recolha de frutos silvestres, a venda 

de lenha, carvão, estacas, caniço, bebidas e a caça. As famílias com homens ativos recorrem 

ao trabalho remunerado nas cidades mais próximas, já que as oportunidades de emprego no 

distrito são escassas.  

A pequena indústria local (pesca, carpintaria e artesanato) surge como alternativa à 

atividade agrícola, ou prolongamento desta. Apesar do seu afastamento em relação a centros 

urbanos importantes, Moma efetua trocas comerciais com outros mercados da região. Os 

habitantes do distrito deslocam-se aos distritos vizinhos e, também, às cidades de Nampula e 

Angoche, para comprar comida, sendo também comum virem ao distrito comerciantes da 

cidade de Nampula, de Pemba e, mesmo do país vizinho da Tanzânia, para comprar os 

produtos locais. No distrito de Moma, a relação de dependência econômica potencial é de 

aproximadamente 1:1.1, isto é, por cada 10 crianças ou anciões existem 11 pessoas em idade 

ativa. A população é jovem (46%, abaixo dos 15 anos de idade), majoritariamente feminina, a 

taxa de masculinidade é de 50% e o padrão de residência é eminentemente rural, isto é, a taxa 

de urbanização é de apenas 7% (MAE, 2014a). 

A distribuição da população economicamente ativa no distrito calculada em torno de 

156 mil pessoas, indica que 82% são camponeses por conta própria, na sua maioria mulheres. 

A porcentagem de trabalhadores assalariados é de apenas 7% da população ativa e é 

dominada por homens. As mulheres assalariadas representam somente 2% da população ativa 

feminina e os homens apenas 13%. A distribuição segundo o ramo de atividade reflete que a 

atividade dominante no distrito é a atividade agrária, que ocupa 89% da população ativa do 

distrito, seguida do setor terciário que ocupa 7% da população e, por fim, o setor secundário 

ocupando 4% da população economicamente ativa (INE, 2007; MAE, 2014a). Conforme se 

pode deduzir, os dados descritos apontam para a existência, não só, de um elevado índice de 

desemprego, mas de pobreza extrema em que vive a maioria da população do distrito (59%), 

em 2007. 

Com apenas 31% da população alfabetizada, o distrito de Moma possuía, em 2013, 

142 escolas das quais 98 eram do EP1 (Escola Primária do 1o Grau) lecionando do 1o ao 5o 

anos, 40 eram escolas do EP2 (Escola Primária do 2o Grau) lecionando do 6o ao 7o anos, três 

eram escolas do ESG (Ensino Secundário Geral) do 1o ciclo lecionando do 8o ao 10o anos e, 

uma era do ESG do 2o ciclo lecionando do 11o ao 12o anos. De modo geral, a análise do nível 
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de ensino frequentado pela população que atualmente atende a escola, revela uma 

concentração significativa no nível primário de ensino. Dito de outro modo, significa dizer 

que o nível de cobertura escolar no distrito é baixo, verificando-se taxas brutas e líquidas de 

escolarização baixas.  

A taxa de analfabetismo no distrito é de 85% na população feminina e 52% na 

população masculina (MAE, 2014a). A situação global descrita é justificada para além de 

fatores socioeconômicos, o fato de a rede escolar existente e o efetivo de professores, apesar 

de terem vindo a evoluir a um ritmo significativo, serem insuficientes, o que é agravado por 

baixas taxas de aproveitamento e altas taxas de desistência em algumas localidades do 

distrito, devido ao fato de haver muitos casamentos prematuros e emigração de jovens. Tendo 

o Emakhuwa como língua materna dominante, constata-se que 31% da população do distrito 

(com 5 ou mais anos de idade) tem conhecimento da língua portuguesa, sendo este domínio 

predominante nos homens, dada a sua maior inserção na vida escolar e no mercado de 

trabalho. 

A rede de saúde do distrito inclui 15 unidades sanitárias (um hospital distrital, dois 

centros de saúde do tipo I, 11 centros de saúde do tipo III e um posto de saúde). O índice de 

cobertura médica no distrito encontra-se distribuído da seguinte forma: uma unidade sanitária 

está para 24 mil pessoas, um médico está para 18 mil habitantes e, um profissional técnico 

está para cerca de 5.550 residentes no distrito (MAE, 2014a). Conforme se pode observar, os 

dados revelam que é bastante insuficiente o acesso da população aos serviços do Sistema 

Nacional de Saúde, sendo precária a assistência médica e hospitalar fornecida à população. 

A rede rodoviária do distrito é bastante incipiente e as vias são de difícil acesso, sendo 

na sua totalidade formadas por estradas de chão. Indo em carro particular ou mesmo de 

ônibus, a viagem para Moma não é nada fácil. São necessárias praticamente seis horas de 

viagem para percorrer os cerca de 200 km que ligam a capital provincial ao distrito de Moma. 

De acordo com dados do MAE (2014a) a rede rodoviária do distrito está estimada em torno de 

aproximadamente 600 km. Do total das estradas do distrito, apenas pouco mais da metade é 

transitáveis (388 km). 

Em termos de abastecimento de energia elétrica, o distrito de Moma beneficia da 

energia eléctrica de Cahora Bassa que abastece três dos quatro postos administrativos, do 

distrito designadamente Larde, Moma-Sede e Chalaua. No entanto, para a maioria da 

população, o acesso à energia da rede elétrica nacional é simplesmente impossível, dada a 

situação de pobreza em que vivem e, porque, também, a rede elétrica não chega à todas as 

aldeias do distrito (cerca de 90% das famílias têm no petróleo de iluminação, sua principal 
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fonte de energia. Quanto à água potável, o distrito de Moma dispunha em 2013, de 330 fontes 

de água potável, das quais 57 poços e 273 furos, contra 315 fontes de água, das quais 258 

furos, em 2012. Porém, apenas 211 fontes estão operacionais, servindo a cerca de 66.900 

habitantes (MAE, 2014a). Ou seja, são enormes os problemas com que a população se depara 

para obtenção de água potável para consumo humano no distrito.  

No que se refere às condições de habitação, importa referir que a maioria das casas do 

distrito (95%) das cerca de 87 mil habitações existentes, são de propriedade própria. O tipo de 

habitação dominante é a palhota (97%). A casa mista, que é um tipo de habitação que 

combina materiais de construção duráveis e materiais de origem vegetal, representa 2% do 

parque habitacional do distrito. A rede de saneamento básico do meio incluindo esgoto é 

extremamente baixa ou quase inexistente. Apenas 2% das famílias usam sistemas de 

saneamento melhorados (MAE, 2014a). A fotografia 6 ilustra uma habitação do tipo palhota, 

dominante para a maioria dos agregados familiares no distrito de Moma. 

 

Fotografia 6 ─ Habitação do tipo palhota, Thopuito, Moma. 

 
Fonte: Trabalho de Campo, Thopuito, 2016.  

 

Sabe-se que as características físicas das habitações, especialmente o material usado 

na sua construção e o acesso a serviços básicos de água, saneamento e energia, são 

indicadores importantes do nível de vida das famílias. As características do parque 

habitacional duma sociedade constituem um indicador bastante relevante do nível de 

desenvolvimento socioeconômico. Logo, do quadro apresentado compreende-se, então, que 

de fato, a maioria da população do distrito de Moma vive em situação de pobreza. Aliás, não é 

mera coincidência que 97% das habitações do distrito sejam do tipo palhota.  
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Tirando os fatores culturais espelhados no modo tradicional de vida das comunidades, 

outros fatores como os de ordem político-social e econômica ajudam a compreender a 

situação aludida. Em Moçambique, questiona-se o fato de não existirem políticas sociais 

efetivas que garantam o apoio às populações quer nas zonas urbanas, quer nas zonas rurais, à 

aquisição de casas próprias feitas na base de material convencional e duradoiro e com 

mínimas condições de habitabilidade. Portanto, numa situação em que as populações se 

encontram vivendo em condição de pobreza, aliada ao fato da ausência de políticas públicas 

efetivas no ramo imobiliário, a construção de casas com base em material extraído localmente 

e de baixo custo de produção, torna-se a opção mais acertada e modesta para as populações 

cujos recursos são escassos.  

 

4.1.3 Caracterização territorial do distrito de Nacala-a-Velha 

O distrito de Nacala-a-Velha, com sede na vila do mesmo nome, está situado ao longo 

da faixa litoral da província de Nampula, a aproximadamente 210 km da capital provincial 

(cidade de Nampula). O distrito é limitado a Sul pelo distrito de Mossuril, a Norte pelo 

distrito de Memba, a noroeste pelo distrito de Nacarôa, a Oeste pelo distrito de Monapo e, a 

Leste pelo município de Nacala-Porto e com o oceano Índico (ver mapa 7). 

 
Mapa 7 ─ Localização do distrito de Nacala-a-Velha. 

 
Fonte: CENACARTA ─ Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção de Moçambique, 2013. 
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O nome Nacala deriva provavelmente do nome de uma espécie de árvore já extinta 

conhecida por Minguri que abundava na zona costeira deste território e que serviam de 

refúgio aos primeiros habitantes do território. Esses habitantes, muita vezes, se deparavam 

com inúmeras dificuldades devido à presença de animais ferozes, sobretudo, leões, leopardos, 

cobras venenosas e mosquitos que os atacavam. A história reza que perante tantas 

dificuldades, as pessoas costumavam interrogar-se usando a expressão ─ N’nakala? Que na 

língua local (Emakhwa) significava dizer ─ será que vamos sobreviver? Com a chegada dos 

portugueses no território, em 1914, as populações ficaram bastante receosas com a presença 

dos estrangeiros e repetiam incessantemente – N’nakala? Daí que os portugueses passaram a 

denominar aquele território de Nacala (MAE, 2014b). 

Com uma superfície de aproximadamente 1.720 km2, o equivalente a cerca de 2% da 

superfície da província de Nampula, Nacala-a-Velha é o quarto distrito menos populoso da 

província de Nampula (ganhando apenas para os distritos da Ilha de Moçambique, Lalaua e 

Muecate, respectivamente)71. A sua população era estimada em 2016, em torno de 123.500 

habitantes (INE, 2016), o equivalente, também, a cerca de 2% da população total da província 

de Nampula.  

A população do distrito encontra-se organizada em cerca de 29 mil agregados 

familiares, sendo que 10% desses agregados é do tipo monoparental chefiados por mulheres 

(MAE, 2014b).  Em termos administrativos, o distrito de Nacala-a-Velha encontra-se dividido 

em dois postos administrativos que, por sua vez, estão subdivididos em quatro localidades. 

Fazem parte do Posto Administrativo de Nacala-a-Velha, as localidades de Nacala-a-Velha 

Sede, Micolene e Namiope e, do Posto Administrativo de Covo, a localidade do mesmo nome 

(ver mapa 8).  

                                                 

71 De acordo com o INE (2016), a população do distrito da Ilha de Moçambique era estimada, em 2016, em torno 

de 55.890 habitantes; do distrito de Lalaua, em torno de 88.822 habitantes e; do distrito de Muecate, em torno de 

aproximadamente 116.000 habitantes.  
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Mapa 8 ─ Divisão administrativa do distrito de Nacala-a-Velha. 

Fonte: CENACARTA ─ Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção de Moçambique, 2013. 
 

A densidade populacional do distrito é de aproximadamente 62 hab/km2. Isso significa 

dizer que o distrito é densamente povoado tendo em conta o tamanho da área do distrito, da 
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população, bem como da média da densidade populacional da província (58 hab/km2). A 

semelhança do distrito de Moma, em Nacala-a-Velha, também são reportados casos de 

conflitos pela posse, uso e aproveitamento da terra envolvendo as comunidades e, estas com a 

empresa de mineração implantada no distrito. Esse conflito se estende também pelo uso e 

aproveitamento dos recursos hídricos do distrito, dado que com a implantação do porto para a 

exportação do carvão mineral, dezenas de pescadores artesanais que tinham na pesca sua 

principal fonte de rendimento e sobrevivência, foram compulsivamente expulsos das suas 

tradicionais áreas de pesca em favor da implantação do referido terminal portuário. 

 
Nós desde muito tempo, tempo dos nossos avôs, dos nossos pais sempre 

pescamos ali onde é que o porto da Vale está. Agora... a Vale chegou e 

fomos tirados dali onde nós pescávamos por causa dos barcos da Vale que 

vão estar a passar naquela zona. Assim já não temos maneira. Temos que 

andar muito para ir pescar outros lugares. Não só é longe... lá não tem peixe, 

mas aqui onde é que távamos é que tinha muito peixe. Estamos mal mesmo... 

(Conversa verbal)72 

 

Foram nestes termos, com semblante e rosto angustiado que um pescador forçado a 

abandonar o seu local tradicional de trabalho e de onde conseguia pescado para alimentar sua 

família e, também, para a venda no mercado local, deixou transparecer sua frustação. Para 

além da pesca, a agricultura é, também, uma atividade dominante no distrito e envolve quase 

todos os agregados familiares. A semelhança de Moma, a atividade agrícola no distrito de 

Nacala-a-Velha é caracterizada por baixos índices de produção e produtividade e na quase 

totalidade, utilizando técnicas e instrumentos tradicionais de produção.  

De acordo com dados do Censo Agropecuário 2009/2010, publicados pelo INE 

(2011), o distrito possui cerca de 21 mil explorações agrícolas com uma área média de 1.3 ha, 

sendo 97% ocupadas com a exploração de culturas alimentares principalmente (mandioca, 

milho, arroz, mapira [Sorghum bicolor L.], feijões e amendoim), consorciadas com algumas 

culturas de rendimento, sobretudo, o coqueiro e o cajueiro. Com um grau de exploração 

familiar dominante, 77% das explorações do distrito têm, também, menos de 2 ha.  

A semelhança do distrito de Moma, na sua maioria, os terrenos não estão titulados e, 

quando explorados em regime familiar, têm como responsável o homem da família, apesar de 

na maioria dos casos serem explorados por mulheres a trabalharem sozinhas ou com a ajuda 

das crianças da família. A maioria da terra é explorada em regime de consorciação de culturas 

                                                 

72 Entrevista realizada quando do trabalho de campo, no distrito de Nacala-a-Velha, 2016.  
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alimentares e, a produção agrícola reside no trabalho dos membros do agregado com algum 

recurso a trabalho sazonal remunerado, ou não. 

O distrito é rico em recursos marinhos e possui uma grande extensão de costa, onde se 

localizam lindíssimas praias, como é o caso das praias de Racine e de Naxiropa, situadas na 

Sede do distrito. O mar fornece variadíssimos tipos de pescado e outros tipos de recursos 

marinhos valiosos. Na zona costeira predomina o mangal, local onde se produz o camarão, 

embora esteja a ser desmatado de forma indiscriminada. Outra riqueza proporcionada pelo 

mar é o sal, havendo muitas salinas no território. O distrito de Nacala-a-Velha, também é rico 

em certos recursos minerais, com destaque para as pedras preciosas e semipreciosas 

(especialmente o quartzo e a turmalina), águas marinhas, entre outros. No entanto, a atividade 

mineral no distrito é fraca, basicamente artesanal, mas que de certo modo, tem suplantado a 

renda de algumas famílias por meio da qual podem conseguir alimentos em época de 

escassez. 

No âmbito da ZEEN, existe no setor agrícola do distrito de Nacala-a-Velha, um 

projeto de capitais estrangeiro voltado ao plantio da jatropha (Jatropha curcas), situado na 

localidade de Micolene. De acordo com dados do MAE (2014b) o referido projeto explora 

uma extensão de terra de 125 ha. Trata-se de terrenos que antes estavam na posse da 

população camponesa local, mas que agora foram forçados a abandoná-los em favor desse 

projeto que leva o nome de AVIAM. O distrito de Nacala-a-Velha, é dos distritos da província 

de Nampula com permanente situação cíclica de insegurança alimentar devido, não só, às 

condições naturais do clima (chuvas raras) e à pobreza dos solos aráveis, mas principalmente 

devido ao insuficiente e deficiente incentivo público quer em termos de insumos e crédito 

agrícolas, quer em termos de assistência técnica aos camponeses ou mesmo para o combate à 

doenças e pragas que grassam a produção camponesa de bens alimentares e de culturas de 

rendimento.  

A semelhança do distrito de Moma, nos períodos de escassez, as famílias recorrem a 

uma diversidade de estratégias de sobrevivência que incluem a participação em programas de 

comida pelo trabalho, a recolha de frutos silvestres, a venda de lenha, carvão, estacas, caniço, 

bebidas e a caça. As famílias com homens ativos recorrem ao trabalho remunerado nas 

cidades mais próximas, já que as oportunidades de emprego no distrito também são escassas. 

A pequena indústria local (pesca, carpintaria e artesanato) surge como alternativa à atividade 

agrícola, ou prolongamento da sua atividade.  

Devido à proximidade da cidade portuária de Nacala e às ligações rodoviárias com a 

capital da província, o distrito de Nacala-a-Velha está integrado em várias redes de mercado. 
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Tal significa que os elos comerciais para bens produzidos localmente se estendem desde o 

interior do distrito até Nacala, Nampula e ao país vizinho, a Tanzânia. A estrutura etária do 

distrito reflete à semelhança de Moma, uma relação de dependência econômica de 1:1.1. Com 

uma população jovem (42%, abaixo dos 15 anos), o índice de masculinidade no distrito é de 

95%. A taxa de urbanização está calculada em torno de 18%, concentrada na Vila-Sede do 

distrito (MAE, 2014b). 

A distribuição da população economicamente ativa no distrito calculada em torno de 

47 mil pessoas, indica que 76% são camponeses por conta própria, na sua maioria mulheres. 

A porcentagem de trabalhadores assalariados é de somente 12% da população ativa e é 

dominada por homens. As mulheres assalariadas representam apenas 2% da população ativa 

feminina e, 21%, no caso dos homens. A distribuição segundo o ramo de atividade reflete que 

a atividade dominante no distrito é a atividade agrária, que ocupa 93% da população ativa do 

distrito, seguida do setor terciário que ocupa aproximadamente 6% da população e, por fim, o 

setor secundário ocupando apenas cerca de 1% da população economicamente ativa (MAE, 

2014b). Mais uma vez, a semelhança do distrito de Moma, em Nacala-a-Velha, é extrema a 

situação de pobreza em que se encontra mergulhada a população do distrito. O índice de 

incidência da pobreza era calculado, em 2007, em torno de 52%. 

Em Nacala-a-Velha, de acordo com dados do MAE (2014b) apenas 24% da população 

é alfabetizada. Isso significa que o distrito possui uma alta taxa de analfabetismo, ou seja, 

76% da população é analfabeta. O nível de cobertura escolar no distrito é baixo, verificando-

se taxas brutas e líquidas de escolarização baixas. A rede escolar do distrito era, em 2011, 

composta por um total de 61 escolas, sendo 43 escolas do EP1, 15 escolas do EP2, duas 

escolas do ESG e uma escola do Ensino Técnico Profissional (ETP). De modo geral, a análise 

do nível de ensino frequentado pela população que atualmente atende a escola, revela uma 

concentração significativa no nível primário de ensino. Tendo o Emakhuwa como língua 

materna dominante, apenas 26% da população do distrito (com 5 ou mais anos de idade) tem 

conhecimento da língua portuguesa, sendo este domínio predominante nos homens, em 

virtude da sua maior inserção na vida escolar e no mercado de trabalho.  

A rede de saúde do distrito é insuficiente, abrangendo apenas 6 unidades sanitárias. O 

índice de cobertura média sanitária é de 17.758 pessoas por cada unidade sanitária (MAE, 

2014b). Estes dados, mais uma vez, descortinam o quão é difícil o acesso da população do 

distrito aos serviços do Sistema Nacional de Saúde, sendo precária a assistência médica e 

hospitalar fornecida a essa população. Tanto em Nacala-a-Velha como em Moma, as 

comunidades são compelidas a percorrer enormes distâncias para ter acesso ao atendimento 
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médico-hospitalar. A maior parte das famílias recorre às unidades sanitárias se transportando 

a si mesma, ou seja, usando suas próprias pernas (o chamado transporte pedestre). Algumas 

famílias relativamente possibilitadas, acorrem às unidades sanitárias utilizando-se da bicicleta, 

ou a motorizada, ou ainda o transporte público, quando houver condições para o efeito. 

A semelhança do distrito de Moma, a rede rodoviária do distrito de Nacala-a-Velha é 

bastante obsoleta. Na sua maioria, as rodovias do distrito são formadas por estradas de chão e, 

sobretudo, na época chuvosa, oferecem grandes dificuldades de acessibilidade e 

transitabilidade. Para além do transporte rodoviário, o distrito é servido por transporte 

marítimo, na sua maioria canoas e barcos a vela. Sendo parte integrante do CN, o distrito 

comunica-se com as cidades de Nacala-Porto e Nampula por meio da Estrada Nacional no 241 

que converge na Estrada Nacional no 8. Do mesmo modo, o distrito de Nacala-a-Velha é 

atravessado pela ferrovia que liga o vizinho Malaui à cidade portuária de Nacala.  

Embora o principal cartão de visita do distrito de Nacala-a-Velha seja o terminal 

portuário implantando no distrito para a exportação do carvão de Moatize, conforme será 

amplamente discutido nas próximas páginas deste capítulo, constatou-se que o projeto de 

construção do referido terminal foi elaborado apenas para servir os interesses da Vale, já que 

a população de Nacala-a-Velha, precisa percorrer cerca de 27 km para a cidade vizinha de 

Nacala-Porto, caso pretendam seguir viagem de comboio para outros destinos da zona norte 

de Moçambique. A fotografia 7, ilustra como o governo local faz do terminal portuário de 

Nacala-a-Velha, seu principal cartão de visita para quem chega ao distrito. Na verdade, essa 

foi a forma escolhida para dar as boas-vindas aos visitantes de Nacala-a-Velha.  

  
Fotografia 7 ─ Cartão de visita do distrito de Nacala-a-Velha 

 
Fonte: Trabalho de campo, Nacala-a-Velha, 2016. 
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O fato curioso dessas imagens é que na primeira imagem, da esquerda para a direita, 

vê-se, no primeiro plano, a placa enfatizando a saída do carvão mineral de Moatize e, no 

segundo plano, camponeses vendendo carvão vegetal para sustento próprio e de sua família. 

Ou seja, por um lado, fica evidente o esforço do governo que de tudo faz para promover o 

discurso capitalista de bem-estar social visando a amealhar consensos sociais, fazendo 

acreditar as populações que, de fato, esses projetos são bem-vindos para as comunidades.  

Mas do outro lado da moeda, está presente a cartografia social em que se encontra a 

maioria da população que dia a dia labuta para garantir sua própria sobrevivência e da dos 

demais dependentes, mas que não têm a sorte do direito a uma placa do governo que promova 

e potencie as diversas estratégias de sobrevivência adotadas pelas comunidades. E nessas 

entrelinhas, fica a seguinte questão: é esse o modelo de desenvolvimento que pretendemos 

seguir em Moçambique, transformando nossos territórios em zonas econômicas especiais ou 

melhor, em fontes de recursos e riqueza para os atores hegemônicos, negando nossa própria 

condição de existência? 

No que diz respeito a energia elétrica, o distrito de Nacala-a-Velha beneficia da 

energia da rede nacional fornecida a partir da hidroelétrica de Cahora Bassa. No entanto, a 

rede elétrica do distrito beneficia para além das moageiras e indústrias de produção de sal 

locais, apenas à aproximadamente 2% da população do distrito que reside no Posto 

Administrativo-Sede, ou seja, 98% da população do distrito não tem acesso à energia elétrica. 

A maioria dessas famílias (87%), têm no petróleo sua principal fonte de energia. Conforme 

será descrito mais adiante, para a maioria da população do distrito, o acesso à energia da rede 

elétrica nacional é dificultado, por um lado, pela condição de pobreza em que vive a 

população e, por outro, porque, também, a rede elétrica não chega a todas as aldeias do 

distrito. Mesmo as comunidades reassentadas pela Vale, clamam o fato de o projeto de 

construção das casas de reassentamento, simplesmente ter ignorado a questão de instalação da 

energia elétrica nas referidas habitações. 

Outro problema social que coloca a população do distrito de Nacala-a-Velha em 

situação de total desespero está relacionado ao abastecimento de água para consumo humano, 

uma vez que muitos de seus residentes não têm acesso a pelo menos uma fonte de água 

potável. Apenas 2.5% da população do distrito tem acesso à água potável encanada. Para além 

de obsoleto, o sistema de abastecimento de água no distrito é bastante deficiente. Mesmo as 

casas de reassentamento construídas pela Vale, foram fisgadas a sorte de um sistema de 

encanamento de água que permitisse condições mínimas de qualidade de vida das populações 

diretamente atingidas pelo projeto. 
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Das cerca de 29 mil habitações, correspondentes ao igual número de agregados 

familiares existentes no distrito, a maioria das casas (96%), são de propriedade própria. Mas o 

tipo de habitação dominante é a palhota (97%). A casa mista, que é um tipo de habitação que 

combina materiais de construção duráveis e materiais de origem vegetal, representa 2% do 

parque habitacional do distrito. A fotografia 8, não mostra apenas a realidade das habitações 

no distrito de Nacala-a-Velha, mas a realidades das habitações da maioria dos habitantes do 

país do mano Muça.  

 
Fotografia 8 ─ Modelo de casas predominantes no meio rural moçambicano. À esquerda a referida 

palhota e, à direita a casa mista. 

 
Fonte: Trabalho de campo, Muriaco, Nacala-a-Velha, 2016. 

 

As imagens ora apresentadas, são passíveis de várias interpretações, dependendo do 

ângulo de visão de cada leitor e, ao mesmo tempo, podem, também, conduzir à diferentes 

conclusões. Seja como for, é possível identificar alguns elementos comuns entre os dois tipos 

de habitação apresentados, como por exemplo, no que se refere a utilização de certos 

materiais. Outra semelhança entre essas habitações é que não tem casas de banho (os referidos 

banheiros) e nem cozinha no seu interior. Geralmente as casas de banho e cozinha, quando 

existirem, se situam do lado externo das habitações. 

Não obstante as semelhanças apresentadas, também, é possível observar diferenças 

entre essas habitações. Enquanto uma é coberta de palha e não tem nem sequer uma janela, a 

outra é coberta de chapa de zinco e tem janelas feitas com base na madeira local. Essas 

diferenças no tipo de casa das famílias, ajudam a perceber as diferenciações existentes entre 

os agregados familiares, sobretudo, no que se refere a importância de cada família na 

comunidade. Como diria Couto (s.d.) “longe do mundo da escrita é possível, para quem o 

sabe fazer, ler o espaço construído como se lê um livro. Tudo ali está inscrito como um 

código, uma mensagem”. De fato, em muitas comunidades moçambicanas, as casas, 
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geralmente, são construídas e posicionadas de forma a que se saiba que tipo de família ali 

vive. As inscrições no chão e nas árvores atuam como sinais sagrados de proteção familiar. Os 

panos das mulheres, postos a secar ao sol, dizem quem é cada uma delas pelo simples padrão 

do seu desenho. 

  

4.2 Aspectos da organização socioespacial e simbólico-identitária dos territórios de 

mineração na província de Nampula 

Analisando o processo de formação dos territórios das comunidades onde atualmente 

se exploram recursos minerais pelos megaprojetos de mineração, Matos (2016) refere que os 

atuais territórios das comunidades atingidas pelos megaprojetos de exploração mineral (aqui 

designados por territórios de mineração), foram constituídos ao longo do processo histórico 

de formação da sociedade moçambicana por meio da ocupação do espaço e na demarcação 

dos mesmos com base em sacralização de determinados espaços, considerados sagrados e 

protegidos pelos responsáveis.  

De acordo com esse autor, os representantes vivos dos territórios são denominados 

régulos e pertencem a linhagem fundadora do território, sendo escolhidos pelos membros das 

comunidades com base no comportamento e comprometimento do candidato. Os membros da 

comunidade regida pelo régulo podem destituir o régulo, o que não é frequente e, escolher um 

novo régulo. Porém, o novo deve pertencer à família fundadora do território. A exoneração do 

régulo acontece quando os membros constatam que a conduta e a moral do régulo não são 

adequadas e não defende os interesses da sua comunidade.  

Esta forma de organização social é desde a época pré-colonial a responsável por 

manter a coesão dos membros da comunidade. Ainda de acordo com Matos (2016) os régulos 

são a extensão dos representantes mortos da comunidade, ou seja, são os porta-vozes das 

decisões e desejos dos ancestrais materializados em determinados animais e em determinados 

espaços. Só o régulo pode dialogar com o representante morto da comunidade, que 

geralmente reencarna o seu espírito em animais, como jiboias, leopardo e leão. É o régulo o 

responsável por perpetuar os valores culturais e sociais na comunidade, sendo prática corrente 

que essas figuras hierárquicas da comunidade se envolvam, em coordenação com os governos 

locais, em várias atividades sociais, culturas, políticas e econômicas de gestão do território.  

Cada uma das comunidades ostenta os seus rituais e seus ancestrais. Esses rituais 

acabam por definir as áreas de extensão de cada território, demarcado, principalmente, pela 

presença de cemitérios (e/ou outros locais sagrados). Os cemitérios são locais sagrados, de 

acesso restrito apenas por rituais realizados pelos régulos ou pelos responsáveis dos 
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cemitérios. A relação com os espíritos não se restringe apenas aos locais de enterro dos seus 

ente queridos, eles se estendem para alguns elementos da natureza, como os rios, as árvores 

baobá, por exemplo), as cavernas e os morros (ou montanhas). 

Nesses locais são realizadas diversas cerimônias, com os rituais característicos de cada 

comunidade, onde é solicitada aos ancestrais a chuva, a saúde, a pacificação na comunidade e 

na família, realização de bons negócios, entre outros tipos de pedido, por exemplo, o pedido 

de filhos para uma mulher que não consegue conceber. Esses locais específicos tornam-se 

sagrados, de acesso restrito e são preservados. A presença desses locais acompanha as 

comunidades em toda sua história fazendo, por isso, parte da realidade sociocultural das 

próprias comunidades. Entender o cotidiano dessas comunidades passa por entender a relação 

que elas estabelecem com os seus antepassados, por meio da santificação e sacralização de 

determinados espaços.  

Embora se trate de comunidades que estão fortemente ligadas à sua cultura e tradição, 

é possível identificar nelas a presença de outras religiões como o corolário das relações que as 

comunidades foram estabelecendo no decorrer do tempo, em função dos vários movimentos 

migratórios que caracterizaram o povoamento de Moçambique e da província de Nampula em 

particular. Desse modo, para além das chamadas religiões tradicionais de origem africana, 

existem nas comunidades religiões como o cristianismo (herdeira do processo de 

colonização), o islamismo (filha das relações comerciais com povos vindos da região do golfo 

pérsico e praticada pela maioria da população nos distritos de Moma e Nacala-a-Velha). Nos 

últimos tempos, é forte o processo de territorialização nas comunidades de religiões 

evangélicas, sobretudo, vindas do Brasil, provavelmente em virtude da bastante 

propagandeada relação sul-sul e, mais especificamente, da relação deste país colonial com os 

governos africanos, em que o Brasil se aproveita não só para expandir o seu suposto 

imperialismo, mas para se apropriar de certo modo dos territórios da religião no país. 

A título de exemplo, uma das maiores igrejas evangélicas que vem conquistando 

espaço entre os crentes em Moçambique é a Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo 

Rossi (2015) a referida Igreja chegou no país em 1992, curiosamente o ano que marcou o fim 

da guerra civil em Moçambique, com a assinatura do AGP, em outubro de 1992. De lá para 

cá, a Igreja Universal, em Moçambique, inaugurou, em 2011, seu maior templo no território 

nacional, com capacidade para 3 mil pessoas, um dos principais templos do grupo no 

continente africano. Na ocasião, mais de 60 mil pessoas tentaram assistir a culto do bispo Edir 

Macedo. Administrada pela Rede Record desde 2010, a Universal possui em todo continente 

africano pelo menos 1.100 templos e cerca de 590 mil membros. 
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Mesmo em meio a presença de inúmeras religiões, as comunidades moçambicanas 

mantêm as suas crenças, ao mesmo tempo em que professam as religiões estrangeiras. Essa 

forma de convivência é, em parte, reforçada pela legislação moçambicana. De acordo com o 

artigo 12 da Constituição da República de 2004, a República de Moçambique é considerada 

um Estado laico. A laicidade referida assenta na separação entre o Estado e as confissões 

religiosas, sendo que as confissões são livres na sua organização e no exercício das suas 

funções e de culto, devendo respeitar as leis do Estado. Em contrapartida, o Estado reconhece 

e valoriza as atividades das confissões religiosas visando promover um clima de 

entendimento, tolerância, paz e o reforço da unidade nacional, bem como o bem-estar 

espiritual dos cidadãos. 

Localizados preferencialmente junto às áreas com relativa presença de recursos como 

solos agricultáveis, cursos de água, presença de fauna e flora e demais recursos como os 

minerais, por exemplo, os assentamentos comunitários conforme aponta Matos (2016) são 

geralmente do tipo disperso onde cada família pode possuir mais de uma habitação no mesmo 

quintal. Cada edificação pode desempenhar uma função específica como abrigo, cozinha e/ou 

celeiro para a conservação de sementes e outros produtos agrícolas e um abrigo para os 

animais. 

A organização do espaço nas referidas comunidades está bastante relacionada com a 

principal atividade econômica e, como a maior parte da população se dedica a agricultura, 

constata-se que a localização do assentamento nas margens dos rios é fundamental. As 

famílias procuram condições para disporem de espaços de cultivo nessas áreas, reduzindo as 

distâncias a percorrer para a machamba como também produzindo em terras férteis. O tempo 

de deslocamento da família para alcançar a machamba é definido em função da qualidade do 

solo e da presença de água, ou seja, a família pode estar disposta a percorrer longas distâncias 

desde que a qualidade do solo e a presença de um curso hídrico o justificarem. 

As áreas disponíveis para o trabalho (as referidas machambas), normalmente 

encontram-se a volta do terreno para a habitação, variando em média entre meio a um hectare 

e não ultrapassando os dois hectares. Frei e Peixinho (2016), apontam que a falta de 

capacidade de utilização de parcelas maiores de terra torna a organização do sistema de 

produção das comunidades bastante diversificado com recurso ao consórcio de culturas numa 

única parcela, onde as principais culturas anuais são mandioca, feijões (feijão-nhemba e 

feijão-boêr), amendoim e milho. Esses autores, referem ainda que o baixíssimo nível 

tecnológico é característico dos sistemas comunitários de produção, de tal forma que os 

únicos utensílios de trabalho são a enxada de cabo curto e, em alguns casos, catanas (facões). 
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A fertilização do solo é feita ou pelo sistema de pousio ou pela incorporação de restolhos de 

plantas no solo. 

A prática da agricultura na família é da responsabilidade, tanto do homem quanto da 

mulher, mas com funções diferentes. As primeiras atividades para a prática da agricultura, 

como a limpeza do terreno, corte das árvores e queima dos troncos é responsabilidade do 

homem. A preparação da sementeira, a plantação, a sacha e colheita, tanto na primeira como 

na segunda época, são responsabilidade da mulher. O homem apenas ajuda, já que ele procura 

encontrar outras fontes de rendimento que permitam a família adquirir os produtos que a 

machamba não pode produzir (entre eles, os produtos básicos alimentares, vestuário, material 

escolar para as crianças em idade escolar, quando existirem). A fotografia 9 foi captada 

durante o trabalho de campo no distrito de Nacala-a-Velha e mostra o dia a dia da vida das 

mulheres nas comunidades, na sua relação com a terra e com o trabalho no campo. 

 
Fotografia 9 ─ Mulheres voltando das machambas, distrito de Nacala-a-Velha. 

 
Fonte: Trabalho de campo, Muriaco, Nacala-a-Velha, 2016. 

 

Usando a máxima de que as imagens falam por si, não é de admirar porquê muita 

gente vinda da diáspora, inclusive os meus amigos brasileiros, com os quais tive a 

oportunidade de realizar outros trabalhos de campo entre outubro e novembro de 2016, nas 

províncias de Maputo, Inhambane e Nampula, questionam o fato de ao fazerem um périplo 

pelas comunidades rurais moçambicanas é comum ver apenas mulheres trabalhando, vindo ou 

indo para as machambas. Mas as perguntas não terminam por aí. Com uma expressão facial 

de quem está incrédulo, solta-se a pergunta final: Cadê (onde estão) os homens?  

De fato, um pouco por todo continente africano, a divisão social do trabalho ainda 

continua sendo regida por normas costumeiras e culturais das comunidades. Isto significa 

dizer que o processo de globalização ainda não atingiu as principais artérias por onde circula o 

sangue das famílias rurais e trabalhadores da terra para usar os termos de Marcelo 
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Mendonça. Trata-se de uma lógica não capitalista de produção onde as tarefas ainda são 

divididas em função do sexo e da idade dos membros da comunidade e respeitando todos os 

códigos sociais vigentes. Para quem viveu assistindo a vida sendo mediada pela lógica 

capitalista de produção, de fato ver mulheres trabalhando nas machambas é algo exótico, ou 

melhor, coisa de outro mundo. Mas na verdade, como tenho dito, trata-se apenas de lógicas e 

modos diferentes de encarar a vida e o trabalho no campo.  

Conforme se referenciou, na maioria das vezes o homem da família geralmente ajuda 

nos trabalhos mais pesados, mais duros e que por sua natureza exigem maior força muscular. 

Finda essa etapa, boa parte dos trabalhos na machamba fica a cargo das mulheres, das 

crianças e dos idosos da família, embora, também, algumas dessas tarefas possam ser 

consideradas pesadas. Todavia, durante esse tempo, os homens estão metidos em outras 

atividades como o pequeno comércio rural ou mesmo prestando serviço temporário nas 

cidades próximas, a fim de complementar a renda familiar com o trabalho nas machambas. 

Daí que, é comum ver as mulheres trabalhando na roça. 

Relativamente à atividade pecuária, é de referir que nos distritos de Moma e Naca-a-

Velha essa atividade tem sido, de um modo geral, fraca. No entanto, dada a existência de 

áreas de pastagem, há condições para o desenvolvimento do fomento pecuário, sendo as 

doenças e a falta de fundos e de serviços de extensão, os principais obstáculos ao seu 

desenvolvimento. Não obstante, existem famílias que têm na pecuária uma de suas principais 

atividades. A criação de animais é importante, não só, para a dieta familiar como também 

permite a obtenção de rendimento adicional por meio de sua comercialização. No distrito de 

Nacala-a-Velha, por exemplo, os animais domésticos mais importantes para o consumo 

familiar são as galinhas, os patos e os cabritos, enquanto que, para a comercialização, são os 

bois, os cabritos, os porcos e as ovelhas. 

A caça, embora em pequena escala, constitui também um suplemento dietético para as 

famílias tanto no distrito de Moma como no distrito de Nacala-a-Velha. Neste último, entre as 

espécies mais caçadas para além da gazela e o porco-do-mato, destaca-se a impala, que por 

sinal é marca de uma cerveja nacional produzida a base de mandioca que, para além de ser 

bastante consumida no meio rural moçambicano é, igualmente, muito apreciada por turistas 

estrangeiros e algumas pessoas que escalam Moçambique. Já no distrito de Moma, os animais 

mais caçados são o cudo, o xipenhe, o porco-do-mato, a galinha-do-mato e a perdiz.  

Por serem distritos costeiros e devido a sua proximidade do litoral e a existência de 

rios e lagos, tanto em Moma como em Nacala-a-Velha, as comunidades atingidas pelos 

megaprojetos de mineração têm também na pesca uma atividade de rendimento importante 
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para as famílias, bem como uma fonte suplementar de alimento. No distrito de Moma, por 

exemplo, frutos do mar como camarão, peixe, lagosta e caranguejo, figuram entre os produtos 

alimentares mais consumidos na dieta das famílias bem como para a venda no mercado local.  

 

4.2.1 Dimensão simbólica dos usos dos recursos nas comunidades moçambicanas  

As comunidades moçambicanas, principalmente as que vivem nas zonas rurais, 

acreditam que a existência, na natureza, dos recursos renováveis e não-renováveis está ligada 

a uma ideia divina da sua criação, ou seja, às teorias criacionistas. O Homem tradicional na 

sua relação com a natureza acredita que existam forças sobrenaturais e invisíveis que criam 

tudo quanto está a sua volta e sustentam a sua existência. Essa relação é refletida nas diversas 

formas de atividades extrativas e transformadoras de recursos para garantir a sobrevivência. 

As comunidades consideram que os diferentes tipos de recursos existentes, constituem uma 

dádiva dos deuses aos homens, que deles deverão fazer o uso em seu proveito. Por via disso, 

certos espaços e recursos são sacralizados e sendo-lhes reservado o tratamento do sagrado 

(MUAGERENE, 2000). 

O acesso às riquezas naturais existentes na área permite as comunidades sobreviverem, 

mesmo em anos de escassez de chuva, em que a produção agrícola é colocada em risco. 

Também funciona como uma importante fonte de renda para a compra de produtos que não 

podem ser produzidos na machamba. Esse acesso, permite, igualmente, as comunidades 

estabelecerem um vínculo com os seus ancestrais, como ainda desempenha um papel 

importante no tratamento de doenças, compensando a falta ou deficiência de infraestruturas e 

serviços de saúde. Matos (2016) refere que este acesso aos recursos existentes tem um papel 

importante para as famílias atingidas pelos projetos de exploração mineral, principalmente 

aquelas residentes nas áreas rurais. O autor considera que os frutos silvestres são 

fundamentais para as famílias, podendo ser consumidos em épocas de estiagem, como 

também sendo utilizados para a fabricação de bebidas alcoólicas que são vendidas nos 

mercados próximos. Os frutos ainda são utilizados nas cerimônias tradicionais. 

Aquele autor, refere ainda que as plantas são utilizadas como matéria prima para a 

produção de importantes instrumentos de uso doméstico. A partir do uso da grama, cana, 

bambus, tronco de plantas e fibras são produzidos materiais de construção (para a edificação 

das casas locais), cestos, esteiras, redes de pesca, canoas e mobiliários. Esses bens têm um 

papel importante na família, na medida em que substituem produtos industrializados e 

bastante onerosos por produtos produzidos pela própria família que, também, podem ser 

colocados à disposição no mercado local (MATOS, 2016). A presença de terras úmidas ou 
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então as referidas baixas, desempenha um papel importante nas famílias, pois para além de 

fornecer condições para sua sobrevivência, elas podem ser aproveitadas para a realização de 

atividade de geração de rendimentos como, por exemplo, a pesca e atividades pastoris. 

Por sua vez, Muagerene (2000) considera que na gestão dos recursos nas 

comunidades, uma série de mitos é empregue quer para introduzir elementos de regulação de 

seu uso, quer para proibir a prática de atos deliberados contra determinada espécie de 

utilidade conhecida ou desconhecida. Entre as várias formas usadas no manejo tradicional de 

recursos nas comunidades constam os tabus, ritos, mitos, contos, histórias e provérbios que 

são transmitidos de geração em geração, dos mais velhos aos mais novos acerca das formas de 

relacionamento com os bens que a natureza oferece aos homens. Nos ambientes sob 

influência da vida urbana, essas práticas já estão a ficar ultrapassadas e, mais do que isso, não 

encontram substituto.  

Ainda de acordo com aquele autor, a relação do Homem com os recursos é clara e 

define-se a partir da classificação entre os recursos coletivos e privados ― individuais ou 

familiares. Os recursos coletivos ou comunitários (solos, água, entre outros) são propriedade 

comunal e anônima dentro da comunidade e, por isso, merecedores de tratamento quanto à 

exploração, pouco ou quase nada regrado. Os recursos privados (individuais ou familiares) 

são do tipo das plantações, terrenos de família, entre outros. Esses recursos são de propriedade 

reconhecida, por isso, alvo de velado controle tanto para a sua exploração como para a sua 

conservação e manutenção. Sobre eles a comunidade reserva o direito de propriedade e 

inviolabilidade (MUAGERENE, 2000).   

Entretanto, de alguns anos para cá, têm-se registrado mudanças significativas no que 

se refere aos usos de certos tipos de recursos, com destaque para os recursos minerais e 

energéticos nas comunidades. Essas mudanças têm a ver com a entrada em funcionamento 

dos megaprojetos de mineração no país, os quais são motivos de contestação pelas 

comunidades. Obedecendo a lógica da reprodução ampliada do capital, as empresas 

multinacionais se apropriam dos recursos que teoricamente pertencem às comunidades, já que 

os recursos são propriedade do Estado e este, por sua vez, é formado pelo povo. 

Ao se apropriar dos recursos existentes nas comunidades, o capital viola com a força 

que lhe característica, todos os códigos socialmente instituídos ao longo da história pelos 

membros da comunidade, transforma o sagrado em fonte de mais-valia, destrói a herança da 

vida tradicional e cultural das comunidades, dessacraliza as relações entre os membros vivos 

das comunidades e seus ente queridos, ao mesmo tempo em que introduz novas práticas e 
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novas formas de relacionamento com o sagrado que, muitas vezes, se afiguram como 

elementos de conflito na comunidade.  

Enquanto as comunidades olham para os recursos como riqueza a ser preservada e 

conservada para o benefício de seus membros e das futuras gerações, o capital, materializado 

nos megaprojetos de mineração, vê os recursos como algo que deva ser explorado na medida 

do possível para a geração de mais-valia. De fato, o capital é impiedoso, é selvagem.  

 

4.3 A Kenmare e o processo de expropriação compulsório dos territórios das 

comunidades locais no distrito de Moma 

A área de licença de exploração da mina de Moma abrange o território de 12 

comunidades do distrito e uma extensão de 35.062 ha. Para possibilitar o desenvolvimento da 

primeira fase das operações produtivas da mina, a empresa teve de remover 145 famílias da 

comunidade de Namalope para o bairro de Mutiticoma aonde as famílias foram reassentadas. 

Com efeito, a evidência dos resultados apresentados neste item, privilegiou o relato e a 

vivência de 47 agregados familiares selecionados nas comunidades impactadas pelo projeto 

de exploração das Areias Pesadas de Moma, em Thopuito. 

Antes de prosseguir nessa análise, é importante esclarecer que várias etapas se 

sucedem uma da outra, antes que as operações minerais tenham efetivamente seu início. De 

acordo com a legislação moçambicana de minas, a primeira etapa para a concessão mineral 

consiste na solicitação pela(s) companhia(s) de uma licença de reconhecimento que 

posteriormente é emitida pelo MIREME, em representação do governo. A fase seguinte, 

consiste no pedido de emissão da licença de prospecção e pesquisa. Constatando-se a 

existência de recursos em escala comercial, passa-se para a terceira fase, que consiste na 

realização do estudo de viabilidade econômica, onde se avaliam os custos de produção e a 

rentabilidade do projeto. Se os ganhos forem superiores aos custos de produção, passa-se para 

a quarta fase, onde as empresas solicitam ao governo a licença de concessão mineral das 

referidas áreas de prospecção e pesquisa, ao mesmo tempo em que buscam encontrar 

financiamento para o projeto. 

Conforme se pode perceber, a atribuição da licença de concessão mineral independe 

da realização do estudo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), por meio do qual as 

companhias adquirem a licença ambiental e respectivo DUAT. Nesse processo, nem as 

comunidades, nem os governos distritais e nem os governos provinciais são auscultados. 

Simplesmente, o governo concede a licença de concessão mineral às companhias sem que, de 

fato, tenha dialogado, sobretudo, com as comunidades a serem atingidas pelo(s) projeto(s). 
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Daí que, os governos locais e as comunidades enquanto partes subalternas do processo são 

sempre colhidas de surpresa com a presença dos megaprojetos de mineração em seus 

territórios que chegam como se tivessem caído de paraquedas.  

─ O processo de legalização de empresas como a Kenmare é feito a nível central. 

Pelo que não cabe a mim responder como esses projetos entram em Moçambique ─ disse 

António Pilale, quando questionado sobre os trâmites legais que as empresas de mineração 

industrial devem obedecer junto ao governo distrital visando a implantação de seus projetos 

no distrito. A esse respeito, um técnico sênior da Direção Provincial de Recursos Minerais e 

Energia de Nampula, acrescentou que:  

 
Esses megaprojetos quando chegam em Moçambique, por exemplo, não é ou 

não vem diretamente na província, os megaprojetos, esses vêm diretamente 

da capital do país e esses megaprojetos são aprovados pelo Conselho de 

Ministros [...]. Nós executamos, nós fazemos cumprir a lei, mas em termos 

de trâmites legais como esses projetos vêm aqui, isso é a nível central 

(Conversa verbal)73. 

 

Quando os projetos se encontram já no terreno é que finalmente as comunidades são 

auscultadas, pois o início efetivo das atividades de exploração mineral fica condicionado à 

aquisição do DUAT da área de concessão. Esse processo implica quase sempre na expulsão 

das comunidades de seus territórios que, agora, passam a estar na posse da(s) companhia(s). 

Como a lei de minas concede preferência ao detentor da licença de prospecção e pesquisa na 

obtenção da concessão mineral, a expropriação das comunidades torna-se um processo 

irreversível.  

Nesse caso, a(s) empresa(s) devem apresentar um Plano de Reassentamento, que 

juntamente com o Estudo de AIA devem ser aprovados pelas autoridades do governo que 

subentendem a área. O início das operações minerais fica, desse modo, dependente da 

aprovação desses documentos e o reassentamento das comunidades atingidas pela atividade 

da mina. Em Thopuito, os fatos anteriormente descritos não foram exceção. O diálogo sobre o 

processo de reassentamento entre a Empresa, o governo local e a comunidade a ser 

reassentada (a comunidade de Namalope) e demais comunidades adjacentes a área da mina, 

iniciou somente após o lançamento da primeira pedra do empreendimento. Em resultado desse 

diálogo inicial, Mutiticoma foi identificado como o bairro que iria albergar as 145 famílias a 

serem reassentadas pelo projeto.  

                                                 

73 Entrevista realizada quando do trabalho de campo, na Direção Provincial de Recursos Minerais e Energia de 

Nampula, Nampula-cidade, 2016. 
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O local escolhido para o reassentamento das comunidades diretamente atingidas pelo 

projeto, foi indicado por um régulo local. Entretanto, conforme evidenciam os resultados da 

pesquisa de campo, o processo de auscultação comunitária decorreu apenas para cumprir com 

as exigências da legislação sobre exploração mineral no país. Para a maioria dos membros da 

comunidade, a sua opinião sobre o processo de reassentamento simplesmente não foi levada 

em conta pela Kenmare. Isto acontece geralmente porque até ao momento em que se realizam 

o estudo de AIA e o Plano de Reassentamento das Comunidades, a totalidade das decisões já 

foi tomada entre a Empresa e o governo central. Como se diz na gíria popular moçambicana, 

o processo de auscultação comunitária é apenas para o inglês ver, ou seja, para não se dizer 

que a companhia não dialogou com a comunidade antes da implantação do projeto.  A tabela 

7, apresenta o resultado do ponto de vista dos membros das comunidades sobre a 

consideração de sua opinião pela Kenmare em torno do processo de reassentamento.  

 

Tabela 7 ─ Número de inquiridos no Posto Administrativo de Thopuito, segundo consideração de sua 

opinião pela Kenmare face à auscultação comunitária, em torno do processo de reassentamento. 

Fonte: Trabalho de campo, Thopuito, 2016. 

Notas: NI ─ Número de Inquiridos. 

 

Conforme se pode observar na tabela 7, entre as famílias reassentadas no bairro de 

Mutiticoma, 17 das quais selecionadas no presente estudo, 12 famílias disseram que a sua 

opinião não foi levada em consideração no processo de auscultação comunitária levado a cabo 

pela Kenmare. Outras duas famílias se mostraram indecisas na resposta e, apenas três famílias 

disseram que, de fato, sua opinião foi levada em consideração pela Kenmare. A questão das 

casas a serem construídas, o acesso à água, à eletricidade e terra para produção agrícola, as 

indenizações e infraestruturas sociais como escolas, hospitais, mercados, foram as questões de 

fundo apresentadas pelas comunidades que, conforme será visto nos próximos itens, foram 

simplesmente ignoradas pela Kenmare.  

A Kenmare tinha pressa com o processo de reassentamento. Para o efeito, a Empresa 

construiu novas casas correspondentes ao igual número de famílias cuja qualidade é bastante 

questionável; indenizou as famílias apenas pelas benfeitorias de que possuíam nas suas 

Thopuito 

Bairros selecionados 
NI 

Sua opinião foi ou não levada em consideração pela 

Kenmare 

Sim Não Não sabe dizer Não se aplica 

Total 43 3 12 2 26 

Thopuito-Sede 9 0 0 0 9 

Mutiticoma 17 3 12 2 0 

Thipane 17 0 0 0 17 
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antigas terras, um processo bastante polêmico que envolveu várias partes interessadas, em que 

as famílias reassentadas foram as mais lesadas; boas promessas também não faltaram. Claro 

que há uma tradição de quando você namora uma mulher, fala muita coisa que até depois de 

amanhã não vai cumprir ─ metaforizou o então chefe do Posto Administrativo de Thopuito74, 

comparando a Kenmare a um homem atoleimado em contrair matrimônio com a mulher de 

seus sonhos. Cerca de 10 anos depois, os reassentados e as comunidades adjacentes à área da 

mina, ainda se queixam dos mesmos problemas de sempre: as precárias condições a que 

foram submetidas com o reassentamento, conforme será visto mais adiante. 

Remover toda uma comunidade inteira da sua terra, de seu território para um novo 

lugar, é simplesmente dramático para os sujeitos atingidos. Daí que, a resistência das 

comunidades ao processo é inevitável. Ser removido significa perder o vínculo com a terra, 

com o território que de geração em geração permitiu que as famílias reproduzissem ali seus 

vínculos sociais, materiais e imateriais. Significa também, conforme apontam Matos e 

Medeiros (2012, 2013) perder os seus referenciais identitários, a sua história, os seus traços 

culturais, os seus modos de vida, perder parte de si e, até mesmo, morrer. A resistência à 

mudança também está ligada ao fato de os novos destinos não responderem as necessidades 

das comunidades, sobretudo, no acesso aos espaços produtivos com qualidade, acesso à água 

e outros recursos que, muitas vezes, se encontram distantes dos bairros de reassentamentos. 

Mesmo que as comunidades se mostrem menos dispostas a mudar, a legislação sobre a 

exploração mineral no país não lhes oferece esse direito. A Lei de Minas em Moçambique é 

bastante clara nesse sentido ao evidenciar que o uso da terra para a atividade mineral é 

prioritário, desde que o benefício econômico e social relativo das operações minerais seja 

superior. Daí que, para as comunidades, não lhes resta outro caminho senão aceitar sua 

expulsão para ir morar em bairros de reassentamento. Seguindo esse raciocínio, há razões, até 

de sobra, para dizer que o processo de reassentamento levado a cabo pela Kenmare piorou a 

qualidade de vida das comunidades em Thopuito, sem contar que a participação das 

comunidades no processo de tomada de decisões é fraca e caracterizada por diversas 

irregularidades e promessas enganosas por parte das empresas mineradoras que, com o apoio 

do governo forçam as populações a abandonarem suas terras.  

 

Em Moçambique a terra desempenha um papel fundamental nas 

comunidades locais, onde a mesma para além de ser uma fonte de 

reprodução social desses grupos, ela se torna extensão dos mesmos, por 

                                                 

74 Entrevista realizada durante o trabalho de campo, Thopuito, 2016. 
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sedimentar uma ligação com os seus antecedentes, transformando-se em 

espaços adequados para a sacralização das relações espirituais. O acesso à 

terra desempenha nas comunidades a sua libertação, fator que desde a 

ocupação portuguesa nunca chegou a acontecer. [...] A terra é, também, o 

alicerce da cultura e consequentemente reprodutora de formas específicas de 

organização e de ocupação do espaço. A luta pela terra configura-se como 

parte integrante das necessidades de qualquer povo, principalmente nas 

sociedades africanas, com destaque para a moçambicana, onde se perpetua a 

linhagem e se consolidam os grupos étnicos (MATOS, MEDEIROS, 2014, 

p. 600). 

 

Esta situação fica mais agravada ainda, quando o poder de negociação das 

comunidades reassentadas e/ou atingidas pelos projetos é extremamente baixo se comparado 

com o poder que as empresas detêm. Os níveis de formação e experiência das comunidades 

são extremamente baixos associando-se, a isso, o fato de que a maioria dos membros das 

comunidades se encontra vivendo em situação econômica e financeira as mais difíceis 

possíveis, pois, é lá, onde a incidência da pobreza é mais acentuada em Moçambique. 

Contrariamente, o poder de negociação das empresas é extremamente elevado dados seus 

recursos financeiros estratosféricos e a qualidade de seus recursos humanos. A tabela 8 é 

resultado dos dados coletados durante o trabalho de campo e dá uma ideia do nível de 

escolarização das comunidades atingidas pelo projeto da mina de Moma, em Thopuito.  

 
Tabela 8 ─ Número de inquiridos em Thopuito, segundo nível de escolaridade concluído do chefe do 

agregado familiar. 

Fonte: Trabalho de campo, Thopuito, 2016. 

Notas: NI - Número de Inquiridos. 

 

Conforme se pode observar pelos dados constantes na tabela 8, o nível de 

escolarização dos membros da comunidade é extremamente baixo. Do total da amostra 

selecionada (43 agregados familiares) em Thopuito, somente os chefes de dois agregados 

terminaram o ESG1 e, três, terminaram o ESG2. 12 chefes de agregados familiares, o 

equivalente a cerca de 28% da amostra, não concluiu qualquer ciclo de escolarização. Nove 

chefes de agregados familiares correspondentes a 20,9% da amostra, nunca frequentaram a 

escola. Outros nove apenas concluíram o EP2 e, oito, correspondentes a cerca de 19% da 

Thopuito/Bairros NI 

Nível de escolaridade concluído 

EP1 EP2 ESG1 ESG2 
Outro exceto 

ES e ETP 

Nunca foi 

à escola 

Total 43 8 9 2 3 12 9 

Thopuito-Sede 9 0 3 1 1 3 1 

Mutiticoma 17 4 2 1 0 6 4 

Thipane 17 4 4 0 2 3 4 
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amostra, terminaram apenas o EP1. Os dados apresentados, evidenciam, de fato, o 

desequilíbrio de informação e de poder negocial entre as comunidades atingidas e as 

empresas. Aliado a isso, associa-se o fato de a maioria dos membros das comunidades não 

falarem o idioma oficial do país (Português). Essa barreira linguística resulta em dificuldades 

na comunicação e na gestão das expectativas. 

Com efeito, evidenciando os resultados da pesquisa de campo, pode-se dizer que o 

processo de reassentamento levado a cabo pela Kenmare em Moma foi feito às pressas, sem 

atender as reais preocupações das pessoas a serem reassentadas. Falta de paciência e 

arrogância por parte da Empresa e oportunismo por parte da população, balizaram o processo 

de reassentamento em Thopuito. O governo local com seus escassos recursos pouco ou nada 

participava na mediação do processo. Sobre o oportunismo perpetrado pela população, o 

então chefe do Posto Administrativo de Thopuito, explicou que:  

 
Isso não pode faltar, porque são questões que nós combatemos junto a 

Empresa porque a comunidade como teve essa oportunidade de 

compensação logo no início, então, ao andar do tempo, pronto... E como 

também a área é única, porque assim a empresa persegue a população, tá 

ver... persegue a população, porque anda, não temos área disponível para a 

gente poder colocar a nossa população para fazer machambas, então a 

empresa persegue a população, mas com essa parte alguns aproveitam, olha 

eu fazer essa minha machamba aqui, mas também tentamos defender a 

empresa, assim como a comunidade como forma de fazer compreender... É 

complicado, até mesmo essa área que eu digo que foi compensada, já tinham 

continuado lá fazer machambas. A população esperava que poderia ter 

alguma compensação, mas a empresa tinha dito que olha essa parte já 

compensamos aquele que vir fazer machamba, a vez que nós chegarmos não 

terá direito, mas, portanto, a população compreendeu (Conversa verbal)75  

 

Dado o nível de extrema pobreza em que as populações atingidas vivem, é de esperar 

que estes fatos aconteçam. O programa de mineração vai em seções, isto é, depois de extraída 

a primeira cratera, abre-se a segunda, em que a terra tirada desta, vai tapar a primeira e, assim, 

sucessivamente, até o fim da prospecção. Conforme o depoimento do chefe de posto, em 

Thopuito as famílias camponesas ao tomarem conhecimento das novas áreas em que as 

operações minerais iriam ser realizadas, acorriam para essas áreas, semeavam e plantavam 

suas culturas no intuito de ganhar alguma indenização. Desse ponto de vista, o processo de 

reassentamento em Thopuito também foi complexo. Mas os mais lesados do processo foram, 

de fato, as famílias reassentadas, conforme será visto a seguir.  

                                                 

75 Entrevista realizada quando do trabalho de campo, Thopuito, 2016. 
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4.3.1 O processo de indenizações e o dilema das comunidades em Thopuito  

─ Pessoas são movimentadas como mercadorias e no mero interesse do chamado 

investidor. O que [ele] lhes dá em troca? Uma casa a dezenas de quilômetros quando nunca 

pediram uma nova casa ─ disse uma vez Sérgio Vieira um proeminente político do partido 

FRELIMO em evento realizado na cidade de Maputo, em 201376. 

Em Moçambique, antes de instalar qualquer empreendimento no meio rural seria 

necessário consultar a comunidade do local escolhido. Ela precisa concordar com o projeto e 

com as propostas de compensação, desde indenizações até iniciativas de responsabilidade 

social. Apenas com o seu aval escrito um empreendimento poderia pedir o direito de uso e 

aproveitamento da terra. Entretanto, conforme visto, o cenário é exatamente o contrário. As 

comunidades locais são as últimas a darem seu parecer. E quando dão, na verdade, todas as 

decisões já foram tomadas.  

No Brasil, o investidor que pretendesse obter o direito de uso e aproveitamento da 

terra faria uma proposta para comprar a terra ocupada. Em Moçambique, a saída é bem mais 

barata. Como não há propriedade privada, o local não pode ser adquirido a preço de mercado. 

Em vez disso, há uma indenização. Rossi (2015) entende que a palavra indenização é 

exagerada demais para se referir ao processo. O pagamento propriamente dito é uma ínfima 

compensação dada às famílias removidas pelas suas práticas agrícolas e extrativistas que 

serão abandonadas com a mudança de local. Os valores são estabelecidos pelos órgãos 

públicos de agricultura de cada província. Há uma tabela de preços para cada elemento a ser 

deixado para trás: casa de taipa ou de alvenaria, machambas, árvores de fruta. 

Quando a Kenmare assinou o contrato de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e 

produção de minerais pesados nas áreas de Moma, Congolone/Angoche e Quinga, em 2002, 

Moçambique ainda não estava preparado para lidar com a nova forma de investimento 

estrangeiro no país. Era o primeiro contrato intensivo em capital celebrado entre o governo e 

uma multinacional no setor minério-energético e, por causa dela, viriam a seguir os demais 

megaprojetos estrangeiros no país. A inocência e a falta de experiência do Estado 

moçambicano nesse tipo de negócio embaçavam o futuro melhor tanto esperado pelas elites 

dirigentes desta pátria de heróis. Pouco deixava transparecer a ânsia do capital que pretendia 

beber aos sorvos o sangue ainda quente dos moçambicanos em carne sonâmbula para usar os 

termos do escritor moçambicano Rui de Noronha. 

                                                 

76 Cf. ROSSI, 2015. 
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Conforme apontam Brynildsen e Nombora (2013) a falta de condições e 

infraestruturas para investimentos do setor privado que caracterizava o país a data da 

assinatura do contrato com a Kenmare, implicou em medidas regulamentares débeis e leis 

cheias de lacunas. Motivado, em grande medida, pelas condições e estratégias políticas 

impostas pelos doadores multilaterais e pela ambição governamental de atrair grandes 

investimentos, Moçambique estabeleceu políticas de investimento e um sistema legal que 

favoreciam os investidores estrangeiros, em detrimento dos moçambicanos. E a Kenmare foi 

uma das companhias beneficiadas por este sistema. Até 2002, ainda não estava claro para o 

governo os custos das indenizações e/ou compensações a serem pagos pelos investidores 

estrangeiros em casos de perca devido a ocupação de áreas para diversos fins econômicos. O 

governo não tinha ainda estabelecido critérios técnicos rigorosos visando a salvaguarda dos 

interesses das comunidades locais que de boa-fé utilizam e fazem a gestão da terra para sua 

sobrevivência.  

Informações coletadas quando do diálogo com as comunidades reassentadas pela 

Kenmare, evidenciam que até ao momento em que as famílias de Namalope foram 

reassentadas em Mutiticoma, em 2007, o governo local ainda não detinha de uma tabela 

oficial dos custos de indenização/compensação a serem pagos às famílias diretamente 

atingidas pelo projeto da mina de Moma. O valor das indenizações pelas benfeitorias 

existentes nas machambas dos agregados familiares foi negociado entre a companhia e a 

comunidade a ser reassentada. Muito mais tarde, quando o processo começou a ganhar 

contornos polêmicos é que as autoridades do governo local se enquadraram no processo como 

mediadores.  

Dadas as dificuldades no acesso à informação pela Companhia, não foi possível apurar 

quanto efetivamente a Kenmare desembolsou com o processo das indenizações e/ou 

compensações, bem como quanto a Companhia pagou por cada tipo de cultura existente nos 

terrenos dos agregados familiares atingidos pelo projeto. Contudo, a tabela 9, dá uma ideia do 

valor que cada agregado familiar recebeu em função do processo de desalojamento para dar 

lugar o início das atividades da mina de Moma. 

 

 

 

  



311 

 

Tabela 9 ─ Número de inquiridos no Posto Administrativo de Thopuito, segundo valor de 

indenização/compensação recebido pela Kenmare. 

Fonte: Trabalho de campo, Thopuito, 2016. 

Notas: * A taxa de câmbio estimada em 31 de dezembro de 2007 era de 28,00 MT/USD (BANCO DE 

MOÇAMBIQUE, 2008). NI ─ Número de Inquiridos. 

 

Da leitura dos dados constantes na tabela 9, observa-se que apenas nove famílias das 

43 inqueridas no estudo, entre reassentadas e não reassentadas, tiveram suas benfeitorias 

compensadas pela Kenmare, lembrando que as famílias reassentadas são as 17 famílias 

selecionadas no bairro de Mutiticoma.  Dos dados apresentados, constata-se que das nove 

famílias indenizadas pelas suas benfeitorias, a maioria (seis famílias no total), foram 

compensadas com um valor abaixo dos 10 mil meticais, o equivalente a menos de USD 

360,00 para a vida toda. Certamente que essas famílias se continuassem vivendo e produzindo 

em suas terras a vida inteira, produziriam muito mais que os menos de USD 360,00 

oferecidos pela empresa que, por esse valor, hipotecou a vida dessas famílias.  

Mesmo em si tratando de dados coletados em função da amostra selecionada quando 

da realização da pesquisa de campo, porque também não era possível abarcar todas as 

comunidades atingidas pela Kenmare em Moma, daí o recurso à amostra, é possível avançar 

com a ideia de que os valores das indenizações/compensações pagos às famílias reassentadas 

e, não só, foram realmente baixos. Aliás, em conversas com as famílias atingidas, quase a 

totalidade delas foram unânimes em mostrar sua insatisfação e descontentamento face ao 

valor das indenizações/compensações recebido, conforme ilustra a tabela 10.   

 

Tabela 10 ─ Número de inquiridos no Posto Administrativo de Thopuito, segundo grau de satisfação 

com o valor da indenização recebido pela Kenmare. 

Fonte: Trabalho de campo, Thopuito, 2016. 

Notas: NI ─ Número de inquiridos 

Thopuito/Bairros NI 

Se foi indenizado indique o valor da indenização recebido  

(Valor em Mil Meticais) * 

< 10 [10-19[ [20-49[ [50-100[ [100-200] > 200 
Não se 

aplica 

Total 43 6 2 0 0 0 1 34 

Thopuito Sede 9 1 0 0 0 0 0 8 

Mutiticoma 17 5 2 0 0 0 1 9 

Thipane 17 0 0 0 0 0 0 17 

Thopuito/Bairros NI 

Ficou ou não satisfeito com o valor da indenização 

recebido 

Sim Não Não se aplica 

Total 43 2 7 34 

Thopuito Sede 9 1 0 8 

Mutiticoma 17 1 7 9 

Thipane 17 0 0 17 
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Ao falar com várias partes interessadas no processo, tornou-se evidente que os acordos 

de indenização não foram compreendidos de igual modo por todas as partes. As comunidades 

atingidas continuam descontentes. Em sua opinião, acreditam ter mais direitos, não somente 

em relação às indenizações, mas, sobre outros direitos como educação, oportunidades de 

emprego, entre outros. Os entrevistados também explicaram que os benefícios e as 

indenizações dadas às famílias reassentadas provocaram conflitos entre as comunidades dessa 

zona subdesenvolvida, conforme será visto no próximo item. 

Quando questionados sobre a destinação do valor recebido pela compensação de suas 

culturas, a maioria dos agregados familiares disse que o valor recebido mal chegou para 

custear as despesas em alimentação durante os primeiros meses da vida em reassentamento. 

Para além da alimentação, as famílias utilizaram-se do dinheiro das compensações, sobretudo, 

para compra de vestuário e de material escolar para os filhos menores que frequentam a 

escola. E hoje, as famílias encontram-se vivendo a sua sorte. 

Em Moçambique, o custo oficial das compensações devido à perda de colheitas pelos 

agregados familiares em virtude da implantação de projetos de desenvolvimento varia de 

província para província. Os quadros 3, 4 e 5, fazem uma comparação do período de 2011 a 

2013 e 2014 em diante do valor oficial na província de Nampula a ser pago às famílias pela 

compensação de cada tipo de colheita existente em seus terrenos.  

 

Quadro 3 ─ Custos de indenização/compensação por tipo de colheita existente. 

Tipo de colheita 

Compensação por metro quadrado (m2)  

(Valor em Meticais) 
2011-2013 2014 em diante 

I. Cereais e Oleaginosas (grãos)  

Arroz 15,00 20,00 

Milho 15,00 25,00 

Mapira 15,00 25,00 

Amendoim  16,00 30,00 

Gergelim 20,00 35,00 

Feijão manteiga 15,00 25,00 

Feijões em geral 15,00 20,00 

Girassol * 35,00 

Rícino  2,50 25,00 

II. Vegetais e Legumes 

Repolho, cenoura, tomate, berinjela, quiabo, 

abóbora, cebola, alho, pimenta, couve, alface, 

pepino, beterraba, amarantos, espinafre, 

pimenta entre outros. 

30,00 50,00 

Couve e alface 7,50 50,00 

III. Outras Culturas 

Tabaco 5,00 15,00 

Sisal * 50,00 
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Cana sacarina** 7,50 15,00 

Algodão 4,00 7,50 

Eucalipto** * * 

Fonte: Direção Provincial de Agricultura de Nampula, 2011, 2016. 

Notas: 

* Informação não disponibilizada. 

** Avaliado o custo por estaca ou planta. 

 

 

Quadro  4 ─ Custos de indenização/compensação por tubérculos existentes. 

Tubérculos 

Cada estaca nova 

(Valor em Meticais) 

Cada estaca madura 

(Valor em Meticais) 
2011-2013 2014 em diante 2011-2013 2014 em diante 

Mandioca 3,00 5,00 10,00 20,00 

Batata doce** 12,00 15,00 * * 

Batata reno** 30,00 40,00 * * 

Inhame 3,00 10,00 4,00 15,00 

Fonte: Direção Provincial de Agricultura de Nampula, 2011, 2016. 

Notas: 

* Informação não disponibilizada. 

** Avaliado o custo por m2. 

 

 

Quadro  5 ─ Custos de indenização/compensação por fruteiras existentes.  

Fruteiras  

Cada planta nova 

(Valor em Meticais) 

Cada planta em 

reprodução 

(Valor em Meticais) 

Planta velha (seca e 

sem produzir) 

(Valor em Meticais) 

2011-2013 
2014 

Em diante 
2011-2013 

2014 

Em diante 
2011-2013 

2014 

Em diante 

Cajueiros 350,00 1.000,00 750,00 1.250,00 * 500,00 

Mangueiras 150,00 300,00 350,00 400,00 * 150,00 

Bananeiras 100,00 150,00 200,00 200,00 * 100,00 

Citrinos 300,00 500,00 650,00 750,00 * 300,00 

Litcheira 500,00 1.100,00 1.100,00 1.500,00 * 700,00 

Paqueira 250,00 250,00 500,00 500,00 * 200,00 

Pereiras/Abacateiros 300,00 500,00 600,00 750,00 * 300,00 

Papaieira 300,00 300,00 600,00 600,00 * 200,00 

Coqueiros 500,00 1.000,00 1.200,00 1.500,00 * 500,00 

Goiabeiras  250,00 500,00 500,00 750,00 * 300,00 

Caramboleira 300,00 500,00 600,00 750,00 * 300,00 

Ateira 300,00 300,00 600,00 600,00 * 200,00 

Trepadeira 300,00 300,00 600,00 600,00 * 200,00 

Videira * 350,00 * 750,00 * 250,00 

Pesegueiro * 500,00 * 900,00 * 400,00 

Ananaseiro * 25,00 * 50,00 * 15,00 

Morangueiro** * 50,00 * 100,00 * 30,00 

Fonte: Direção Provincial de Agricultura de Nampula, 2011, 2016. 

Notas: 

* Informação não disponibilizada. 

** Avaliado o custo por metro quadrado (m2). 

 

 



314 

 

Conforme se pode constatar, apenas em 2011, ou seja, quatro anos depois que a 

Kenmare reassentou as comunidades em Thopuito é que, finalmente, o governo da província 

constituiu uma tabela oficial dos custos de indenizações/compensações a serem pagos às 

famílias pela perca de sua produção. Se a partir de 2014, mesmo com a atualização e 

adequação dos valores a serem pagos às famílias pela perca de suas colheitas é considerado 

ainda irrisório pelas comunidades atingidas, mais irrisórios ainda eram esses valores quando a 

Kenmare negociou o processo de indenizações com os reassentados em Thopuito. Hoje em 

dia, o custo de vida em Moçambique é altíssimo. Dados do INE (2017) indicam que a inflação 

acumulada em dezembro de 2016, relativamente ao índice de preços no consumidor foi de 

25,27%. 

Recentemente, a Plataforma CIVILINFO, um órgão de comunicação social on-line 

denunciou irregularidades levadas a cabo pela Kenmare e o governo local em torno do 

processo de indenização das famílias que decorreu em 2015, em resultado do processo de 

expansão das operações minerais da mina de Moma. De acordo com essa fonte, a comunidade 

de Thopuito, encontra-se revoltada pela atitude do governo, por este aceitar a redução do 

valor da indenização dos cajueiros sem ter em conta as restantes culturas existentes nas 

machambas.  

A comunidade entende que a decisão do governo favorece a empresa Kenmare, pela 

retirada de 50% do valor das indenizações. Essa situação agrava, ainda mais, a vida das 

comunidades em Thopuito que pela existência de importantes recursos em seus territórios, se 

vêm compelidas a abandoná-los para dar lugar a geração de lucros astronômicos pela empresa 

mineradora. Em Thopuito, as famílias sentem-se lesadas pela Kenmare porque a empresa 

destrói machambas com culturas diversas e quando se trata de compensar os danos, em um 

universo, por exemplo, de 200 cajueiros, somente 20 é que são considerados à indenização, 

deixando-se de fora outras culturas tais como amendoim, feijão, ananás, papaieira e 

bananeiras (CIVILINFO, 2015). Sem comida, sem dinheiro e sem terra para produzir, a 

situação da população em Thopuito é simplesmente dramática.  

 

4.3.2 A vida em reassentamento: o ônus do desenvolvimento 

Conforme anteriormente referenciado, para possibilitar o início das atividades da mina 

de Moma, a Kenemare teve de desalojar 145 famílias em Namalope e reassentá-las no bairro 

de Mutiticoma, em Thopuito. Para o efeito, igual número de casas foram construídas pela 

Empresa a fim de albergar as famílias. O processo de construção das referidas casas, envolveu 

várias partes interessadas e cada uma buscou tirar proveito em prejuízo das famílias 
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beneficiárias. As novas casas foram construídas tendo em conta o tipo de casa em que as 

famílias viviam em sua zona de origem. Como resultado, para quem entra no bairro de 

Mutiticoma pode ler o espaço ali construído pela Kenmare: há uma nítida segregação espacial 

das famílias. Aquelas famílias cujas casas eram maiores, com três ou mais quartos (cômodos) 

foram-lhes construídas casas maiores. E aquelas famílias com casas menores também tiverem 

casas menores construídas pela empresa.  

Entretanto, a localização das habitações nas áreas de origem era dispersa. Cada família 

ocupando seu espaço mais ao menos distante de outra família. A separação entre famílias com 

casas maiores e famílias com casas menores, praticamente não existia ou não era de fácil 

percepção. As referidas machambas se encontravam em volta dos terrenos de habitação ou 

mais ou menos próximo delas. Se distante, é porque a família encontrou melhores condições 

de solo e água nesses locais. A Kenmare veio alterar esse padrão de organização socioespacial 

das comunidades. No bairro de reassentamento de Mutiticoma, aquelas famílias que antes 

viviam dispersas, hoje vivem concentradas em um único local. 

A separação no tipo de habitação que não constituía fator de segregação espacial, hoje 

é mais do que isso. Em Mutiticoma, todas as famílias com casas maiores foram reassentadas 

numa área específica do bairro. E as famílias com casa menores também foram concentradas 

em uma área específica do bairro. Juntas, formam o bairro de reassentamento de Mutiticoma. 

Embora fosse intenção da Empresa reproduzir os modos de vida das comunidades, falhou ao 

não levar em conta o tipo de povoamento disperso que caracteriza o meio rural moçambicano. 

Em Moçambique, a população rural não está acostumada ao modelo de vida em 

aldeias de concentração criadas contra sua vontade. Aliás, esse foi um dos aspectos que levou 

ao fracasso, a política de socialização do campo adotada pelo governo socialista em 

Moçambique, ao obrigar as famílias no meio rural a irem morar em aldeias comunais. Sobre 

as casas construídas pela Kenmare em resultado do processo de reassentamento, um técnico 

sediado na Direção Provincial de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Nampula, 

ligado ao Departamento de AIA argumentou nos seguintes termos: 

 
As casas que estão em Thopuito, a planta foi idealizada aqui, só que não é 

aquela planta. Aquilo ali foi adulterado. Nós tínhamos idealizado uma 

planta, uma casa tipo 3, com quintal, como se vive lá fora, mas isso foi uma 

coisa que foi imaginada no gabinete, sem conhecimento profundo da 

realidade daquelas pessoas. Então, o que é que eu quero trazer? Quer dizer, 

aquelas casas ali, não são aquelas casas que nós tínhamos projetado e as 

pessoas não ficaram satisfeitas com aquele tipo de casas que estão lá, e 

penso o mesmo que tivessem sido as que nós tínhamos projetado, porquê? A 

realidade em que as pessoas vivem é diferente de uma realidade que eu 
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imagino quando estou sentado aqui. Então, é uma coisa muito complicada 

(Conversa verbal)77. 

 

As casas entregues às famílias reassentadas para além de não se adequarem à sua 

tradição e cultura, também são de péssima qualidade. Logo à primeira vista é possível ver a 

pressa com que as casas foram construídas: alicerces pouco profundos que, por sua vez, 

alimentam fissuras nas paredes, permitindo a infiltração de água, o que coloca em risco a vida 

das famílias. Como forma de solucionar esses problemas, as comunidades recorrem à argila, 

material local usado para a construção de suas casas, mas o resultado não tem tido efeito 

satisfatório, pois, as casas foram construídas com material diferente, denominado de 

convencional. A fotografia 10, mostra a condição das casas construídas pela Kenmare para as 

famílias reassentadas. 

 
Fotografia 10 ─ Casas construídas pela Kenmare para o reassentamento das famílias em Thopuito. À 

esquerda, a referida casa e, à direita, o banheiro. 

 
Fonte: Trabalho de campo, Thopuito, 2016. 

 

No seguimento dos problemas das casas está a questão do reboque que deixa ver a 

arrumação dos blocos, portas e janelas precárias; chapas de zinco susceptíveis à ferrugem; 

banheiros sem cobertura, sem iluminação e com problemas sérios de sistema de esgoto entre 

outros. Com efeito, o técnico da Direção Provincial de Terra, Ambiente e Desenvolvimento 

Rural de Nampula, por nós entrevistado mostrou sua indignação sobre o processo de 

reassentamento e as casas construídas pela Kenmare. 

 

 

                                                 

77 Entrevista realizada durante o trabalho de campo, na Direção Provincial de Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural, Nampula-cidade, 2016. 
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Mesmo na nova Lei de Reassentamento, eu como pessoa, indivíduo 

qualquer, não como funcionário do Estado, eu ponho minhas dúvidas. Há 

coisas que estão ditas lá que eu não concordo. Por exemplo, lá se diz que 

quando se retira alguém duma casa de capim tem que se pôr numa casa 

coberta de chapas de zinco, casa tipo 3, etc., etc. A minha pergunta é tão 

simples como está? Será que isso satisfaz esta pessoa? O fato de a casa ser 

de zinco satisfaz a pessoa? Ou a pessoa vivia satisfeita na casa que ela tinha 

construído com seu suor, com a sua cultura e tudo? Então, são coisas mais 

ou menos que podemos discutir num outro fórum (Conversa verbal)78.   

 

Conversando com as famílias reassentadas em Thopuito, ficou claro o grau de 

insatisfação sobre a qualidade das casas entregues pela Kenmare. Todavia, a Kenmare deu por 

encerrado o dossiê das casas e não se vislumbra nenhuma possibilidade de a Companhia 

poder melhorá-las. O gráfico 4, apresenta os resultados do trabalho de campo com as famílias 

reassentadas e atingidas pelo projeto de exploração da mina de Moma em Thopuito, quando 

questionadas sobre a qualidade das casas construídas pela Companhia.   

 

Gráfico 4 ─ Avaliação da qualidade das casas construídas pela Kenmare em Thopuito 

       
Fonte: Trabalho de campo, Thopuito, 2016. 

 

Com base nos dados apresentados no gráfico 4, observa-se que 70%, das 43 famílias 

inclusas na pesquisa, em Thopuito, afirmaram categoricamente que a qualidade das casas é 

péssima. Esse é um sentimento que as famílias terão de conviver para sempre. Sobre a 

qualidade das casas entregues às famílias reassentadas, em nome de sua população, o chefe de 

posto de Thopuito, assim, argumentou: 

                                                 

78 Entrevista realizada durante o trabalho de campo na Direção Provincial de Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural, Nampula, 2016. 
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Bom, em termos de qualidade das obras não podemos dizer que foi boa, 

porque como eu disse, como nessa altura as pessoas não estavam bem 

abertos..., é essa parte que falamos de oportunismo, então, as pessoas que 

foram responsáveis da construção não foram ver que nós retiramos a nossa 

comunidade da área onde esteve, embora que fosse uma casa de pau-a-pique, 

mas temos que fazer uma coisa que talvez pode levar um tempo, mas fomos 

ver que as construções não foram bem, bem, bem aquilo que era desejado, 

embora eles anualmente reabilitavam, mas agora essa parte já foi cortada 

porque houve um prazo até 2014, eles entregaram os DUAT, cada um então 

ser responsável de reparação das suas casas, mas dantes eram responsáveis, 

se a casa tivesse uma racha eles vinha reparar... agora não, mas que a 

qualidade foi uma boa, não podemos dizer isso, yá porque demonstra nas 

casas (Conversa verbal)79.  

 

Ao tentar ainda reproduzir o modo de vida das comunidades, a Kenmare também 

cometeu um grande equívoco. No local de origem, as machambas se encontravam próximas 

as áreas de habitação e as famílias podiam produzir livremente o que considerassem melhor 

para si. No bairro de reassentamento, este aspecto não foi levado em consideração. Foram 

demarcados terrenos mais ou menos de 20/30 m2, apenas para assegurar o espaço da 

construção da casa, uma cozinha e banheiro externos. As machambas entregues pela 

Companhia distam entre 10 e 15 km das novas habitações.  

Para a totalidade das famílias, a terra concedida pela Kenmare, para além de ser 

improdutiva é, também, menor, se comparada com o tamanho das machambas no local de 

origem. Para comprovar os fatos, na companhia de um líder comunitário e mais dois chefes de 

famílias reassentadas, seguimos viagem de carro até as referidas machambas. Foram cerca de 

20 minutos gastos a uma velocidade média de 40 km/h e, de fato, as imagens falavam por si. 

A fotografia 11, mostra as características dos novos terrenos concedidos pela Kenmare às 

populações reassentadas em Thopuito.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

79 Entrevista realizado quando do trabalho de campo, Thopuito, 2016. 
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Fotografia 11 ─ Novos terrenos concedidos pela Kenmare para o cultivo das famílias reassentadas em 

Thopuito. 

 
Fonte: Trabalho de campo, Thopuito, 2016. 

 

No caso das imagens apresentadas na fotografia 11, não foi necessário coletar 

amostras de solo para análise em laboratório a fim de determinar sua fertilidade. A olho nu, 

foi possível constatar que realmente os terrenos de cultivo concedidos pela Kenmare às 

famílias reassentadas não oferecem boas condições para a produção agrícola. É possível ver a 

quantidade de areia que cobre a parte superficial do solo, impossibilitando o desenvolvimento 

das culturas, no caso, a mandioca, cujas estacas mais secam, do que se desenvolvem. Por 

outro lado, as famílias reassentadas e atingidas pelo projeto de exploração das Areias Pesadas 

de Moma, em Thopuito, enfrentam grandes dificuldades de acesso a novos espaços para o 

cultivo. Durante o trabalho de campo, tomamos conhecimento de que a demanda por novos 

espaços para a produção de autoconsumo conduz à uma série de conflitos entre as 

comunidades de Thopuito e demais comunidades circunvizinhas.  

Em causa, está o entendimento por parte das comunidades circunvizinhas de que as 

famílias de Thopuito venderam suas terras à Kenmare, tendo se beneficiado de avultadas 

somas de dinheiro, o que de fato, não corresponde a verdade. Em suma, quando a população 

de Thopuito se dirige para as comunidades vizinhas a fim de conseguir um espaço para 

produção agrícola, simplesmente não é aceita, pois os vizinhos entendem que as mesmas 

comeram seu dinheiro sozinhas. Nessa polêmica, até ameaças de morte têm seu espaço, 

conforme apontaram as próprias famílias, casos elas ocupem os terrenos das comunidades 

vizinhas sem a devida autorização. As famílias de Thopuito com parentes nas comunidades 

vizinhas, com eles negociam para que possam ter algum espaço para o cultivo. Outras 

famílias relativamente mais possibilitadas conseguem obter a terra por meio de compra. Outra 

parte das famílias obtém a terra em forma de empréstimo.  
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Por fim, há aquelas famílias em que dadas suas limitações econômicas e financeiras, 

não têm outro espaço de manobra, se não, conviver com o drama da sobrevivência. Até hoje, 

em Thopuito, as famílias continuam brigando por terra, queixando-se ao governo local que se 

recusa a resolver o problema, alegando que é responsabilidade da Kenmare buscar soluções, 

pois, faz parte do pacote de obrigações que a companhia tem com as comunidades 

reassentadas. Em entrevista realizada no decurso do trabalho, o chefe do Posto Administrativo 

de Thopuito, referindo-se às dificuldades por que passam as comunidades no acesso à terra 

para o cultivo, explicou que:  

 
A população, é aquilo que eu estava a falar, as populações não têm novas 

áreas para fazer machambas ainda. Porque apenas só essa população mesmo 

de Mutiticoma tivemos que falar com população de Nathaca porque estavam 

a queixar que epá não temos como. Conversamos com eles, eles cederam 

uma área lá, veio a agricultura, não sei o quê? Reconheceu e tudo, deu 

DUAT. Mas ainda temos mais populações que ainda não tem área mesmo 

específica para agricultura. Porque o que está a acontecer, alguns, aqueles 

que tem força podemos dizer isso, de deslocar a uns 10 km a procura de área, 

lá também há disputa... há vocês venderam vossa terra, agora vem para aqui, 

não sei o quê? Mas alguns vão para lá, conversam com familiares, dá-lhes 

uma porção, mas até agora não temos uma área disponível. Só que, agora o 

que estamos a lutar com a empresa é de segundo o dever, organizar a terra 

onde eles passaram de modo que a terra continue como dantes. Está sendo 

feito, agora já fomos entregues no ano passado 12 hectares, mas ainda o 

terreno não está mesmo fértil para a agricultura. Daquilo que eles preveem, 

pode estar, mas vai levar tempo. Porque há sementes que não dá para pormos 

um terreno como este aqui, porque ali é preciso aparecer árvores, depois 

arbustos e tudo mais e vai levar tempo (Conversa verbal)80. 

 

Para além dos fatos aludidos e conforme anteriormente referenciado, a população de 

Thopuito e, sobretudo, a população reassentada em Mutiticoma está insatisfeita também com 

a problemática de falta de água potável, as precárias condições de vias de acesso que ligam a 

comunidade à outras regiões e o deficiente sistema de saneamento básico do meio. Um chefe 

de agregado familiar com quem mantivemos dialogo em Thopuito, desabafou nos seguintes 

termos: 

Assim que eles estão a explorar as nossas áreas, nossa terra, não podíamos 

ficar muito satisfeitos porque ainda há muita coisa, por exemplo, furos de 

água, eles têm feito também, mas não em grande quantidade. Nós queremos 

que de vez enquanto pode-se aumentar esse tipo de atividade que é preciso e 

nós precisamos (Conversa verbal)81. 

 

                                                 

80 Entrevista realizada no decurso do trabalho de campo, Thopuito, 2016. 
81 Entrevista realizada no decurso do trabalho de campo, Thopuito, 2016. 
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Nas comunidades abrangidas pelo projeto de exploração da mina de Moma, as 

populações não possuem o sistema de encanamento de água. No bairro de Thopuito-Sede, a 

Kenmare optou por um sistema de torneiras coletivas situadas ao longo de algumas vias de 

acesso onde as populações podem obter o precioso líquido. No entanto, durante a pesquisa de 

campo, verificou-se que mesmo em meio a problemática de abastecimento de água, a 

população de Thopuito, sobretudo, mulheres e crianças se fazem às referidas torneiras, não só, 

para obter a água para consumo, mas aproveitam o espaço para lavagem de utensílios 

domésticos, roupa e até em algumas situações de higiene pessoal. Trata-se de uma estratégia 

de (re)existência das comunidades, já que antes elas estavam acostumadas, por exemplo, em 

usar os recursos hídricos disponíveis para o atendimento quotidiano de suas necessidades, 

mas que agora com a instalação da Empresa de mineração, esses lugares são hoje espaços 

proibidos. A fotografia 12, espelha a cartografia do drama de abastecimento de água para 

consumo em Thopuito. 

 

Fotografia 12 ─ Problemática de abastecimento de água potável para consumo humano no Posto 

Administrativo de Thopuito. 

 
Fonte: Trabalho de campo, Thopuito, 2016. 
 

A primeira imagem, à esquerda, foi captada no bairro de Thopuito-Sede e, a segunda, 

à direita, no bairro de Mutiticoma, onde se encontram as famílias reassentadas pelo projeto 

das Areias Pesadas de Moma. Apesar da grande propaganda exibida tanto pelo governo como 

pela empresa mineradora sobre a relativa melhoria de qualidade de vida das populações 

reassentadas, para os sujeitos impactados, o sentimento é totalmente contrário. Antes fosse 

uma palhota localizada próxima do rio, com água e terra para produzir, do que uma casa 

como essa sem água para beber, nem terra para produzir ─ explicou um chefe de agregado 

familiar reassentado no bairro de Mutiticoma. De fato, os problemas que caracterizam os 
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bairros de reassentamento das comunidades atingidas pelos megaprojetos de mineração no 

país, são, nalgumas vezes, piores do que nas antigas aldeias onde as comunidades foram 

compulsivamente retiradas.  

Somados aos problemas que grassam a vida das comunidades atingidas pela Kenmare, 

estão as condições precárias em que se encontram a totalidade das vias de acesso e, sobretudo, 

daquelas que dão acesso à Thopuito. A maioria das famílias em Thopuito e comunidades 

circunvizinhas não consegue encontrar explicação pelo fato de as principais rodovias da 

região estarem em péssimo estado de transitabilidade, sendo que na região opera um dos 

principais e maiores empreendimentos de mineração no país. Quando buscamos saber do 

chefe do Posto Administrativo de Thopuito sobre o sentimento da população sob sua 

jurisdição com relação ao estado obsoleto das vias que dão acesso àquela localidade, eis que, 

nos foi esclarecido o seguinte: 

 
[...] agora tamos a falar de estrada que em particular a ponte, claro que eles 

declinam-se em como eles pagam aquele orçamento para o Estado, mas 

nunca é demais eles comparticipar na construção da ponte sobre o rio Larde, 

tamos tendo transtornos, tá ver dar volta... não sei mais e, também, a questão 

de mesmo a própria estrada também eles poderiam fazer uma reabilitação, só 

que as vezes tem dado uma fuga: mas nós pagamos o governo, não sei o 

quê? Mas epá..., eles passam por lá, esse é que é o problema, até que tem 

pontes que eles destroem quando passam com material, então é essa questão 

(Conversa verbal)82. 

 

Entretanto, o no 2 do artigo 10, referente à matéria de infraestrutura do Contrato de 

Concessão Mineral da Kenmare estabelece que, a Companhia compromete-se a captar 

financiamento e a construir a alteração da rota e melhoria da estrada a partir da área de 

exploração mineral à estrada principal (MIREME, 2002, p. 22). Mais adiante, o referido 

número esclarece que, a Companhia terá o direito, mas não terá obrigação, a realizar essas 

obras conforme for necessário para reparar e manter a estrada (MIREME, 2002, p. 23). O 

enunciando termina afirmando que, a Empresa não será responsabilizada em consequência 

de ter realizado ou pela falta de realização dessas obras de manutenção e reparação 

(MIREME, 2002, p. 23). Por fim, o no 3, ainda do artigo 10, do referido contrato conclui que, 

no que respeita a estrutura de transporte, a Companhia deve ter prioridade do uso dessas 

estruturas (MIREME, 2002, p. 23). 

Conforme visto, não precisa esforçar a mente para compreender que, de fato, o Estado 

moçambicano favoreceu demais a Kenmare Moma Mining. Para um país como Moçambique 

                                                 

82 Entrevista realiza no decurso do trabalho de campo, Thopuito, 2016. 



323 

 

que tem dificuldades econômicas e financeiras para implantar um sistema de rede rodoviária 

com qualidade e, sobretudo, onde as vias de acesso nos distritos e nas comunidades 

simplesmente são mais caminhos do que necessariamente rodovias, a Kenmare não deveria 

apenas ter o direito, antes pelo contrário, deveria ser sua obrigação construir e reabilitar as 

vias que dão acesso ao seu empreendimento. A semelhança do que temos vindo a expor, 

consideramos também que, nesse quesito, houve muita ingenuidade do Estado moçambicano 

ao declarar que para além de não ser obrigada, a Kenmare está isenta de responsabilidades 

pela falta de construção e/ou manutenção das estruturas de transporte e que, acima de tudo, a 

Empresa tem prioridade no uso dessas vias. 

A continuar desse jeito, as questões de fundo levantadas pelo chefe do Posto 

Administrativo de Thopuito como, por exemplo, as precárias condições de vias de acesso, a 

falta de pontes que permitam a ligação entre comunidades, o fato de os carros e maquinário 

pesado da Empresa circularem nessas vias e acentuando, dessa forma, seu estado de 

degradação, numa situação em que a empresa não é responsabilizada, consideramos que os 

territórios e as comunidades atingidas por esse tipo de projetos, não só, em Moma, como 

também um pouco por todo o país, estarão definitivamente condenadas a viver e conviver em 

situação de extrema pobreza. Se de fato o Estado moçambicano luta por melhorias das 

condições de vida de sua população, é urgente proceder a revisão dos contratos firmados com 

os megaprojetos operando no país. Entendemos que os recursos de que o país dispõe devem, 

em primeiro lugar favorecer o bem-estar social dos moçambicanos e só depois disso, dos 

demais interessados. 

Por conta das fraquezas e lacunas que caracterizam o Contrato de Concessão Mineral 

da Kenmare, passados 10 anos, desde que a Companhia entrou em funcionamento em 2007, 

tanto a rodovia principal que dá acesso à Vila-Sede do distrito de Moma, como a que dá 

acesso à mina da Kenmare, em Thopuito, ainda não beneficiaram de obras de melhoramento 

de raiz, ou seja, não foram asfaltadas. Nem o governo, nem a Kenmare, simplesmente 

faltaram a construção da rodovia. De Nampula, passando por Mecane até Pilivili (cruzamento 

para Thopuito, onde se localiza o empreendimento da Kenmare), usa-se estrada de terra 

batida, construída e mantida pelo Fundo Nacional de Estradas. Deixando Pilivili em direção a 

Thopuito, iniciasse uma estrada construída de areia. As imagens a seguir foram captadas 

numa época chuvosa durante a pesquisa de campo realizada no distrito de Moma e mostram o 

estado de arte da principal via de pouco mais de 80 km de extensão que dá acesso à localidade 

de Thopuito, a partir da Vila-Sede do distrito de Moma. 

 



324 

 

Fotografia 13 ─ Estado de conservação da principal rodovia de acesso à Thopuito, 2016.  

Fonte: Trabalho de campo, Thopuito, 2016. 

 

A imagem, à esquerda, é a estrada que liga a Vila-Sede do distrito de Moma à 

Thopuito, a partir do cruzamento de Mecane. Ela foi captada quando estávamos no referido 

cruzamento calculando se conseguíamos ou não atravessar a seção de água logo a frente. Em 

épocas de chuva, essas rodovias são quase intransitáveis. Quando decidimos arriscar passar 

por cima da água, eis que nossa viatura enterrou. Foi necessário pedir apoio de transeuntes 

para que o carro sem tração pudesse ser removido e continuar viagem à Thopuito.  Nas épocas 

chuvosas quase que não se circula. A imagem, à direita, é a estrada de areia que liga o 

cruzamento de Pilivili à Thopuito.  

Pelas imagens, é possível observar que de fato são enormes os problemas que grassam 

a rede rodoviária do distrito de Moma, mesmo em si tratando de vias que dão acesso às 

instalações de uma multinacional do tamanho da Kenmare Moma Mining. Mas a história não 

termina por aí. O fato curioso é que as comunidades e demais utentes da rodovia são os 

sujeitos que mais sofrem os impactos negativos do estado precário das vias, já que os carros 

da referida Empresa estão todos muito bem equipados para transitar nesse tipo de estradas. 

Quase na sua totalidade, são carros com tração às quatro rodas. Ir a Thopuito a bordo de um 

carro simples e sem tração é um autêntico martírio, sem contar com as várias paradas 

obrigatórias hora por conta dos alagamentos, hora por conta da grande quantidade de areia 

que faz a estrada de chão para Thopuito. 

A Kenmare não construiu as vias de acesso porque para além de não ser obrigada e 

responsabilizada para tal, as condições em que as rodovias sem encontram pouco importam 

para a Companhia. O staff (pessoal) sênior da Kenmare se desloca para seus escritórios em 

Nampula e Maputo ou outras regiões por via área através de aviões de pequeno porte. As 

demais deslocações para Nampula são realizadas em carros com tração às quatro rodas. 
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Entretanto, o contrato assinado entre a Kenmare e o Governo estabelece, no âmbito de 

infraestruturas, que a Empresa mobilize financiamento para a construção da linha eléctrica 

para o fornecimento de energia nas suas instalações. Igualmente, prevê que a Empresa 

mobilize fundos para a construção de uma estrada que ligue a estrada principal ao seu 

empreendimento (MIREME, 2002). Outra queixa apresentada pelas comunidades atingidas 

pelo projeto de exploração mineral das Areias Pesadas de Moma e, sobretudo, das famílias 

reassentadas em Thopuito está associada a questão da energia elétrica. O no 1 do artigo 10, do 

Contrato de Concessão Mineral da Kenmare estabelece que,  

 
A Companhia se compromete a envidar esforços razoáveis para facilitar a 

construção e a apoiar a captação de financiamento necessário para a 

construção e estabelecimento da linha de transmissão de energia eléctrica a 

partir do ponto mais apropriado de conexão com a linha central de energia 

mais perto da área mineira [...]. A Empresa não terá obrigação, quer ele 

próprio quer através dos seus afiliados, de fornecer, obter ou garantir tal 

financiamento (MIREME, 2002, p. 22). 

 

Com efeito, a Kenmare construiu uma linha de transmissão de corrente eléctrica de 

média tensão (110 KVA), com extensão de cerca de 170 km, a partir da cidade de Nampula. 

Paralelamente, implantou geradores a diesel com uma capacidade de 6 MVA, em prontidão. 

Mas apenas a energia elétrica é partilhada com parte da comunidade, sobretudo, as famílias 

reassentadas pela Companhia no bairro de Mutiticoma. Um número muito reduzido da 

população e o centro de saúde construído pela Empresa beneficiam também da rede nacional 

de energia elétrica por meio da Kenmare.  

Embora a instalação elétrica de energia da rede nacional nas novas casas construídas 

pela Kenmare tenha sido vista de bom agrado pelas famílias reassentadas, um dilema se 

coloca em suas vidas. As famílias consideram ser bastante elevado o custo de pagamento para 

consumo dessa energia. Devido às limitações econômicas e financeiras em que as famílias 

vivem, as possibilidades de pagar o custo pelo consumo da energia são bastante escassas e 

remotas. Num primeiro momento, a Kenmare ajudou as famílias a pagar os custos de 

consumo à empresa Eletricidade de Moçambique. Esse processo se estendeu por cerca de três 

meses depois que as famílias foram reassentadas. 

Logo depois, a Kenmare deixou de pagar os custos da energia elétrica às famílias. 

Hoje, muitas famílias reassentadas em Thopuito usam o petróleo de iluminação como sua 

principal fonte de energia, em substituição da energia elétrica, pois não têm condições para 

pagá-la. Mas tanto a Empresa como o governo se utilizam do fato de nas novas casas ter sido 

instalado o sistema de energia elétrica para convencer a opinião pública local, provincial, 
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nacional e até internacional de seus esforços rumo a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades. Conforme questionaram as próprias famílias reassentadas, de que adianta ter 

energia elétrica em casa, se não podemos utilizá-la? Sublinhe-se que a maioria da população 

do distrito de Moma e particularmente de Thopuito e das comunidades circunvizinhas não tem 

acesso à energia elétrica. 

Para agravar mais a situação das comunidades, constata-se que as relações entre o 

governo do distrito e a Kenmare não são boas. O governo local tem acusado a companhia de 

não se envolver nas questões e/ou assuntos do distrito e, por sua vez, a Companhia alega que 

o governo distrital apenas quer tirar vantagens particulares da localização da Companhia no 

distrito. No meio desse desentendimento, as comunidades reassentadas são as que mais 

sofrem, porque o governo distrital tem feito pouco ou nada para defender os interesses das 

comunidades. Como se diz em um provérbio africano: quando dois elefantes lutam, o capim é 

que sofre. As ligações verticais que existem na relação entre a Companhia e o governo central 

(em Maputo) têm contribuído para o estágio atual de relação entre as duas entidades. A 

Kenmare define as suas ações no seu país de origem, colabora com o governo central em 

Maputo e, em Moma, apenas são implementadas as ações, muitas vezes, sem o conhecimento 

do governo distrital. 

 

4.3.3 O processo de remoção de cemitérios e lugares sagrados: um atentando aos 

espíritos da comunidade em Thopuito 

Para que as operações minerais na mina de Moma fossem, de fato, iniciadas, para além 

da transferência de pessoas e bens, a Kenmare teve também de transferir cemitérios. Nas 

comunidades rurais moçambicanas é comum a existência de cemitérios familiares e/ou 

comunitários. Esses espaços são, conforme anteriormente referenciado, sagrados. Para as 

comunidades, os cemitérios representam a casa onde moram os guardiões da vida, da chuva, 

da água, das colheitas e do bem-estar social da comunidade. Daí que, constituem lugares a 

serem conservados e protegidos. Mas para possibilitar a exploração dos minerais pesados, a 

Kenmare teve de exumar e transferir os restos mortais dos entes queridos da comunidade, de 

Namalope para o novo bairro de Mititicoma. 

Para o efeito, a Kenmare contratou uma empresa sul-africana vocacionada a esse tipo 

de serviços. O processo consistiu, primeiro, no trabalho de sensibilização da comunidade, já 

que se tratava de um processo nunca antes visto pela comunidade. Amealhados os consensos 

e, conforme manda a tradição das comunidades, era necessário realizar cerimônias 

tradicionais tanto no antigo como no novo cemitério de modo que os defuntos não pudessem, 
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posteriormente, criar problemas com o início dos trabalhos de exumação dos corpos. A 

comunidade teve de escolher o espaço onde o novo cemitério seria organizado e a Kenmare 

foi responsável pelo pagamento das despesas.  

A fase seguinte, consistiu na abertura de todas as novas campas no novo cemitério, 

antes da exumação dos corpos. Essa prática de abrir várias covas ao mesmo tempo e com 

muitos dias de antecedência foi considerada uma ofensa à tradição e a cultura das 

comunidades. Segundo a tradição das comunidades locais em Moçambique ou, pelo menos, 

na maioria das comunidades, a cova onde será sepultado o corpo do defunto deverá ser aberta 

no mesmo dia da realização do enterro. Ou seja, a cova não deve pernoitar. Mas a Kenmare 

não procedeu segundo à tradição das comunidades atingidas. Em resultado disso, houve muita 

polêmica e tumulto no processo de transferência do cemitério, envolvendo a comunidade e a 

empresa mineradora.  

De acordo com Selemane (2010) o processo de exumação dos corpos implicou 

despedaçar os restos mortais dos falecidos em unidades de cerca de 40 centímetros cada, para 

que coubessem nos pequenos caixotes que eram usados para o seu empacotamento. Sobre 

esse assunto, Francisco Lima um dos líderes comunitários por nós entrevistado no bairro de 

Thipane, em Thopuito, revelou o seguinte:   

 
Aquilo que a Kenmare fez é um autêntico atentado aos espíritos da 

comunidade de Thopuito. Nós até estamos com medo. Medo dos espíritos se 

zangarem e baralharem a vida das pessoas aqui em Thopuito, até mesmo 

baralharem a própria empresa Kenmare. Se os espíritos ficarem furiosos é 

normal aquela Kenmare parar de funcionar sem saber porquê. Nós nunca 

vimos uma pessoa que já morreu há muito tempo, ser desenterrada, 

empedaçada (espedaçada) e ser colocada numa caixa para ir ser enterrada de 

novo noutro cemitério. Isso para nós é tabu. Nunca vimos isso na nossa vida. 

Estamos a começar a ver com a Kenmare. Muitas pessoas aqui choraram por 

causa disso. Outras pessoas até hoje estão com medo (Conversa verbal)83. 

 

Supõe-se que a Kenmare tenha destruído em Namalope cerca de 372 campas e 

exumado igual número de corpos. Entretanto, a comunidade considera que esse número, o 

qual foi fornecido pela empresa, está muito aquém do real número de corpos que existiam em 

Namalope. A comunidade de Thopuito entende que a Kenmare subestimou o real número de 

corpos existentes no antigo cemitério para diminuir os custos com o processo de exumação, já 

que para cada família que tivesse um ente querido a ser exumado, a empresa deveria 

compensá-la com um valor de cerca de seis mil meticais, o equivalente a aproximadamente 

                                                 

83 Entrevista realizada quando do trabalho de campo, Thopuito, 2016. 
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duzentos dólares norte-americanos ao câmbio de 2007, para cada campa a ser transferida, a 

fim de apoiar as famílias nas despesas com o novo funeral. Algumas famílias acreditam que 

os restos mortais de seus entes queridos foram simplesmente soterrados com o início das 

atividades de exploração mineral da Kenmare. Por outro lado, a polêmica envolveu, também, 

atos de oportunismo por parte da população. Sobre esse fato, o chefe do Posto Administrativo 

de Thopuito argumentou nas seguintes frases: 

  
Bom, aí porque também a própria família podemos dizer, do falecido, 

porque há campas que o último responsável não conhecia o número anterior 

dos seus falecidos, isso também... realmente, até porque foi a dias que a 

máquina estava aí a fazer um trabalho, estava a descobrir mais restos 

mortais, escreveu isso aí, porque a pessoa não pode saber lá, quantos atrás, 

então, por isso, pode haver essa disparidade que é pá, talvez fomos dar ou 

removeu um número reduzido, essa parte aí. Mas para aqueles que 

apresentam que eu tenho tantas campas, esses eram removidos e eram pagos 

(Conversa verbal)84. 

 

Conversando com diversas famílias em Thopuito, ficou evidente que, de fato, para 

ganhar dinheiro com as compensações para as cerimônias fúnebres, muita gente apareceu, 

dizendo que uma ou outra campa era de um familiar seu. Os coveiros que exumavam as 

campas recebiam 150,00 meticais por dia. Enquanto que os que abriam as campas no novo 

cemitério recebiam 250,00 meticais por dia. Naqueles dias, o assunto da exumação de corpos, 

virou uma verdadeira fonte de geração de renda para as pessoas que viram no processo uma 

oportunidade de trabalho e de negócio. Contudo, a grande preocupação dos reassentados em 

Thopuito, reside no fato de, em sua opinião, a Kenmare ter transferido apenas uma parte do 

cemitério de Namalope para Mutiticoma, o que impossibilita que as famílias possam venerar 

os seus entes queridos esquecidos em Namalope.  

Ainda na esteira dos problemas sociais decorrentes da implantação do projeto de 

exploração das Areias Pesadas de Moma, uma acirrada batalha de troca de acusações foi 

travada em 2016, envolvendo a Kenmare e as comunidades locais em Thopuito. O Governo 

Provincial de Nampula foi chamado a intervir na crise ora instalada. No epicentro da tensão 

estava a destruição do monte Pilipo onde a Kenmare acredita estarem depositadas quantidades 

significativas de ilmenite, rutilo e zircão. O monte Filipo é considerado como lugar sagrado 

pela comunidade local. Segundo a crença local, no monte Filipo moram os espíritos protetores 

da comunidade de Thopuito, representados por uma gigantesca serpente. Mas a Kenmare quer 

destruí-lo e explorar, como parte da sua concessão atribuída pelo Estado. Francisco Lima em 

                                                 

84 Entrevista realiza no decurso do trabalho de campo, Thopuito, 2016. 
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um documentário produzido em 2016, pelo grupo SEKELEKANI sobre o caso da destruição 

do monte Pilipo em Thopuito, revelou que: 

 

Esse Pilipo não é nome daquela monte. É uma cobra que tem aparecido ali... 

sai para beber naquele lago. Esse Thopuito é lago.... Saía lá, voltava vir 

beber. Até quando anda, onde ele passa, ali nem arbusto, nem capim..., 

queima... É uma monte histórica, simbólica..., ehhh, isto para que..., nós 

ouvimos histórias que sempre saía coisas diferentes, fenômenos diferentes 

nessa altura. Primeiro, o que eu encontrei com meus bisavôs, mesmo naquela 

altura ninguém fazia machamba lá. Era proibido de tudo aquilo que era..., 

eh..., mesmo a caça porquê nesta área houve aqueles animais selvagens que 

sempre caçavam, mas ninguém podia chegar lá. Aquele que chegasse sempre 

tinha sérios problemas..., desaparecer mesmo, até vir perguntar donde você 

entrou e como saiu.... Eh, simbólico digo a qualquer nossos pescadores 

quando fossem ao alto mar, primeiro sinal que eles..., porque as vezes 

chegavam lá, apreciam mau tempo e, era o único sinal que eles usavam para 

estarem de volta..., e até hoje acontece (Video-documentário)85.  

 

De acordo com os líderes tradicionais de Thopuito, na área que abrange o monte 

sagrado Pilipo é expressamente proibida a prática de qualquer atividade. Por conta da 

tradição, as comunidades locais não são permitidas a prática da agricultura, caça, e/ou retirar 

lenha do local sob risco de morte ou desaparecimento físico de quem desobedece esta regra. 

Segundo as crenças que defendem a sacralidade do monte Pilipo, caso as máquinas da 

Kenmare destruam o monte, explorando ali areias pesadas poderá ocorrer um desastre de 

grandes proporções capaz de provocar a destruição da própria fábrica da Kenmare, dizem os 

representantes do poder tradicional local.  

─ Ehhh... pode sair uma grande cobra nué, até destruir prédios, eh eh, mesmo fazer 

maldade à região, sim. E isso provavelmente acontecerá ali ─ afirmou o régulo Mathapa 

citado no mesmo documentário do SEKELEKANI. A ideia de destruir o monte Pilipo coloca 

em pânico, não só, as lideranças locais de Thopuito como também aos membros da 

comunidade que dizem estar a viver com medo caso o plano da Kenmare seja materializado. 

Por sua vez, o líder tradicional Francisco Lima, finalizou seu depoimento no referido 

documentário nos seguintes termos:  

 
Nós que conhecemos a história, por isso estamos com medo. Por que nós 

aqui não estamos a proibir porque gostamos daquele ver, nem ouvir. Só 

exatamente estamos com medo. Todo aquele que é daqui, aquele que nasceu 

                                                 

85 Grupo SEKELEKANI. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=r0l31gVu2jw&t=30s> Acesso: 

22 fev. 2017. 
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aqui e que ouviu essa história, sempre está com medo. O que é que vai sair, 

ninguém pode dizer que vai sair isto, vai sair aquilo. 

 

Temendo represálias dos espíritos, o regulo Mathapa, falando em nome dos líderes 

tradicionais e da comunidade de Thopuito, reforçou que não vai permitir que a Kenmare 

destrua o monte Pilipo. E se isso acontecer, será apenas por força do governo. Com efeito, o 

régulo Mathapa, citado no referido documentário frisou que: 

 
O lugar tem culto tradicionalmente. Nós... desde e até agora mesmo, eu o 

novo rei não aceito que o monte Pilipo seja destruído. A não ser a força do 

Estado que é governo nué, ehhh... o governo como o poderoso, inclusive 

essa empresa, podem o destruir. Mas na nossa ideia, na nossa tradição... não 

permite que o seja destruído. 

 

Com o monte Pilipo destruído a comunidade teme sobre o seu futuro. E para se 

proteger de possíveis reações violentas dos espíritos, a comunidade exige a sua retirada da 

região e reassentamento condigno numa outra área, caso a Kenmare insista em destruir o 

monte sagrado. Finalizando o seu depoimento no documentário ora citado, o régula Mathapa 

culpou o governo e a Kenmare pelo desrespeito às tradições, cultura e história das 

comunidades: 

Vale a pena deixar a monte nué, começar a explorar toda está área, que 

monte. Porque monte é nossa história para nós. E para se destruir monte, 

quem vai sofrer primeiro é o rei, através de espíritos conforme a tradição. 

Porque aquele monte ali não se destrói sem eu pôr farelo. E se eu não pôr 

farelo... olha, aquilo que acontecer o governo é que vai travar.  

 

Nos termos do artigo 31, da Lei nº 20/2014, de 18 de agosto (Lei de Minas), o 

conteúdo de justa indenização inclui a preservação do patrimônio histórico, cultural e 

simbólico das famílias e das comunidades em modalidades a serem acordadas pelas partes. 

Entretanto, porque o artigo 31, da Lei supracitada, tem a fraqueza de permitir a possibilidade 

de acordo para exploração dos lugares sagrados em modalidades a serem definidas pelas 

partes, a Kenmare usou de sua capacidade de negociação para persuadir as lideranças 

tradicionais de Thopuito a aceitarem a exploração do Monte Filipo.  

Com efeito, de acordo com a Plataforma CIVILINFO, o Régulo Mathapa viria mais 

tarde a persuadir os residentes influentes dos bairros de Nathaca, Nathuco, Mutiticoma, 

Naholoko e Topuito-Sede e convence-los a autorizar a exploração do Monte Filipo por parte 

da empresa Kenmare. Em troca, as populações beneficiariam da construção da ponte sobre o 

rio Larde (que liga a comunidade de Thopuito a Sede do distrito de Larde), asfaltagem do 

troço Mecane à Vila-Sede do distrito de Larde, via Topuito e, a abertura de um campo de 
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cultivo em blocos numa área de 6 mil hectares, com acesso a transporte para escoamento dos 

produtos e tendas de acampamentos temporários. Entretanto, conforme anteriormente 

analisado, a Kenmare ainda não cumpriu com nenhuma das promessas feitas nesse sentindo. 

A esse respeito, Cambaza (2009b) considera que o reconhecimento das autoridades 

tradicionais conduz as mesmas a uma posição jurídica eclética por se tornarem representativas 

e agentes de interesses contrapostos. Ao mesmo tempo em que são mandatárias, 

representando interesses das comunidades locais, são também responsáveis pela articulação 

dos interesses do Estado junto as mesmas comunidades. Destarte, autores como José (2006) 

aponta que, em consequência da posição eclética que assumem e dos interesses próprios que 

procuram satisfazer, as autoridades comunitárias são obrigadas a desenvolverem habilidades e 

formas de ação que lhes permitam representar interesses contrapostos.  

Dados os conflitos de interesses sobre a terra, emergentes de situações da tensão entre 

as comunidades locais e os titulares de direitos de exploração minerária, tanto o Estado (que 

pretende defender camponeses e priorizar a exploração dos recursos minerais) como as 

autoridades comunitárias (mandatárias das comunidades, mas, igualmente, representantes dos 

interesses e objetivos do Estado), se vêm colocadas em uma situação, no mínimo, 

contraditória. 

 

4.3.4 Subemprego e precarização do trabalho local em Thopuito 

Quando a Kenmare começou a se implantar em Moma e particularmente em Thopuito, 

eram enormes as expectativas de emprego entre as populações do distrito. Numa região onde 

a taxa de desemprego é alta e onde a pesca e a agricultura de autoconsumo figuram como as 

principais fontes de rendimento, a esperança de uma vida melhor por meio de trabalho 

remunerado corria como sangue na veia no seio das comunidades. Não era para menos. 

Naqueles dias, as promessas de geração de novos postos de trabalho, bem assim a melhoria 

das condições de vida das comunidades abrangidas, eram o trunfo da Companhia e do 

governo que, a todo custo, transmitiam a suposta importância econômica e social do 

megaprojeto para as comunidades onde ele seria implantado. 

Conforme analisado, esses discursos tinham apenas o objetivo de convencer as 

comunidades locais a aceitarem com agrado a implantação do projeto, fazendo acreditá-las 

que a partir daquele momento, mudanças radicais iriam acontecer em suas vidas e que a 

pobreza em que as comunidades se encontravam, seria apenas lembrada como um momento 

de sua história. Contrariamente ao que o Estado e os megaprojetos de mineração em 
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Moçambique têm divulgado, as grandes companhias de mineração existentes no país, pouco 

contribuem na geração de emprego, dado o seu carácter intensivo em tecnologias.  

No caso específico da Kenmare Moma Mining e, em conformidade com os relatórios 

anuais da Companhia, constatou-se que o nível de emprego direto da mão de obra, sobretudo, 

moçambicana tem variado ao longo dos anos. A tabela 11, apresenta o número de 

trabalhadores moçambicanos e estrangeiros empregados pela Kenmare entre 2010 e 2013. 

Dadas as dificuldades que caracterizam o acesso a informação sobre as indústrias extrativas 

mineradoras operando em Moçambique, não foi possível coletar, no caso da Kenmare, 

algumas variáveis referentes as formas de empregabilidade como, por exemplo, a distribuição 

da mão de obra por setores de atividades dentro da Companhia, o número de trabalhadores 

locais (trabalhadores das comunidades vivendo nas áreas atingidas pelo projeto), salários 

auferidos e demais variáveis.  

 

Tabela 11 ─ Número de trabalhadores moçambicanos empregados pela Kenmare, 2010-2013. 

Anos 
Trabalhadores 

Nacionais Estrangeiros Total % Nacionais 

2011 826 134 960 86 
2012 1.014 165 1.179 86 
2013 1.361 168 1.529 89 

2014* 1.430 163 1.593 90 

Fonte: Kenmare, 2011, 2012, 2013. 

* MIMBIRE, Fátima, 2016. 

 

Da análise dos dados constantes na tabela 11, fica a ideia de que, de fato, a Kenmare 

está contribuindo significativamente no fornecimento de emprego direto à mão de obra 

moçambicana ao compor em média cerca 88% de sua força de trabalho. No entanto, podem-se 

abrir parênteses para clarificar o lado oculto do processo de empregabilidade na Kenmare. 

Evidenciando a pesquisa de campo, constatou-se que as comunidades diretamente atingidas 

pelo projeto de exploração das Areias Pesadas de Moma, em Thopuito, reclamam o fato de 

não haver emprego disponível para os membros das comunidades. 

Um chefe de agregado familiar com quem mantivemos contato durante a pesquisa de 

campo, em Thopuito, revelou que a maior porcentagem de postos de trabalho destinada aos 

moçambicanos é ocupada por trabalhadores vindos, sobretudo, da região sul e centro do país e 

também da cidade capital de Nampula. Os membros das comunidades ocupam-se do trabalho 

subalterno e não especializado como seguranças/guardas, assistentes mecânicos e manutenção 
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dos campos de mineração, serviços de limpeza na fábrica e logística (sobretudo, arrumação e 

descarga de peças). A explicação dada por um dos gestores da Kenmare confirma esse fato: 

 
Realmente nós nunca vamos conseguir dar trabalho para toda gente, há um 

limite de postos de trabalho que nós precisamos. Realmente, o problema, por 

causa do baixo nível de escolaridade da população local, elas são 

qualificadas, em princípio, para aqueles postos que não precisam o ensino 

técnico ou o ensino. O trabalho qualificado, realmente, vem pessoas de 

Nampula, de Beira, de Maputo, porque elas já têm aquele nível de 

escolaridade e ensino que permitem que elas fazem aqueles trabalhos mais 

complicados. Nós temos alguns programas de aprendizagem dentro da 

fábrica. Enquanto nós estamos a tentar capacitar os trabalhadores para 

conseguir fazer tarefas mais sêniores, mas esta é uma coisa que só se muda 

em uma geração, nem pode mudar isso dentro de 3 ou 4 anos. Essa é uma 

questão social da área. Então, realmente, quando elas dizem que não estão a 

beneficiar de postos de trabalho que paguem os salários mais altos, elas tem 

razão, porque não tem qualificação para fazer essas tarefas. Mas para dizer 

que são poucos postos para a comunidade, não é verdade. Porque nós não 

precisaríamos quadros de Maputo, nós não precisaríamos ajudantes de 

Maputo, nós não precisaríamos motoristas de Maputo, isto não faz sentido... 

(Conversa verbal)86. 

 

De acordo com o no 1 do artigo 11, do Contrato de Concessão Mineral assinado entre a 

Kenmare e o GoM, a companhia deve empregar pessoal moçambicano na medida máxima 

praticável, sujeito à, e de acordo com as disposições respectivas do Programa de Operações 

Minerais (MIREME, 2002, p. 23). Da forma como a cláusula é colocada no referido artigo, 

fica evidente que não existe uma obrigação no tocante ao número de moçambicanos a serem 

contratados pela companhia. A legislação laboral moçambicana permite que as grandes 

empresas empreguem até 5% de mão de obra estrangeira. Aplica-se, porém, uma quota 

especial de 15% a empresas que operam em zonas francas industriais, como é o caso da 

Kenmare. 

Dado o nível de competência e experiência exigidas para ocupação de posições 

sêniores que, por natureza, demandam alto grau de especialização em um contexto em que no 

país e, principalmente, nas comunidades, os índices de analfabetismo são extremamente altos, 

as grandes empresas de mineração no país se usam dessas prorrogativas para, mais uma vez, 

justificarem as posições subalternas ocupadas pela maioria dos moçambicanos. No caso da 

Kenmare, parte significativa dos quadros administrativos da empresa é recrutada 

especialmente na RAS, Canadá e Austrália. 

                                                 

86 Entrevista realizada no decurso do trabalho de campo com um dos membros sêniores da Kenmare, Maputo, 

2016. 
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Os fatos aludidos são também reforçados pelos termos dos contratos assinados numa 

clarividência de favorecimento às grandes empresas de mineração. A título de exemplo, o no 1 

do artigo 11, do Contrato de Concessão Mineral da Kenmare, é claro ao acrescentar que a 

contratação de mão de obra estrangeira só é efetuada se determinado que não existem 

cidadãos moçambicanos com as qualificações exigidas ou que o seu número é insuficiente 

para realizar as tarefas e preencher os cargos de chefia e direção (MIREME, 2002). Esses 

elementos contratuais estão simplesmente carregados de equívocos. Ora vejamos: se é do 

conhecimento do Estado que os moçambicanos não estão qualificados para ocupar tais 

posições sêniores, porquê reforçar a ideia de que se não existe mão de obra moçambicana 

qualificada e em número suficiente para atender as demandas necessárias, as empresas podem 

contratar mão de obra estrangeira. Esse fato, sugere o entendimento de que os termos 

constantes dos contratos são estabelecidos e ditados pelas empresas. 

Conforme aponta Mendonça (2004) as inovações técnicas e tecnológicas excluíram e 

excluem aqueles que não têm formação técnica necessária para o exercício das novas funções, 

forçando-os a migrar para outros lugares, em geral áreas urbanas. Contudo, sabe-se que não 

há emprego para todos, em função do enxugamento proposto pela reengenharia e pelas 

alterações no processo produtivo que, na origem, eliminam postos de trabalho. Todavia, 

conforme reforça o autor, o discurso da insuficiente qualificação dos camponeses e 

trabalhadores da terra é reforçado, para mascarar as razões da crise estrutural do capital, 

responsabilizando os excluídos pela sua condição socioeconômica. 

Com efeito, um plano de emprego provisório anexo ao contrato entre a Kenmare e o 

Governo indica que a partir do terceiro ano da atividade da Empresa, o que coincide com o 

ano de 2010, a Kenmare teria números mínimos de 414 moçambicanos e 11 estrangeiros. 

Estes números são os mínimos admissíveis, pelo que podem ser excedidos, de acordo com as 

necessidades da Empresa. Mas a partir deles é possível tirar algumas ilações. Os números 

fixados no referido Plano de Emprego mostram uma representação porcentual de 97,4% de 

trabalhadores moçambicanos e 2,6% de trabalhadores estrangeiros (INHAMIRE, 2014).  

Ora, analisando os porcentuais de trabalhadores nacionais e estrangeiros apresentados 

na tabela 11, constata-se que houve grande alteração da base estabelecida no Plano de 

Emprego anexo ao contrato. Os trabalhadores moçambicanos representam em média 88%, da 

massa laboral contra os 97% previstos no Plano de Emprego (uma redução de 9%) e o número 

de trabalhadores estrangeiros é equivalente a 12%, muito acima do acordado (7% a mais). 

Conforme aponta Inhamire (2014) estes números oficiais denunciam que, afinal, a empresa 
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irlandesa não está a fazer o bastante para manter níveis elevados de trabalhadores 

moçambicanos na Companhia. 

A esta situação, acresce-se, ainda, o fato de muitos destes trabalhadores 

moçambicanos da Kenmare não serem de Moma, onde se localiza a Companhia. Os 

rendimentos desses trabalhadores são quase todos transferidos para as suas zonas de origem, 

não deixando quase nada na comunidade local. Essa prática contraria o princípio de emprego 

de conteúdo local na indústria extrativa que visa, necessariamente, criar efeitos 

multiplicadores dos investimentos mineradores nas comunidades. Ao empregar a mão de obra 

local permite-se que as comunidades locais possam ter condições econômicas e sociais para 

garantir melhores condições de vida, melhor educação dos filhos, criar pequenos negócios e 

multiplicar os seus rendimentos pela comunidade. Inhamire (2014) aponta que uma solução 

para este problema é a formação de mão de obra efetivamente local que depois seria 

empregada na Empresa. Conforme refere o mesmo autor, esta formação quase não existe. 

No entanto, o no 2 do artigo 11 do contrato em análise, estabelece que a companhia 

deve elaborar e realizar um plano efetivo de formação e emprego para os seus trabalhadores 

moçambicanos em cada fase e nível, quer sobre aspectos operacionais ou de gestão de 

operações de minerais pesados, com o objetivo de se conseguir que esses trabalhadores 

venham a ter o conhecimento e experiência que os possam capacitar a desempenhar 

eficientemente as funções para as quais foram formados e contratados e para desempenharem 

com eficiências as suas tarefas (MIREME, 2002). Embora seja de salutar a medida 

estabelecida, consideramos que o Estado não deve abdicar-se do processo de formação da 

mão de obra local, dado que a educação e a formação dos cidadãos são deveres do Estado, 

previstos na Constituição da República.  

As companhias não estão interessadas em formar os moçambicanos. Ao relegá-las essa 

tarefa, o Estado deve, necessariamente, fiscalizar e monitorar o grau de cumprimento das 

cláusulas dos contratos firmados. Mas isso raramente acontece e, quando acontece, faz-se 

vista grossa. Em Thopuito, por exemplo, as comunidades locais têm suplicado por uma escola 

técnica. Quando a Kenmare começou as explorações, havia uma escola do EP1. Agora, há 

também uma escola até o EP2 e uma do ESG1 construídas pela Companhia. No entanto, 

embora no Plano Estratégico da Kenmare Moma Association Development, ou seja, 

Associação Kenmare para o Desenvolvimento de Moma (KMAD) para 2013-2015, estivesse 

previsto a construção de um centro de formação profissional, até 2016, ainda não havia planos 

concretos sobre a construção da anunciada escola técnica, ou seja, nem a Kenmare, nem o 

Estado moçambicano não conseguiram implantar uma escola técnico-profissional na região. 
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Embora seja de notar que, apesar de a mina ser um projeto a longo prazo, não foi até 

agora criada nenhuma formação que dê aos cidadãos locais a oportunidade de obter as 

competências necessárias, isto é, volvidos cerca de uma década desde que a mina de Moma 

entrou em operação, a Kenmare ainda não conseguiu criar condições para formar quadros 

locais para trabalharem nas operações da empresa e, assim, beneficiar as comunidades locais 

com o investimento minerador. Em suma, corroborando com Inhamire (2014) nota-se que há 

pouco cometimento da Companhia com a responsabilidade de formação profissional da 

população local que virá a servir a empresa. Há uma clara inobservância do princípio de 

conteúdo local na componente de formação e emprego de mão de obra local, conforme fora 

acordado com o Governo. Nesse contexto é oportuno perguntar:  

i. Que destino se pode esperar das comunidades locais num contexto em que há ausência 

de políticas públicas capazes de empoderar as comunidades visando a sua formação 

científica e técnico-profissional para que possam de forma efetiva ocupar os empregos 

que exigem a dita qualificação e experiências?  

ii. O Estado ao abrir as portas para a entrada no país dessas grandes empresas de 

mineração não sabia que era imprescindível se preparar, criar as condições mínimas 

para que os moçambicanos pudessem se beneficiar desses projetos?  

 

É urgente pensar-se melhor no processo de inserção das comunidades do ponto de 

vista de sua empregabilidade nos megaprojetos de mineração em Moçambique, visto que a 

tomada de medidas paliativas de formação de quadros moçambicanos quer pelas empresas, 

quer pelo governo não resolve o problema de base. Não obstante, apesar de a Kenmare 

considerar que sua política de condições de empregabilidade esteja em conformidade com a 

Lei de Trabalho moçambicana, as condições de trabalho e demais benefícios laborais e sociais 

têm sido questionados pelos trabalhadores nacionais. Quase que de forma sistemática, a 

Companhia tem-se envolvido em conflitos com os trabalhadores nacionais que lutam pela 

manutenção de seus direitos que têm vindo a ser usurpados constantemente pela Companhia.  

A título de exemplo, em abril de 2011, os trabalhadores nacionais da companhia se 

organizaram e desencadearam uma greve de três dias reivindicando melhores condições de 

emprego e benefícios sociais. A questão principal levantada pelo sindicato de trabalhadores 

foi a insatisfação pelo fato de a Empresa não ter um leque salarial transparente e nem um 

sistema de categorias no trabalho. Após vários acordos, a Kenmarre buscou pagar o mesmo 

salário de base a funcionários moçambicanos e estrangeiros que exerçam o mesmo cargo, 

embora, segundo apontam Brynildsen e Nombora (2013) citando alguns funcionários da 
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Companhia, os estrangeiros tenham mais regalias. O no 4 do artigo 11, do Contrato de 

Concessão Mineral da Kenmare, consuma este fato ao evidenciar que o pessoal estrangeiro 

com qualificações e experiência adequadas pode ser contratado em termos diferenciais e 

condições conformes com a prática industrial. 

Em maio de 2015, uma verdadeira batalha foi travada entre a Kenmare, o sindicato de 

trabalhadores da Empresa e o governo moçambicano. Mais uma vez, os trabalhadores se 

organizaram e despoletaram uma grave na luta pela manutenção de seus direitos laborais. No 

epicentro da crise, estava o anúncio de despedimento forçado de cerca de 350 trabalhadores 

nacionais, aproximadamente 20% do total de mão de obra empregada na Companhia até 

aquele momento. A intervenção do governo moçambicano não foi suficiente para travar a 

onda de despedimentos. O no 3 do artigo 11, do contrato da Empresa, estabelece que a 

Companhia não é limitada na contração, seleção, atribuição ou despedimento do seu pessoal 

desde que a contratação e os termos e condições dessa contratação, bem como o despedimento 

ou a aplicação de medidas disciplinares ao pessoal, seja realizado de acordo com, e sujeito às 

disposições do contrato e das leis e regulamentos aplicáveis que vigorem ou venham a vigorar 

em Moçambique (MIREME, 2002). 

Após acordos com a Companhia visando a minimizar o impacto das demissões em 

massa para cada família de trabalhador despedido e das comunidades nas áreas de mineração, 

172 trabalhadores moçambicanos seriam desvinculados do exercício de suas funções. Como 

indenização pelo despedimento forçado, a Kenmare se apoiou na frágil legislação laboral 

aplicada em Moçambique, sobretudo, na Lei no 23/2007, de 1 de agosto (Lei do Trabalho) 

segundo a qual o pagamento da indenização por despedimento forçado é feito na base do 

somatório dos valores de um ano de salários. A suposta queda dos preços no mercado 

internacional dos minerais de titânio (ilmenite, zircão e rutilo), foi apontada pela Empresa 

como a causa principal dos despedimentos em bloco. Entretanto, conforme analisado ao longo 

do capítulo anterior, ficou demonstrando que, com exceção do ano 2015, a Kenmare gerou 

EBITs astronômicos entre 2010 e 2014.  

Ademais, durante o período que a Companhia gerou lucros, pouco contribuiu para as 

receitas do Estado. Brynildsen, Nombora (2013) apontam que a Kenmare não pagou o IRPC. 

Paradoxalmente, os trabalhadores moçambicanos que trabalham na Kenmare pagam o IRPC, 

sofrendo deduções na fonte, o que significa que o que em conjunto os cidadãos descontaram é 

2,5 vezes superior do que aquilo que a Empresa canalizou para o Estado moçambicano. 

Efetivamente, por cada dólar de receita entre 2008 e 2011, a Kenmare pagou um cêntimo em 

impostos ao governo moçambicano A fotografia 14, ilustra o momento em que parte dos 
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trabalhadores moçambicanos se organizarem e manifestaram em forma de greve, contra as 

injustiças laborais e sociais armadas pela Kenmare.  

   
Fotografia 14 ─ Greve de trabalhadores da Kenmare, junho de 2015. 

 
Fonte: Jornal a Verdade, junho, 2015.   

 

Ainda em 2015, enquanto o país comemorava os 40 anos da independência política de 

Portugal, centenas de trabalhadores moçambicanos da Kenmare lutavam com a Empresa por 

melhores subsídios, redução das jornadas de trabalho e o direito às férias anuais. De acordo 

com o Jornal a Verdade (2015) atrelando-se à justificativa de queda dos preços das matérias-

primas produzidas, a Empresa reduzira sem nenhuma comunicação para 20%, o subsídio de 

trabalho noturno que até a data estava fixado em 61%, sobre o salário base de cada 

trabalhador. Com efeito, os trabalhadores exigiam o fim das jornadas noturnas de trabalho e a 

redução da carga horária de 48 horas para 45 horas semanais. Embora o exercício do direito à 

grave esteja previsto na Constituição e na Lei de Trabalho moçambicanas, em todas as suas 

manifestações, os trabalhadores foram vigorosamente reprimidos pela força de polícia 

moçambicana. É a força do poder de Estado buscando aniquilar a luta dos oprimidos. 

 

4.3.5 A Kenmare e o discurso da responsabilidade social  

A entrada, nos últimos anos, de grandes investimentos de capitais estrangeiros em 

Moçambique, sobretudo, no setor minério-energético tem levantado várias questões sobre o 

papel dos megaprojetos no desenvolvimento econômico e social do país, gerando um debate 

sem consenso. Uma das temáticas do debate é a responsabilidade social empresarial (RSE). 

Ações de RSE como a construção de infraestruturas sociais para a educação e a saúde, a 

geração de emprego entre outras, são muitas vezes referenciadas em muitos discursos, 
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principalmente políticos e de empresas, como aspectos positivos que complementam as ações 

do governo, devendo por isso ser promovidas e valorizadas (LANGA; MASSINGUE, 2014). 

A título de exemplo, o no 3 do artigo 11 (atinente ao desenvolvimento local), da Lei 12/2007 

(que atualiza a legislação tributária relativa à atividade petrolífera) embasa esse fato, ao 

estabelecer que compete ao Conselho de Ministros inventariar as receitas resultantes das 

operações petrolíferas e publicitá-las periodicamente. 

Apesar de a RSE não ser uma prática nova em Moçambique, as discussões e os 

interesses a volta da questão nunca foram tão proeminentes na agenda política, econômica e 

social como na atualidade, sendo movidas pelo recente e intenso debate em volta das riquezas 

naturais. Com efeito, o surgimento da Política de Responsabilidade Social Empresarial na 

Indústria Extrativa (PRSEIE) mostra estar ligado à temáticas específicas do debate tais como: 

o debate sobre os benefícios fiscais concedidos as empresas do setor, a transparência dos 

contratos e, principalmente, as polêmicas sobre os processos de reassentamento, por terem 

sido os processos que envolveram diretamente comunidades locais. Em suma, o surgimento 

da PRSEIE resulta de conflitos e pressões sociais relacionadas entre si e percebidas no 

contexto moçambicano (LANGA; MASSINGUE, 2014). 

Em Moçambique, a PRSEIE adopta a definição de RSE da ISO 26000 da Organização 

Internacional de Normalização onde esta é definida como a responsabilidade de uma 

organização pelos impactos das suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, 

através de um comportamento transparente e ético, que: contribua para um desenvolvimento 

sustentável, incluindo a saúde e o bem‑estar da sociedade; tenha em consideração as 

expectativas das partes interessadas; esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja 

consistente com as normas internacionais de conduta e; esteja integrado em toda a 

organização e seja praticado nas suas relações (MIREM, 2013). Entretanto, de acordo com 

Langa e Massingue (2014) esta definição apresenta várias limitações no que concerne a sua 

adequação à realidade do país e do contexto em que surge a política. Tais limitações surgem 

da falta de esclarecimento de determinados conceitos, que no contexto moçambicano podem 

ter diferentes interpretações, ou seja, não há consenso sobre o seu significado, nomeadamente: 

a transparência, as partes interessadas e o alinhamento com normas internacionais87. 

A referida definição, menciona a necessidade de um comportamento transparente e 

ético como parte da RSE e o documento destaca a transparência como um dos princípios que 

o norteiam. Todavia, em Moçambique, o debate sobre a transparência na indústria extrativa é 

                                                 

87 Para mais informações sobre as críticas à definição de RSE adotada pela PRSEIE em Moçambique, ver Langa 

e Massingue, 2014.   
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marcado por várias intervenções da sociedade civil, a reivindicar a necessidade de o governo 

introduzir instrumentos que obriguem a tornar públicos, na integra, os contratos assinados 

entre o governo e as empresas de exploração de recursos minerais e energéticos. A esta 

situação, somam-se as dificuldades oferecidas pelas empresas no acesso à informação sobre 

suas atividades para quem deseja obtê-las. Portanto, a PRSEIE usa um conceito limitado de 

transparência negligenciando uma série de aspectos de interesse público relevantes para 

responsabilização das companhias. 

De igual modo, o conceito de partes interessadas torna-se ambíguo na medida em que 

a PRSEIE não define quais são as partes interessadas na exploração das riquezas naturais de 

que o país dispõe. Apesar de o conceito de partes interessadas transparecer ser de domínio 

comum, este suscita indagações. A PRSEIE, ao deixar de mencionar clara e especificamente 

quem são as partes interessadas, abre espaço para a inclusão ou exclusão de determinados 

grupos sociais, sem parâmetros concretos para tal. Portanto, durante o processo de 

implementação desta política, será necessário identificar previamente as partes interessadas. 

Por fim, apesar de o alinhamento com as normas internacionais ser um princípio interessante, 

é necessário tomar em consideração que os processos de formulação de normas tendem a ser 

dinâmicos e influenciados pelo contexto em que surgem. Neste sentido, é preciso considerar, 

em primeiro lugar, o contexto específico do país e os objetivos/metas que se pretendem atingir 

(LANGA; MASSINGUE, 2014). 

Por sua vez, a PRSEIE visa a estabelecer planos e acordos sobre investimento social 

local designados de Acordos de Desenvolvimento Local (ADL) com a participação e 

assinatura das partes interessadas: o governo, as empresas e as comunidades (MIREM, 2013). 

No entanto, uma leitura da PRSEIE moçambicana deixa transparecer a ideia de que o governo 

é seu signatário, sendo as comunidades atingidas apenas negociadoras e testemunhas dos 

ADL. A seção da PRSEIE referente ao desenvolvimento de capacidades para a negociação de 

investimentos sociais diz ter como política assegurar a existência de capacidade a nível local 

que permita as comunidades abrangidas negociar eficazmente com a indústria e as 

autoridades locais, o investimento social a realizar (MIREM, 2013, p. 15). Contudo, 

conforme tem vindo a ser analisado, existe um grande desequilíbrio entre o poder de 

negociação das companhias e das comunidades.  

Ao longo da PRSEIE, encontram‑se outras passagens em que se nota uma 

minimização do papel do Estado, onde tarefas tradicionalmente realizadas por órgãos do 

Estado são transferidas para as comunidades ou para entidades independentes. Por exemplo, a 

PRSEIE menciona que os ADL devem definir os meios através dos quais os litígios, entre a 
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comunidade abrangida e a empresa serão resolvidos, onde se estabelece o mecanismo de 

reclamação a ser usado no âmbito do desempenho de RSE da empresa (MIREM, 2013, p. 

10). Mais adiante, a PRSEIE menciona que se deve assegurar que a monitoria e avaliação do 

investimento social e, especificamente dos ADL, são executadas por terceiros independentes 

(MIREM, 2013, p. 18). 

À esse respeito, Langa e Massingue (2014, p. 239) avançam com o seguinte 

questionamento: se os ADL devem ser assinados entre o governo e a empresa e se é o 

governo o representante das aspirações e expectativas da comunidade, não será óbvio que o 

mesmo se responsabilize pela negociação, monitoria e resolução dos litígios que possam 

surgir? A resposta a esta questão está baseada na ideia de dotar as autoridades e comunidades 

locais de autonomia para tomada de decisão, ignora as diferenças de capacidade, poder e 

influência entre as partes. Empresas multinacionais exploradoras de riquezas naturais 

possuem um maior acesso à informação e possuem as habilidades e competências necessárias 

para influenciar as decisões sobre como as suas ações de RSE devem ser conduzidas nas 

comunidades, para além de possuírem vasta experiência em vários países (JENKINS, 

OBARA, 2006; SCHROEDER, SCHROEDER, 2004). 

Contrariamente, as comunidades locais das áreas atingidas pelos megaprojetos de 

mineração em Moçambique necessitam de capacidade técnica e de recursos para enfrentar 

processos complexos, demorados e onerosos como a negociação de um ADL. Trebeck (2008) 

argumenta que a falta de interesse, de disponibilidade ou indiferença pode fazer com que o 

processo de auscultação pública seja dominado por pessoas com forte poder de influência, 

mas não necessariamente defensoras de posições de consenso comum. Ademais, como 

referido, a PRSEIE sugere que o ADL seja assinado pelo governo. No entanto, a mesma não 

esclarece se se trata do governo central, provincial ou distrital, dando espaço para que várias 

interpretações surjam como, por exemplo, poder pensar‑se que deveria ser o governo da 

província ou do distrito por ser onde se localiza o projeto, como poderia ser o governo central 

por ter sido quem assinou o contrato de exploração mineral. Adicionalmente, a PRSEIE 

sugere que devem ser criados grupos de coordenação locais e provinciais, que essencialmente 

tem a função de gerir e monitorar os ADL. 

Ora, o governo local em Moçambique possui várias limitações em termos de 

capacidade técnica, de gestão e material. De acordo com Forquilha (2007, 2013), a 

governança local enfrenta várias dificuldades, desde a falta de meios, de recursos humanos, 

materiais e financeiros, até a problemas de articulação entre os vários órgãos locais, planos e 

estratégias existentes, que são essencialmente resultantes da ausência de uma visão e 
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estratégia integrada de descentralização. Ainda segundo o mesmo autor, embora várias 

iniciativas de reformas setoriais tenham sido concebidas e realizadas, as mesmas não tiveram 

referência concreta a todos os setores ou programas nacionais, resultando em implementação 

fragmentada. Portanto, corroborando com Langa e Massingue (2014) o Estado não pode ser 

um mero observador ou facilitador destas intervenções diretas das empresas. O Estado e as 

autoridades locais devem zelar para que as prioridades e os objetivos definidos nos seus 

planos de desenvolvimento em nível nacional e local sejam cumpridos no âmbito da RSE. 

Por conseguinte, em Moçambique, até princípios de 2007, não existia um instrumento 

jurídico-legal que obrigasse os megaprojetos do ramo minério-energético a cumprirem com 

sua responsabilidade social. Até aquele momento, o quesito da responsabilidade social, 

sobretudo, nas comunidades atingidas pelos referidos projetos dependia exclusivamente da 

boa vontade do investidor. Somente com a aprovação das Leis nos 11/2007 e 12/2007, ambas 

de 27 de junho (que atualizam a legislação tributária relativa à atividade mineradora e 

petrolífera, respectivamente) e, posteriormente, das Leis nos 20/2014 e 21/2014 (Lei de Minas 

e Lei dos Petróleos, respectivamente) foram introduzidas mudanças que incorporaram o 

conteúdo do desenvolvimento local.  

À luz dos instrumentos apresentados, as empresas de mineração são obrigadas a 

canalizarem, uma porcentagem das receitas geradas em resultado da extração mineral ou 

petrolífera para o desenvolvimento das comunidades das áreas onde se localizam os 

respectivos projetos. A referida porcentagem é fixada no OGE, em função das receitas 

previstas relativas a atividade mineradora e petrolífera. Atualmente, essa contribuição está 

fixada em 2,75% das receitas geradas pelas empresas. Entretanto, embora desde 2007 e, 

sobretudo, a partir de 2014, com a aprovação da Lei de Minas e da Lei dos Petróleos, as 

empresas do setor minério-energético sejam obrigadas a contribuir via OGE com 2,75% de 

suas receitas para apoiar o desenvolvimento das comunidades das áreas atingidas pelos 

referidos projetos, o país não consegue fiscalizar, de forma efetiva, o nível de cumprimento da 

responsabilidade social dos megaprojetos. 

A alocação pelo governo da porcentagem destinada ao desenvolvimento local, 

conforme refere Mimbire (2016) acontece desde 2013 e beneficia as comunidades de 

Thopuito em Nampula; Cateme, 25 de Setembro, Chipanga II e Benga, na província de Tete 

e; Pande e Maimelane, na província de Inhambane, afetadas pelos projetos da Kenmare, Vale 

e o Consórcio Estatal Indiano Coal Ventures (ICVL), respectivamente. Mimbire (2016) refere 

que o processo de encaminhamento da porcentagem destinada ao desenvolvimento das 

comunidades locais está enfermo de irregularidades, primeiro, por não ser claro o critério 
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usado pelo governo para selecionar as comunidades beneficiárias dessas receitas, tendo em 

conta que existem várias comunidades afetadas por projetos em implementação. A autora cita 

como exemplos, o caso de Cassoka, no distrito de Marara, província de Tete (projeto de 

exploraçõ de carvão da Jindal), Namanhumbir, em Montepuez, província de Cabo Delgado 

(projecto de exploração de rubi, em curso desde 2012, pela Montepuez Ruby Mining), 

Marrua, em Angoche, província de Nampula (projeto de exploração de areias pesadas pela 

empresa chinesa Haiyo).  

Existem alguns instrumentos atinentes a responsabilidade social das empresas como a 

Lei no 15/2011 (Lei das Parcerias Público-Privadas, Projetos de Grande Dimensão e 

Concessões Empresariais) e seu Regulamento (Decreto no 16/2012), o Regulamento sobre 

Reassentamento Resultante de Atividades Econômicas (Decreto no 31/2012), a Política e 

Estratégia dos Recursos Minerais (Resolução no 89/2013), a Política de Responsabilidade 

Social Empresarial para a Indústria Extrativa de Recursos Minerais (Resolução no 21/2014), 

bem como as Leis de Minas e dos Petróleos. No entanto, todos esses dispositivos legais se 

referem apenas aos direitos e obrigações das companhias e, em nenhum momento, se atentam 

nos mecanismos de fiscalização do nível de cumprimento de suas obrigações sociais nas 

comunidades e/ou mesmo responsabilizar as companhias pela falta de cumprimento.  

Desse fato, resulta que até ao momento, a questão da responsabilidade social é vista 

pelas companhias não como sua obrigação, mas como um favor que fazem, principalmente às 

comunidades locais. A título de exemplo, as casas, escolas, água, energia elétrica, hospitais 

atribuídos às populações no âmbito dos programas de reassentamento devem ser percebidos 

como parte dos custos obrigatórios de operação dos projetos mineradores e não como ações 

de desenvolvimento da comunidade no âmbito da responsabilidade social das empresas. Desta 

forma, o cumprimento destas obrigações deve merecer do Estado uma monitoria e 

fiscalização minuciosas para garantir os direitos mínimos das populações atingidas por esses 

projetos. 

Várias pesquisas conforme serão apresentadas ao longo desta seção, evidenciam que a 

RSE dos megaprojetos que operam no país para além de não estar a gerar, para o Estado, as 

receitas fiscais que se supunham que fossem geradas, a mesma não é bem acolhida pelas 

comunidades locais atingidas por esses projetos. Por exemplo, no caso da Kenmare Moma 

Mining, o estudo realizado em nome do CIP por Brynildsen e Nombora (2013), conforme nos 

referimos anteriormente, revela que por cada dólar que a Kenmare ganhou exportando 

minerais do país entre 2008 e 2011, Moçambique recebeu apenas cerca de um cêntimo e meio 

de pagamento de impostos. Ou seja, do total de receitas geradas pela Companhia durante esse 
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período (USD 326,7 milhões) apenas USD 3,5 milhões (cerca de 0,15%) das receitas da 

Companhia entre 2008 e 2011, foram canalizados pela Kenmare aos cofres do Estado. 

Outro estudo realizado pelo Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, 

ROSC (2014) revela que o acesso à serviços sociais básicos de saúde e educação em Moma, 

estão ainda aquém do desejado para assegurar a sobrevivência e desenvolvimento pleno da 

população local, não se fazendo sentir de forma mais abrangente o impacto das ações de 

responsabilidade social da Empresa, num contexto em que o Estado deveria reter parte das 

receitas de exploração das areias pesadas para financiar projetos que ajudassem a melhorar a 

qualidade de vida das comunidades locais. Entretanto, a Kenmare se diz ser uma Companhia 

engajada em operar de uma maneira sustentável e responsável e que, ao mesmo tempo, 

reconhece que a sua licença social deriva dos seus grupos de interesse, particularmente os 

membros das comunidades nas áreas mais próximas à mina. Por via disso, a Empresa 

considera que um de seus pilares está em assegurar um constante diálogo com os grupos de 

interesse, sendo que a Companhia pretende ser um catalisador para melhorias sociais e 

econômicas nas comunidades vizinhas das suas atividades.  

Com efeito, para sustentar esse compromisso, a Empresa optou em criar um fundo de 

responsabilidade social com o objetivo de implementar e apoiar programas de 

desenvolvimento nas comunidades atingidas pela mineradora. Por conseguinte, em 2004, a 

Companhia criou a KMAD. Entre os valores fundamentais da KMAD nas comunidades e na 

exploração dos recursos, destacam-se: a participação, a sustentabilidade, a igualdade, a 

eficiência, a integridade, honestidade e transparência, desenvolvimento da saúde e da 

educação. A KMAD diz investir anualmente cerca de USD 400 mil em três categorias 

principais de projetos: i) empresariais (que visam a facilitar e desenvolver novas ideias de 

negócios no seio das comunidades, em resposta às necessidades do mercado desde a produção 

de frutas, legumes, ovos, sal até o estabelecimento de lojas locais e associações de costura); ii) 

projetos sociais e culturais (que incluem programas de treinamento, formação e capacitação 

na área de educação e saúde, assistência médica, bem como atividades desportivas); iii) 

projeto de infraestruturas rurais (construção e apetrechamento de escolas e centro de saúde). 

Inicialmente, grande parte dos projetos de rendimento era proposta pela própria 

KMAD (Kenmare, 2013). O projeto de produção de vegetais, produção de ovos e de costura, 

foram os primeiros projetos de geração de renda financiados pela KMAD. Os ovos e vegetais 

são fornecidos à cozinha da mina e usados na preparação das refeições dos trabalhadores, 

enquanto o projeto de costura produz os sacos de amostra usados pela fábrica para coleta de 

amostras do minério produzido. Somente em 2009, a Kenmare começou a financiar iniciativas 
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locais apresentadas pelas próprias comunidades com base em suas demandas específicas. 

Hoje em dia, a KMAD tem recebido muitas propostas de negócios vindas da própria 

comunidade. No entanto, apenas são selecionadas aquelas que a Empresa acredita serem 

viáveis e sustentáveis.  

Durante a pesquisa de campo constatou-se que para além de a Companhia ser a única 

compradora dos produtos advindos de seu financiamento, é a própria Kenmare quem fixa o 

preço dos produtos. Evidenciando ainda a pesquisa de campo, constatou-se também haver 

certo grau de insatisfação das comunidades em resultado da fraca qualidade das 

infraestruturas construídas e aos processos de desenvolvimento das atividades no âmbito da 

KMAD. Para além do pouco impacto que os negócios criados pela Kenmare geram nas 

comunidades, há ainda a considerar a fraca capacidade da Empresa em responder às 

solicitações de financiamentos dos projetos das comunidades. As informações sobre a 

descrição dos projetos existentes, comunidades envolvidas, número de participantes, receita 

bruta e lucros gerados pelas comunidades beneficiárias até 2013, encontram-se resumidas na 

tabela 12. 

 
Tabela 12 ─ Projetos locais de rendimento financiados pela KMAD até 2013.  

Projetos existentes Comunidades envolvidas 
Número de 

participantes 

Receita 

bruta 

Lucro em 

USD 

Projetos financiados antes de 2013 

Horticultura Nathuco, Nathaca, M’pago 57 42.000 13.700 

Produção de ovos Mutiticoma, Thipane 5 16.300 3.900 

Costura (sacos de amostra) Mutiticoma, Thipane, Cabula 18 73.200 15.500 

Hortofrutícola (loja) 
Thipane, Cabula, Nathuco, 

Mulimune 
20 6.800 2.100 

Sobressalentes de bicicleta 

(loja) 
Nathaca 5 3.400 500 

Centro multimédia Thopuito 1 1.200 400 

Loja de roupas usadas Nathuco 3 1.200 400 

Padaria Naholoco 5 2.000 200 

Avicultura Naholoco 2 5.600 2.600 

Produção de sal Mulimune 2 100 * 

Novos projetos iniciados em 2013 

Talho (açougue) Mutiticoma 4 900 * 
Casa de hóspedes  Mutiticoma 2 * * 
Fabrico de latrinas Thopuito 6 * * 
Fornecedores de sementes Nathuco, Mulimune 16 8.100 3.700 

Fabrico de tijolos Nathaca 5 * * 
Utensílios domésticos Nathaca 4 1.300 500 

Total 155 162.100 43.500 

Fonte: Resumo do Relatório Anual da Kenmare, 2013.  

Notas: * informação não disponibilizada. 
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Conforme se pode observar, dos dados constantes na tabela 12, os projetos locais de 

geração de rendimento financiados pela Kenmare abrangiam apenas 155 membros das 12 

comunidades abrangidas pelo projeto de exploração das Areias Pesadas de Moma, em 

Thopuito. Os referidos negócios geraram em 2013, um total de USD 162.100 em receitas e 

USD 43.500 em lucros. Dividindo este rendimento pelo número de beneficiários diretos, 

conclui-se que cada beneficiário dos projetos da Kenmare teve apenas um rendimento de USD 

280,00 por ano, ou seja, 23 dólares por mês. É verdade que a Companhia não pode satisfazer a 

demanda de toda uma comunidade carente e com níveis de desemprego muito elevados e que 

não se pode desenvolver todas as localidades de uma só vez e a mesma velocidade. Mas a 

amostra de 2013, revela que a resposta da Kenmare às solicitações da comunidade não foi 

para além de 9% (INHAMIRE, 2014). Para piorar a situação descrita, ainda em 2013, a 

Kenmare encerrou de forma unilateral cinco pequenos negócios iniciados nos anos anteriores 

supostamente porque não estavam gerando lucros. No final de 2013, havia somente 25 

projetos de desenvolvimento apoiados pela KMAD.  

Ademais, as ações desenvolvidas pela KMAD respondem primeiramente a interesses 

corporativos de facilitação de aquisições locais, mais do que apoiar o desenvolvimento 

econômico local e nacional como aspira a PRSEIE, de tal modo que os pequenos empresários 

locais são totalmente dependentes do megaprojeto. Assim, a sustentabilidade destas 

iniciativas empresariais pode ser ameaçada pelo encerramento da mina ou instabilidade 

financeira na Kenmare, o que se torna mais grave num contexto em que os preços de 

commodities no mercado internacional são instáveis e as riquezas naturais são esgotáveis, 

com vida útil limitada pelo tamanho das reservas dos recursos explorados. A isto, soma-se o 

fato de o tipo de atividades que as comunidades desenvolvem ser estritamente básico e 

rudimentar, de tal modo que não desenvolvem capacidades competitivas e, por isso, não 

geram trabalho tecnicamente qualificado e competitivo (CASTEL‑BRANCO; GOLDIN, 

2003; MIREM, 2013; LANGA; MANDLATE, 2013; LANGA; MASSINGUE, 2014). 

Com efeito, corroborando com autoras como Langa e Massingue (2014) é pouco 

provável que as iniciativas empresariais da KMAD estejam a contribuir para um 

desenvolvimento sustentável, na medida em que não se criam capacidades diversificadas e 

competitivas e, as que são criadas estão ligadas ao megaprojeto de mineração, sem ligações a 

outras atividades locais. Para potenciar as ligações produtivas entre megaprojetos e empresas 

nacionais, é preciso que a política pública se oriente pela visão de criação de capacidades 

industriais amplas no quadro de estratégias de crescimento e desenvolvimento das empresas 

nacionais, onde o Estado joga um papel de relevo como dinamizador deste processo. 
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Ainda no âmbito da RES, a KMAD se orgulha de ter construído duas escolas para a 

comunidade de Thopuito: a Escola Primária Completa de Mutiticoma e a Escola Primária 

Completa de Thipane (uma infraestrutura construída para reassentar a escola do mesmo nome 

que foi destruída para dar lugar o traçado da linha de energia elétrica que abastece o 

empreendimento). No entanto, as referidas escolas estão desprovidas do respectivo mobiliário 

escolar como carteiras, por exemplo. A Kenmare construiu as escolas, mas condenou os 

alunos a sentarem-se em chão poeirento. Prometeu que compraria carteiras, mas não comprou. 

Embora a Kenmare tenha levado energia elétrica para Thopuito, tanto a Escola Primária 

Completa de Thipane como a Escola Primária Completa de Mutiticoma não beneficiaram de 

instalação de energia elétrica (ver fotografia 15). Todas as atividades que dependem da 

corrente elétrica para sua execução, simplesmente não existem nas duas escolas. 

 

Fotografia 15 ─ Vista parcial da Escola Primária Completa de Mutiticoma. 

 
Fonte: Trabalho de campo, Thopuito, 2016. 

 

Além das duas escolas construídas, a KMAD se orgulha, também, pelo fato de ter 

construído e inaugurado oficialmente em março de 2013, um centro de saúde próximo ao 

bairro de reassentamento de Mutiticoma que, segundo a Companhia, diz estar orçado em USD 

330 mil. No entanto, conforme aponta Inhamire (2014) o referido Centro, só foi construído 

porque a Kenmare recebeu grande pressão das organizações da sociedade civil de defesa dos 

direitos das comunidades que trabalham em Moma. Trata-se de uma unidade sanitária com 

um bloco ambulatório e maternidade, duas casas para o pessoal e equipamento fornecido pela 

Kenmare, para além de uma ambulância. Na época, o governo havia destacado dois 
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funcionários, um técnico e um enfermeiro e, contratou três assistentes de saúde. Os salários 

destes funcionários foram pagos pela KMAD durante um período de três anos, até que os 

técnicos fossem integrados no quadro do Sistema Nacional de Saúde. A fotografia 16, mostra 

a vista parcial do Centro de Saúde construído pela Kenmare para a população de Thopuito. 

 
Fotografia 16 ─ Centro de Saúde de Thopuito construído pela Kenmare em Thopuito.  

 
Fonte: KENMARE, 2013.  

 

A construção e apetrechamento do referido Centro foram bem acolhidos tanto pelas 

comunidades beneficiárias como pelo governo. Diferentemente daquelas escolas, a Kenmare 

instalou energia da rede elétrica nacional no Centro de Saúde construído. Entretanto, apesar 

dos avanços relatados tanto pela Kenmare como pelo governo, a unidade sanitária é 

demasiada pequena para atender e acomodar os pacientes. Muitos dos pacientes esperam pelo 

atendimento deitados no chão, incluindo mulheres grávidas e/ou com bebés de colo. Aliado a 

isso, está a constante falta de medicamentos e o fato de o Centro não estar disponível 24 horas 

por dia, sendo que nos dias de domingo fica encerrado ao público. Em suma, as populações 

estão descontentes e insatisfeitas com o funcionamento do Centro de Saúde de Thopuito. 

Mesmo assim, a Kenmare tem sido premiada88 no estrangeiro, sobretudo, na Irlanda (seu país 

de origem) como uma Companhia que cumpre com sua responsabilidade social.  

                                                 

88 Em setembro de 2009, a Kenmare Resources plc ganhou o Prêmio do Presidente para o Melhor Programa 

Internacional de RSE das Câmaras de Comércio da Irlanda, em associação com o Departamento de Assuntos 

Comunitários do Governo Irlandês, em uma cerimônia em Dublin. A Companhia foi elogiada por "seu 

compromisso e esforços para desenvolver as comunidades em que trabalha". Em outubro de 2009, o trabalho da 

KMAD foi novamente reconhecido ao ganhar o Prêmio Nedbank Capital Green Mining durante uma cerimônia 

realizada na sede da Nedbank, em Joanesburgo. Nedbank é um dos quatro maiores grupos bancários da África do 

Sul. O prêmio reconhece a contribuição significativa da KMAD em termos de fortalecimento social e econômico 
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Com efeito, a Kenmare se orgulha e publicita que os seus programas de 

responsabilidade social são reconhecidos como contribuindo positivamente para a vida das 

comunidades com as quais opera. É certo que esse olhar é um olhar de quem não vivencia o 

processo de expropriação compulsória das comunidades. Trata-se de companhias capitalistas 

premiando outras companhias capitalistas. Companhias que ignoram a pobreza, a miséria e o 

sofrimento em que vivem milhares de famílias rurais moçambicanas atingidas pelos 

megaprojetos operando no país. Corroborando com Cambaza (2009b) é urgente que a 

proporção da riqueza gerada pelas empresas mineradoras, possa permitir que estas, na 

realização das suas responsabilidades sociais corporativas, contribuam para o 

desenvolvimento efetivo, aplicando nas províncias, distritos e outras comunidades adjacentes 

àquelas onde tais recursos se situam e são explorados. 

 

4.3.6 Degradação ambiental e o drama da vida em Thopuito 

A Constituição da República de Moçambique preconiza que todo o cidadão do e no 

país tem o direito de viver num ambiente equilibrado assim como o dever de o defender. De 

acordo com a mesma Constituição, a materialização deste direito passa necessariamente por 

uma gestão correta do ambiente e dos seus componentes e pela criação de condições propícias 

à saúde e ao bem-estar das pessoas, ao desenvolvimento socioeconômico e cultural das 

comunidades e à preservação dos bens naturais que as sustentam. Todavia, o desenvolvimento 

da atividade mineradora implica sempre na exploração de recursos locais de que as 

comunidades dos territórios abrangidos por essa atividade dispõem. Contudo, o uso desses 

recursos pelos empreendimentos mineradores quase sempre acarreta custos à natureza. Esses 

custos resultam em impactos ambientais gerados pela exploração das riquezas naturais. 

Em Moçambique, a legislação ambiental, Lei no 20/97, de 1 de outubro (Lei do 

Ambiente) define o ambiente como o meio em que o Homem e outros seres vivem e 

interagem entre si e com o próprio meio e inclui: o ar, a luz, a terra, água, os ecossistemas, a 

biodiversidade e outras relações ecológicas, toda a matéria orgânica e inorgânica, todas as 

condições socioculturais e econômicas que afetam a vida das comunidades. A mesma 

legislação define o impacto ambiental como qualquer mudança do ambiente, para melhor ou 

para pior, especialmente com efeitos no ar, na terra, na água e na saúde das pessoas, resultante 

de atividades humanas. Para efeitos desta pesquisa, em vez do termo impacto, utilizamos a 

noção de implicações.  

                                                                                                                                                         

das comunidades que cercam a mina. Em 2010, a KMAD foi novamente selecionada para um Prêmio do 

Presidente. 
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De fato, a atividade de exploração de recursos minerais tem implicações significativas 

nos modos de vida das populações. Para além de afetar negativamente o acesso aos recursos, 

que são uma fonte importante de sobrevivência das comunidades, a exposição em que as 

comunidades estão sujeitas em face das atividades de mineração cria condições para que 

algumas doenças como as respiratórias, por exemplo, possam se desenvolver e, desse modo, 

afetar a saúde pública das comunidades. Este aspecto, pode constituir um fardo para o Estado 

que, por sinal, já possui recursos limitados para o setor da saúde. Evidenciando a pesquisa de 

campo, no caso da atividade mineradora desenvolvida pelos megaprojetos em Moçambique, 

constata-se que as implicações ambientais geradas por esses empreendimentos tendem quase 

na sua totalidade a serem negativas. Aliás, pode-se mesmo afirmar que não existem 

implicações ambientais positivas causadas pela mineração. 

As implicações decorrentes da atividade mineradora podem ser de diversos tipos: 

ambientais, sociais, econômicas. Essa divisão cumpre a função didática de ajudar a tipificar as 

implicações. Obviamente, uma mesma implicação pode ter, ao mesmo tempo, dois tipos de 

conteúdo, ou até três, ou ainda até mais. Neste item, privilegiamos a análise das implicações 

ambientais no sentido de enfatizar as contradições específicas que a mineração gera no 

ambiente local, já que em momentos anteriores, analisamos profundamente as implicações 

socioterritoriais desta atividade em nível das comunidades. No entanto, algumas das 

implicações podem serem mensuradas quantitativamente. Outras, porém, dificilmente podem 

ser quantificadas. É muito difícil do ponto de vista metodológico quantificar as externalidades 

produzidas pela atividade mineradora. 

Empreender tal tentativa significaria desconsiderar uma grande parte das 

externalidades da mineração, já que não existe como mensurá-las. Os efeitos da mineração se 

dão em longo prazo e a área impactada pode ser gigantesca. Ainda, muitas das implicações 

não são traduzíveis para termos financeiros. Por via disso, o resultado dessa tentativa seria 

bastante insatisfatório, pelo que optamos em deixar a análise tipicamente quantitativa e 

privilegiar a análise qualitativa. Com efeito, analisamos somente as implicações ambientais 

geradas pelo megaprojeto formado pela Kenmare que explora as areias pesadas de Moma a 

céu aberto. Não analisamos as implicações ambientais causadas pela exploração da mina de 

carvão de Moatize pela Vale Moçambique, na província de Tete, pois, no que diz respeito a 

Vale, nosso objetivo é analisar as implicações desse megaprojeto a jusante de sua mina em 

Moçambique, isto é, no distrito de Nacala-a-Velha, onde a partir desse ponto é exportado o 

carvão de Moatize. 
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Em vários de seus documentos, a Kenmare se diz ser uma Companhia comprometida 

em operar de uma maneira ambientalmente responsável e em minimizar o impacto das 

operações de mineração e processamento no meio ambiente local. De acordo com os 

relatórios anuais da Kenmare, a Companhia destaca o fato de a mina de Moma estar a operar 

em conformidade com as leis e normas ambientais em vigor na República de Moçambique e 

as normas e diretrizes do Banco Mundial e do Banco Africano de Desenvolvimento. Ainda de 

acordo com a Kenmare, as operações minerais da mina de Moma, estão, também, em 

conformidade com os padrões de desempenho da International Finance Corpotation (IFC), tal 

como previsto em seu Plano de Gestão Ambiental. A Empresa diz que a mina procura 

constantemente aplicar as melhores práticas em todas as suas atividades no que se refere às 

emissões, tratamento de efluentes, ruído, radiação, qualidade de água, reabilitação, gestão de 

impactos sociais entre outros (KENMARE, 2011, 2012, 2013). 

Segundo o Relatório Anual da Kenmare (2012) o sistema de gestão ambiental em uso 

na mina, envolve ações de monitoria para determinar se as normas aplicáveis estão sendo 

observadas e se não forem observadas, prontamente reportar os acidentes de modo que 

possam ser tomadas ações corretivas apropriadas. O referido sistema, se diz estar modelado 

em conformidade com a ISO 14001, que exige que os objetivos e metas ambientais sejam 

estabelecidos anualmente e revistos regularmente durante todo o ano, com um desempenho 

monitorado e verificado através de auditorias e inspeções previamente planificadas. A 

Empresa refere que o objetivo deste sistema é alcançar e facilitar o cumprimento dos 

compromissos constantes em seu Plano de Gestão Ambiental e para garantir que os incidentes 

de incumprimentos sejam prontamente corrigidos, através da melhoria contínua do 

desempenho ambiental. 

Com efeito, por falta de dados fidedignos sobre o estado de arte da questão ambiental 

que envolve a mina da Kenmare, iremos examinar as implicações ambientais da exploração 

das areias pesadas em Moma nas componentes ambientais nas quais foi-nos possível obter 

informações que pudessem sustentar nossa análise. Desse modo, as componentes aqui 

testadas incluem a análise das implicações ambientais resultantes das seguintes atividades: 

extração e uso de recursos hídricos, emissão de gases de efeito de estufa, emissão de materiais 

radioativos, emissão de poeiras, ruído e reabilitação pós-mineração. Entre as componentes 

ambientais que deveriam ser analisadas, mas que por falta de dados não foi possível proceder 

o seu exame, destacam-se: a gestão de resíduos sólidos e efluentes, a biodiversidade marinha 

e terrestre. 
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Com efeito, consideramos que toda a discussão ambiental que se queira fazer sobre a 

mina de Moma deve necessariamente começar pelo exame do desastre ambiental ocorrido em 

Thopuito, em resultado das atividades minerárias da Kenmare. Na calada da noite do dia 8 de 

outubro de 2010, enquanto a localidade de Thopuito dormia, eis que sua população foi 

surpreendida quando a mina de Moma desencadeou um grave desastre ambiental com a 

ruptura da parede da represa de lamas que resultou na liberação de aproximadamente 150.000 

metros cúbicos (m3) de água lamacenta constituída por todo tipo de detritos, principalmente, 

areia e argila, cobrindo uma área de aproximadamente 35 ha. A área diretamente afetada pelo 

desastre foi calculada em torno de 1.200 m2 (contra a média de 630 m2 indicados pela 

Companhia).  

No total, cerca de 250 famílias foram diretamente atingidas pela catástrofe. Ainda em 

consequência do desastre, registrou-se a morte de uma criança do sexo feminino de apenas 

quatro anos de idade. Outras tantas dezenas de pessoas sofreram ferimentos e lesões. Parte 

significativa da população atingida pelo desastre em Thopuito foi desabrigada em resultado da 

destruição de suas moradias pela corrente de água lamacenta que inundou a vila. Calcula-se 

que cerca de 155 casas terão sido parcial ou totalmente postas água a baixo pela corrente 

lamacenta. Contudo, acredita-se que na prática o número de casas destruídas tenha sido bem 

acima das 155 casas, dado que a maioria das casas em Thopuito, são construídas na base de 

blocos de argila que facilmente poderiam ceder depois de acumular certos níveis de 

humidade. Para além das casas, outros bens materiais como eletrodomésticos, vestuário, 

mobiliários, alimentos foram também destruídos.  

Para acomodar as famílias desabrigadas o governo provincial de Nampula por meio do 

Instituto Nacional de Gestão de Calamidades se juntou a Kenmare e disponibilizou cerca de 

250 tendas para igual número de famílias que foram temporariamente acomodadas em um 

armazém no interior das instalações do complexo minerador. A Kenmare providenciou cerca 

de três refeições diárias para as famílias abrigadas. Canalizou também utensílios para o 

aprovisionamento e tratamento de água. Em resultado da situação, a possibilidade de as 

famílias afetadas serem transferidas para zonas consideradas mais seguras nos próximos 

tempos não foi descartada como sendo uma das formas de prevenir danos humanos e 

materiais em futuras ocorrências desta natureza. Em seu resumo do relatório anual de 2010, a 

Kenmare indica que a Companhia indenizou e compensou por todos os bens danificados, 

todas as pessoas atingidas pelo desastre.  

Além disso, a Companhia diz ter contratado equipas de trabalho a partir da 

comunidade de Thopuito a fim de assegurar as operações de limpeza, o que na opinião da 
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Empresa, proporcionou apoio monetário adicional aos residentes de Thopuito. O Relatório 

Anual da Kenmare de 2010, refere ainda que em duas semanas, as pessoas começaram a 

voltar para as suas casas e quatro semanas depois 96% das pessoas já haviam voltado para as 

suas casas. Os restantes moradores regressaram às suas casas nas semanas seguintes. Todavia, 

em diálogo com as comunidades locais em Thopuito, quando da realização do trabalho de 

campo, constatou-se que parte significativa da população atingida pela catástrofe encontra-se 

insatisfeita ao não ter sido contemplada no processo de indenizações e compensações 

resultantes das perdas obtidas por conta do desastre ambiental. Mesmo entre a população 

contemplada no processo, há famílias que se encontram desapontadas com a Kenmare, pois, 

não conseguiram reaver parte dos bens danificados. 

Por conseguinte, durante o percurso histórico da atividade mineradora em Moma, a 

Kenmare afirma ter sido esse o único caso em que a Companhia se envolveu em um desastre 

ambiental. Entretanto, em Thopuito as comunidades reassentadas em redor da mina queixam-

se da existência de um cheiro estranho na água que consomem. Segundo referem, a mesma 

apresenta cheiro de metal e suspeitam que a água esteja contaminada desde a fonte ou que as 

vias de conduta por onde a água é canalizada possam estar oxidadas. Do mesmo modo, 

mencionam o surgimento de doenças dermatológicas estranhas, o que constitui um motivo de 

grande preocupação para as comunidades. Apesar de o desastre ambiental na mina de Moma 

ter ocorrido em 2010, não existem até ao momento registros, pelo menos, em relatórios 

tornados públicos, de terem sido feitas análises profundas da água que a população local 

consome. 

Em seu relatório de 2011, embora a Kenmare tenha se esforçado em suavizar o 

incidente, implicitamente a Companhia reconhece que, de fato, existe alguma variabilidade 

nos resultados médios de pelo menos nove pontos amostrais de monitoramento da qualidade 

de água selecionados em estudo encomendado pela Empresa. A Companhia reconhece ainda 

que as operações minerais estão a ter implicações negativas, embora não significativas na 

qualidade da água da área que abrange a mina. Independentemente se a implicação é 

significativa ou não, a verdade é que as operações minerais da mina de Moma têm 

implicações negativas sobre a qualidade de água. Esse fato é consubstanciado pelo próprio 

Estudo de Impacto Ambiental da Kenmare, na medida em que prevê que as águas de 

superfície e águas pluviais podem ficar contaminadas através do contato com contaminadores 

associados com atividades de mineração tais como óleos e massas lubrificantes das oficinas, 

derrames e hidrocarbonetos em caminhões e bombas e o escoamento das áreas de 

abastecimento de combustível. 
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De fato, conforme aponta Coelho (2015) a contaminação de cursos e reservatórios de 

água são alguns dos principais sistemas ambientais afetados pela atividade mineradora. O 

rejeito resultante da extração dos minerais é muitas vezes lançado nos rios contendo 

elementos tóxicos. Em muitas minas, é necessário o rebaixamento de lençóis freáticos para 

realizar a extração mineral. Com efeito, a extração de minerais pode destruir definitivamente 

importantes reservatórios de água, ameaçando s segurança hídrica de regiões inteiras. Ainda 

no que se refere à gestão da água na mina de Moma, para além da contaminação da água, 

dados coletados nos relatórios anuais da Kenmare no período de seis anos entre 2010 e 2015, 

indicam aumentos significativos no volume de água extraída e utilizada para sustentar as 

atividades de mineração levadas a cabo pela Kenmare, conforme demonstra o gráfico 5.  

 

Gráfico 5 ─ Volume de água usada pela Kenmare nas operações minerais, 2010-2015. 

 
Fonte: KENMARE, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

Org.: FREI, Vanito, 2017. 

 

Analisando os dados constantes no gráfico 5, observa-se que, com exceção dos anos 

2011 e 2015, em que foram registrados decréscimos no volume de água extraída e utilizada 

pela Kenmare em suas operações minerais, o volume de água mostrou um comportamento 

ascendente, significando aumentos de cerca de 174% em 2013 e 10% em 2014, se comparado 

com os anos 2012 e 2013, respectivamente. Em seu Relatório Anual de 2013, a Companhia 

justifica que o aumento no volume de quantidade de água extraída se deve ao fato de terem 

sido instalados a partir de 2013, um conjunto de equipamentos de monitorização de fluxos nos 

poços usados pela Companhia, tendo resultado numa medição mais precisa do volume de 
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água captada. Seguindo esse raciocínio, significa dizer que os volumes de água extraídos pela 

Kenmare antes de 2013, podem ter sido subestimados e, por via disso, estarem muito acima 

dos números indicados pela Companhia, pois, os instrumentos utilizados até então, não eram 

de grande precisão. 

A quantidade de água extraída pela Kenmare, conforme os volumes apresentados no 

gráfico 5, revela um dado bastante interessante de ser analisado. A título de exemplo, a 

capacidade nominal de produção, transporte e distribuição de água para consumo humano na 

cidade de Nampula, era até meados de 2014, calculada em torno de 20 mil m3 de água por dia, 

o que significa cerca de sete milhões de m3 de água por ano. A partir de meados de 2014, com 

a inauguração da estação de captação e tratamento de água reabilitada e ampliada, junto à 

barragem sobre o rio Monapo na cidade de Nampula, a capacidade nominal aumentou em 

100%, isto é, passou dos cerca de 20 mil m3 para cerca de 40 mil m3 por dia, o equivalente a 

14,6 milhões de m3 por ano.  

Por conseguinte, até 2010, a licença anual de água a ser extraída pela Kenmare previa 

o limite autorizado de cerca de 14,4 milhões de m3 de água. Esse volume era praticamente 

duas vezes superior à capacidade nominal de produção, transporte e distribuição de água para 

consumo fornecido à cidade de Nampula, até meados de 2014, calculado em torno de 7,3 

milhões de m3 de água por ano para alimentar cerca de 605.760 habitantes da cidade de 

Nampula estimados em 2014. Ademais, entre 2011 e 2012, o Estado moçambicano estendeu o 

limite de autorização da água a ser extraída pela Kenmare para 21,6 milhões de m3 de água 

por ano. Esse número representa cerca de três vezes mais o volume anual de água fornecido à 

cidade de Nampula até meados de 2014. A partir de 2013, a licença anual de água a ser 

extraída pela Kenmare ficou fixada em 32,4 milhões de m3 de água por ano. Esse número é 

mais de duas vezes superior à atual capacidade nominal de produção e distribuição de água 

instalada na cidade de Nampula que conta com uma população estimada, em 2016, de cerca 

de 638.530 habitantes.  

Do cenário apresentado fica evidente que: i) o volume anual extraído para atender a 

demanda em água das operações minerais da Kenmare é relativamente superior à capacidade 

nominal anual de produção, transporte e distribuição do precioso líquido para atender cerca de 

meio milhão de pessoas vivendo na terceira maior cidade do país, Nampula; ii) a constante 

necessidade de aumento dos volumes de água a serem extraídos e utilizados pela Kenmare 

pode perigar a médio ou longo prazos a disponibilidade de água, sobretudo, nas comunidades 

atingidas pelo projeto; iii) enquanto a Kenmare consome água cujas quantidades triplicam em 

média a quantidade de água fornecida à cidade de Nampula, munícipes da cidade se digladiam 
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com problemas sérios de obtenção de água para consumo, ficando dias, semanas e até meses 

sem que jorre água em suas torneiras. Isto sem contar que o governo moçambicano 

estabeleceu o índice per capita de apenas 20 litros diários de água para o consumo dos 

cidadãos. Mesmo assim, para a maioria da população tanto na cidade de Nampula como em 

Thopuito, o consumo de água potável ainda é um enorme desafio. 

No tocante as emissões de gases de efeito de estufa, sobretudo, do CO2 (dióxido de 

Carbono), embora a Kenmare sustente a ideia de que seus níveis de emissão estejam abaixo 

do limiar dos padrões de desempenho do IFC de 100 mil toneladas de CO2 por ano para as 

emissões agregadas de fontes diretas e indiretas associadas com o consumo de combustíveis 

fósseis e eletricidade, a análise das quantidades de CO2 emitidas em resultado das operações 

minerais na mina de Moma no período de seis anos entre 2010 e 2015, revela que a 

quantidade de CO2 emitida para a atmosfera pela Kenmare tende a aumentar 

consideravelmente chegando até a ultrapassar os níveis de emissão de gases de efeito de 

estufa estabelecidos pelos padrões de desempenho do IFC. A título de exemplo, em 2012, as 

emissões totais foram calculadas em torno de 112.244 toneladas de CO2, ou seja, 12% acima 

dos níveis recomendados. O gráfico 6, apresenta o resumo das quantidades de CO2 emitidas 

para a atmosfera pela Kenmare entre 2010 e 2015.   

 
Gráfico 6 ─ Total de CO2 emitido pelas operações minerais da Kenmare, 2010-2015. 

 
Fonte: KENMARE, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

Org.: FREI, Vanito, 2017. 
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Conforme se pode verificar pelos dados apresentados no gráfico 6, apesar de em 

muitos casos, os dados indicarem cifras de emissão de CO2 abaixo do teto estabelecido, existe 

uma tendência de aumento da quantidade de CO2 emitido em resultado das operações 

minerais da Kenmare. A Companhia justifica o fato como sendo o resultado das operações de 

expansão das atividades da mina. Seguindo essa análise, fica claro que nos próximos anos 

com a pretensão da Kenmare em continuar a expandir suas atividades, os níveis de emissão de 

gases de efeito de estufa poderão também aumentar. Do ponto de vista de impacto ambiental, 

este dado é importante na medida em que o CO2 excessivo na atmosfera é prejudicial para o 

ambiente, contribuindo para o aumento do efeito estufa na atmosfera. 

Paralelamente, existe, em Thopuito, riscos muito altos para as comunidades locais 

relacionados com os efeitos nocivos da radiação devido à natureza dos minérios processados 

localmente pela Companhia. Elementos radioativos como urânio e tório estão naturalmente 

presentes na maior parte dos depósitos de areias pesadas e de monazite constituíndo, dessa 

forma, fontes de radiação ionizante (radionuclídeos de cadeias de desintegração do urânio e 

tório). O processamento das areias pesadas em Moma pode levar ao enriquecimento destes 

materiais para níveis que representem riscos, não só, para os trabalhadores da Companhia que 

diariamente estão expostos aos efeitos da radiação, mas para a comunidade em geral.  

Em seu Relatório Anual de 2011, a Empresa diz implementar um Plano de Gestão de 

Radiação cujo objetivo é assegurar que o perigo de radiações, impactos e riscos das operações 

minerais sejam identificados e geridos apropriadamente. No entanto, apesar de a Empresa 

procurar assegurar uma gestão rígida dos materiais com potencial radioativo, este é um 

fenómeno potencialmente presente nas atividades da exploração minerária em Thopuito no 

qual todos os cuidados para evitar possíveis efeitos ambientais nefastos nas comunidades 

devem ser acautelados. Aliás, o Plano de Gestão de Radiação, conforme reconhece a própria 

Kenmare em seu relatório ora citado, prevê impactos potenciais para o público resultantes das 

operações minerais, dos efluentes, derramamentos, transporte de material, ou seja, todos que 

vivem, trabalham ou visitam a mina estão expostos aos efeitos dos materiais radioativos 

presentes nas atividades da Kenmare. 

Do mesmo modo, apesar de a Kenmare considerar que a mineração e extração de 

produtos de minerais pesados da mina não envolve produtos químicos ou de fusão, a poeira 

gerada pelo transporte de produtos constitui um poluente potencial do ar. No conjunto dos 

materiais poeirentos gerados pela Companhia, destacam-se as emissões de óxidos nitrosos e 

de dióxido de enxofre e os materiais poluentes das casas pré-fabricadas. Contudo, a Kenmare 

garante que os resultados de todos os locais de monitoramento confirmam que a mina está em 
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cumprimento com os padrões aplicáveis em relação à qualidade do ar ambiental. Com a 

ausência e/ou a indisponibilidade de dados referentes aos estudos de monitoramentos da 

qualidade de ar encomendados pela Empresa, fica difícil concordar se de fato as comunidades 

e os trabalhadores em Thopuito estão seguros com a emissão de poeiras. 

Outro problema ambiental que incomoda a população de Thopuito é a poluição sonora 

causada por movimentação de carga e máquinas em funcionamento. Uma supervisão efetuada 

em 2011, encontrou uma das bombas de água adjacente ao bairro de Thopuito, que produzia 

níveis de ruído acima do estabelecido pelo Padrão de Desempenho IFC, o qual recomenda que 

os níveis de ruído do ambiente para os receptores residenciais, institucionais e educacionais 

são 55 dBA para atividades diurnas e 45 dBA para atividades noturnas. Em seu Relatório 

Anual de 2011, a Kenmare refere que sobre a poluição sonora usa as diretrizes do IFC, pois, 

na legislação ambiental moçambicana não existem orientações a respeito. Nesta componente, 

a Kenmare garante também que os resultados das medições indicam que os níveis de ruído do 

ambiente medido nas comunidades locais, geralmente, estão dentro das orientações 

estabelecidas. Todavia, resta saber até que ponto as informações fornecidas pela Companhia 

traduzem a realidade dos fatos.  

Ainda sobre os impactos ambientais decorrentes da atividade mineradora a que referir 

que em Moçambique, uma questão importante está a ser negligenciada: o encerramento da 

mina e/ou a reabilitação pós-mineração. A Lei de Minas moçambicana estabelece no no 1 do 

artigo 71 que as operações minerais não devem ser encerradas nem abandonadas, sem a 

execução do programa de encerramento da mina, aprovado pela entidade competente. A 

mesma Lei, prevê, igualmente, no no 2 ainda do artigo 71, o pagamento de uma caução 

financeira para garantir que as ações de reabilitação e/ou de encerramento sejam realizadas, 

nos casos em que a Companhia mineradora faltou com a execução do programa de 

encerramento da mina. O valor é aprovado e revisto de dois em dois anos pelo setor que 

superintende a área dos recursos minerais no país, no caso, o MIREME. No entanto, 

corroborando com Mimbire (2016) há aqui uma questão que deve ser colocada: com que 

bases o MIREME vai tomar essa decisão e quais são os termos para a revisão, renegociação e 

determinação dos valores? 

Em Thopuito, somente em 2010, três anos após o início das operações minerais da 

mina de Moma, em 2007, é que a Kenmare operacionalizou uma estratégia de reabilitação da 

área minerada. A referida estratégia se propôs a incorporar dois elementos: a restauração e a 

substituição. O primeiro se refere ao retorno de um ecossistema danificado ao seu estado 

original, enquanto o segundo, se refere ao processo onde a vegetação está estabelecida sobre 
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ambiente degradado, mas que essa vegetação difere da vegetação existente na fase pré-

mineração. No caso da mina de Moma, a intenção da Kenmare é criar ou substituir campos 

agrícolas que se perderam durante a mineração, exceto para as zonas húmidas particulares, 

sobretudo, áreas de mata ciliar e algumas manchas de floresta, onde se espera que sejam 

devolvidas ao seu estado natural. Para que isso seja possível, a Kenmare assegura que são 

realizadas consultas públicas junto às comunidades atingidas pelo projeto, onde são discutidas 

as estratégias de reabilitação e planos de recuperação das áreas impactadas. 

Até finais de 2010, cerca de 21 ha, haviam sido reabilitados e estavam supostamente 

prontos para a germinação durante o período chuvoso até o fim daquele ano. Entretanto, a 

meta de 2010, era reabilitar cerca de 36 ha. Isto significa que a Kenmare reabilitou apenas 

58% do total de área degradada. Já em finais de 2011, foram supostamente reabilitados cerca 

de 47 ha, contra a meta traçada de 72 ha. Dito de outro modo, significa dizer que em 2011, 

somente 65% da área degradada beneficiou da dita reabilitação. Entre 2012 e 2013, a 

Kenmare devolveu ao governo local, respectivamente, cerca de 12 ha de terra reabilitada após 

mineração para alocação das comunidades locais em forma de machamba. Em 2014, a 

Kenmare reabilitou cerca de 39 ha e, em 2015, cerca de 173 ha foram cobertos com terra. A 

tabela 13, apresenta a síntese do tamanho de área reabilitada pela Kenmare na fase pós-

mineração, no período de seis anos entre 2010 e 2015. 

 
Tabela 13 ─ Tamanho de área reabilitada pela Kenmare, 2010-2015. 

Ano Área reabilitada (ha) Meta prevista % área reabilitada 

Total 304 * * 
2010 21 36 58 

2011 47 72 65 

2012 12 * * 
2013 12 * * 
2014 39 * * 
2015 173 * * 

Fonte: KENMARE, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

Org.: FREI, Vanito, 2017. 

Notas: * Informação não disponibilizada. 

 

Nos relatórios anuais da Kenmare dos anos 2012 a 2015, não consta a indicação das 

metas em termos do tamanho de área a ser reabilitada em resultado das operações minerais da 

mina de Moma. Seja como for, com base nos dados disponíveis de 2010 e 2011, percebe-se 

que o tamanho de área reabilitada anualmente pela Kenmare e que é devolvida às 

comunidades para a prática da agricultura de autoconsumo está a quem do tamanho da área 

efetivamente degradada pela Companhia e que deveria ser completamente reabilitada. Isto 
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implica uma redução constante dos espaços produtivos das comunidades e, 

consequentemente, escassez de terra para a realização de atividades agrícolas e pecuárias. 

Aliás, vários depoimentos obtidos em entrevistas com algumas lideranças locais de Thopuito 

e mesmo com alguns técnicos ligados ao setor do ambiente e de recursos minerais em 

Nampula, mostraram ser péssima a qualidade dos terrenos reabilitados na medida em que 

algumas culturas tradicionais como a mandioca, por exemplo, não mais conseguem se 

desenvolver nos terrenos que são devolvidos pela Kenmare. 

 
É o seguinte: em Moçambique nós temos a Lei de Terras. Não vamos dar 

muitas voltas. Vamos lá, caso a KENMARE. Eles têm áreas enormes. Fala-

se, se a memória não me falha, cerca de 29 mil hectares, mas o processo lá 

como é que funciona: está é a draga, nos próximos três meses a draga vai 

explorar esta área... agora, o que talvez deveria perguntar o que aqui não 

existe é, depois dessa porção aqui ser minerada, ela perde aquelas 

propriedades iniciais, aquele poder de fertilidade, esse poder a terra perde, 

por mais que um dia seja devolvida a comunidade, mas a mandioca não há 

de sair  como saía anteriormente, a terra não será arrancada, a terra há de 

permanecer aí, mesmo o que vai perder mesmo, é o poder produtivo da terra 

(Conversa verbal)89. 

 

Por conseguinte, em seu Relatório Anual de 2013, a Kenmare refere que um teste 

inicial mostrou que a mistura de sedimentos no solo durante os processos de reabilitação 

levou a um aumento de 100% na produção de mandioca e melhorou a cobertura do solo por 

gramíneas. A Empresa diz que a terra reabilitada também pode ser usada para o cultivo de 

hortaliças. Todavia, essa informação é contestada pelos resultados das entrevistas realizadas 

quando do trabalho de campo na província de Nampula. O depoimento a seguir é parte da 

entrevista realizada com um técnico da Direção Provincial de Terra, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural, autoridade que superintende o setor do ambiente na província de 

Nampula.  

Eu acho que eu não tenho um posicionamento que seja sustentado com 

alguma cientificidade. A única coisa que eu tenho é que não fizemos análises 

técnicas, foi ver e colher alguma informação das pessoas que estão a fazer, 

de modos que me fica difícil tomar uma posição se de fato aquelas medidas 

são efetivas ou não, porque precisamos de ter dados científicos. Mas minha 

percepção é que essas medidas estão lá para serem cumpridas, mas se são de 

fato efetivas, eu como pessoa, leigo qualquer que anda por aí, eu ponho 

minhas sinceras dúvidas de que aquilo funciona e porquê? Por causa daquilo 

que eu acabei de falar, aquilo já foi remexido, remexido, remexido, 

remexido, a composição química do solo já não é aquela, mesmo a 

composição física não é aquela, já foram retirados alguns elementos que a 

                                                 

89 Entrevistada realizada na Direção Provincial de Recursos Minerais e Energia de Nampula, Nampula-cidade, 

2016. 
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natureza fez naquele sítio. Eu quando vou buscar um solo a 20, 10 

quilômetros, não é aquele solo dali. Então, por isso, eu como pessoa, assim 

de lá de fora, ponho minhas sinceras dúvidas se aquelas medidas vão surtir 

efeito e para mim o que é que seria surtir efeito? Era tornar os solos como 

estavam dantes, no ambiente natural. [...] para mim é tão óbvio que uma vez 

remexido de tal maneira o solo, não era possível depois daquela reposição 

mesmo as culturas, as espécies que foram repostas, nem todas resistiram. 

Naquele primeiro espaço que foi minerado nem todas as plantas, incluindo 

as nativas se adaptaram, morreram. Uma boa parte das plantas morreu, não 

se adaptou. Mas há outras que lá ficaram [...]. Eu não sou geólogo, mas a 

minha intuição diz que aqueles componentes, são aqueles que foram 

retirados. Naturalmente aquele material que foi retirado fazia parte daquele 

solo, mas já foi retirado aquela parte. Então, eu penso que isto aqui perturba 

duma forma muito intensa. Então, acho que, essa é minha maneira empírica 

de pensar, acho que isso há de requerer muitos anos, sei lá, se não vai ser 

uma era geológica para as coisas voltarem a ser como estavam dantes [...] 

(Conversa verbal)90. 

  

  De fato, observando a olho nu os terrenos reabilitados pela Kenmare, é fácil 

compreender que os mesmos perderam grande parte de suas propriedades físicas, químicas e 

mesmo biológicas. A própria Companhia reconhece o fato, na medida em que contratou o 

Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) e a empresa Golder Associates para 

investigarem formas de melhorar a qualidade dos terrenos reabilitados a fim de determinar o 

melhor método para uma reabilitação pós-mineração bem-sucedida. Enquanto isso, em 

Thopuito, a população continua sem terra para produzir, conforme refere o chefe do posto 

administrativo:  

[...] o meu sentimento pessoal, eu muito estou a bater essa parte do meio 

ambiente, muito em particular área. Essa é a parte porque para mim fico um 

pouco... porque a minha população está a ficar sem atividades, o Ministério 

de Agricultura... sem condições de alimentar... epá... essa parte a mim, deixa 

um pouco preocupado (Conversa Verbal)91. 

 

A partir do cenário apresentado abre-se ainda um precedente na medida em que as 

comunidades locais não estão informadas e/ou não são devidamente informadas sobre os 

riscos a que estão expostas e em que medida estão sendo afetadas em resultado das operações 

minerais da Kenmare, tanto na saúde da população como no uso e disponibilidade de terra 

para produção agropecuária. A título de exemplo, o técnico da Direção Provincial de Terra, 

Ambiente e Desenvolvimento Rural de Nampula, entrevistado quando do trabalho de campo, 

reconhece que o governo tem uma dose de culpa nesse processo na medida em que tem 

                                                 

90 Entrevistada realizada na Direção Provincial de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Nampula, 

Nampula-cidade, 2016. 
91 Entrevistada realizada no decurso do trabalho de campo, Thopuito, 2016. 
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faltado à população, explicar os reais contornos que permeiam a exploração dos recursos 

minerais pelos megaprojetos de mineração nos territórios em posse das comunidades: 

  
[...] então, a inquietação da população faz tudo sentido. E é por isso que eu 

digo, eu acho que aí em parte os culpados somos nós que devíamos difundir 

informações a clarificar bem a população. Então, no ato das consultas 

públicas nós não somos esclarecedores o suficiente de que o que vai 

acontecer aqui, depois que isso termine, não há de ser com a rapidez com 

que a gente possa estar aqui a pensar e eu até ponho minhas sinceras dúvidas 

se daqui a 50 anos, aquilo pode regenerar e as pessoas voltarem a fazer 

aquilo que faziam lá antes [...]. Por isso, é óbvia a reclamação da população, 

porque em parte nós as autoridades do ambiente e todos os outros não temos 

a capacidade de explicar a população que esse processo não é imediato [...] 

(Conversa verbal)92.  

 

Em Moçambique, o artigo no 8, da Lei do Ambiente, obriga o governo a criar 

mecanismos adequados para envolver os diversos setores da sociedade civil, comunidades 

locais, em particular as associações de defesa do ambiente, na elaboração de políticas e 

legislação relativa à gestão das riquezas naturais do país, assim como no desenvolvimento das 

atividades de implementação do Programa Nacional de Gestão Ambiental. Do mesmo modo, 

os nos 1 e 2 do artigo 32, da Lei de Minas, estabelecem que é obrigatória a informação e 

consulta prévia às comunidades sobre o início de atividades de prospecção e pesquisa e da 

obtenção da autorização do início da exploração mineral. Corroborando com Mimbire (2016), 

para que isso seja possível há que tornar a gestão ambiental transparente e fiscalizada por 

todos os stakeholders, o que passa por tornar acessíveis os planos de gestão ambiental que, 

neste momento, são apenas do domínio do governo e das empresas.  

 

4.4 A Vale que não vale e suas implicações nas comunidades locais  

Durante a introdução de nosso trabalho, se o leitor ainda lembra, fizemos menção de 

que nossa maior preocupação de acordo com os objetivos traçados, é analisar as amarras que 

essa mineradora está implicando na vida das comunidades locais não a montante do projeto, 

mas a jusante do mesmo, isto é, no distrito de Nacala-a-Velha, província de Nampula ─ nosso 

recorte espacial. Explicamos, também, na introdução do trabalho, o que consideramos 

montante e jusante do projeto da Vale em Moçambique. Por conseguinte, conforme o leitor 

pode compreender, no capítulo anterior, entre demais assuntos analisados, o processo 

histórico da constituição da Vale e seu consequente expansionismo, isto é, o processo de sua 

                                                 

92 Entrevistada realizada na Direção Provincial de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Nampula, 

Nampula-cidade, 2016. 
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territorialização em Moçambique, mereceu destaque naquele capítulo, ou seja, ao longo do 

capítulo III.  

Nesta seção, pretendemos compreender quais são as implicações socioterritoriais que 

a Vale está tramando no distrito de Nacala-a-Velha, já que muitos estudos elencam suas 

análises sobre a província de Tete, onde é explorado o carvão mineral de Moatize. Mas 

porque seria complicado analisar as implicações da Vale tão somente em Nacala-a-Velha, sem 

antes apreender os nexos imbrincados no processo de inserção dessa mineradora nas 

comunidades locais onde o projeto explora sua matéria-prima e, tendo em vista as razões de 

ordem didática, de modos a facilitar essa leitura, vamos, primeiramente, examinar como se 

desencadeiam os processos de apropriação e expropriação dos territórios das comunidades a 

montante do projeto, isto é, em Moatize, província de Tete e, em seguida, focalizaremos nossa 

atenção ao distrito de Nacala-a-Velha onde foi implantado o terminal ferro-portuário para a 

exportação do carvão de Moatize. 

 

4.4.1 A Vale e o processo de expropriação de comunidades locais em Moatize 

Em Moçambique, conforme nos referimos em parágrafos anteriores, a área mineral 

concessionada à Vale pelo governo moçambicano está localizada na província de Tete, 

especificamente no Posto Administrativo de Moatize, distrito do mesmo nome, localidade de 

Benga. No capítulo anterior, anunciamos que a área concessionada à Vale Moçambique ocupa 

uma extensão de 23.780 ha. Matos (2016) indica que a mina de carvão de Moatize se situa 

sensivelmente a 17 km a noroeste da cidade de Tete, ao longo do rio Zambeze, a cerca de 180 

km a sudoeste da Barragem de Cahora Bassa e a 80 km a Oeste da divisa com o Malaui. A 

capacidade de produção instalada na mina da Vale em Moatize é cerca de 11 milhões de 

toneladas métricas de carvão térmico e metalúrgico por ano93. A Vale tem em mão um projeto 

de expansão de sua mina designado por Moatize II. Com efeito, desde 2015, a mineradora 

pretende duplicar sua capacidade nominal de produção para 22 milhões de toneladas métricas 

de carvão.   

Para possibilitar a implantação da mina de carvão de Moatize, a Vale forçou milhares 

de famílias das comunidades abrangidas pelo projeto a abandonarem seus territórios. Com 

                                                 

93 O carvão térmico é empregado nos processos de combustão para produzir vapor na geração de eletricidade e 

calor. O carvão metalúrgico é usado principalmente para produzir o coque, utilizado como agente redutor nos 

altos-fornos no processo de produção de aço. O carvão metalúrgico inclui carvão coqueificável e carvão 

utilizado com objetivos redutores, como por exemplo, na injeção de carvão pulverizado (AURECON, 2010). 
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efeito, a Companhia compeliu o deslocamento de 1.313 famílias das comunidades de 

Malabwe, Chipanga, Bagamoio e Mithete, todas situadas na localidade de Benga. Por 

conseguinte, a Vale compeliu essas famílias a se deslocarem para os bairros de 

reassentamento construídos pela mineradora. Uma parte das famílias foi reassentada em 

Cateme, no Posto Administrativo de Cambulatsitsi e, outra parte, no bairro 25 de Setembro, 

no Posto Administrativo de Moatize-Sede, ambos no distrito de Moatize. Mais recentemente, 

isto é, em março de 2016, o jornal eletrônico DW revelou que cerca de 70 famílias vivendo 

entre as poeiras levantadas pela exploração de carvão mineral e os estrondos dos dinamites 

acionados na mina da Vale, em Moatize, aguardam desde 2015, pelo seu reassentamento. 

Trata-se das famílias da comunidade de Ntchenga também na localidade de Benga, atingidas 

em resultado do início da implantação do projeto de expansão da mina da Vale, em Moatize, o 

chamado Moatize II.  

De acordo com o no 7.1.1 do artigo no 7, do Contrato de Concessão Mineral assinado 

entre a Vale e o GoM, ao abrigo do no 1 do artigo 25, da Lei no 14/2002, de 26 de junho, Lei 

de Minas e, do Decreto no 62/2006, de 26 de dezembro, a Vale detém o direito exclusivo de 

usar e ocupar a área de mineração para fins da realização de atividades minerais, durante o 

prazo da concessão mineral e de quaisquer das suas eventuais prorrogações (MIREM, 2007, 

p. 20). Mais adiante, no no 7.1.4 do mesmo artigo, o Contrato confere a Vale: 

 
O direito de penetrar, utilizar e ocupar áreas exteriores à Área de Mineração, 

conforme for necessário e apropriado, incluindo, mas não se limitando aos 

objetivos da construção e manutenção de quaisquer estradas e outras 

infraestruturas necessárias para as Operações Mineiras, sujeito aos pedidos 

de licenciamento e eventuais restrições do uso da terra por terceiros 

(MIREM, 2007, p. 20).  

 

De acordo com a atual legislação de terra e de minas em uso no país e, conforme 

aponta o contrato de concessão mineral da Vale, a concessão da área para o exercício da 

atividade mineral implica automaticamente a extinção dos DUATs das comunidades 

atingidas. Conforme estabelecido na legislação ora citada, a extinção do direito de uso e 

aproveitamento da terra dos antigos ocupantes, obriga a companhia a proceder uma 

indenização justa em favor daqueles. Geralmente, como se trata de comunidades locais, 

conforme aponta Matos (2016), o processo de indenização é acompanhado por um processo 

de reassentamento, onde a companhia negociará com as comunidades locais a aquisição de 

seu DUAT. 
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Em Moatize, o Plano de Ação de Reassentamento e o Estudo de AIA da Vale indicou 

existirem dois grupos de população com características diferentes. As diferenças residiam na 

principal atividade econômica desenvolvida pelo chefe de cada agregado familiar. As famílias 

que tinha na agricultura de autoconsumo sua principal fonte de sustento e de renda, foram 

consideradas como sendo rurais. Aquelas cujas atividades de existência e sobrevivência se 

estendiam entre o campo e a cidade, quer como pequenos comerciantes quer como servidores 

públicos ou privados, foram definidas como população semiurbana. Essa tipologia iria 

determinar, não só, os locais de reassentamento como também o tipo e a qualidade das casas a 

serem entregues às famílias pela mineradora. Com efeito, 717 famílias foram identificadas 

como rurais, 288 famílias foram consideradas semiurbanas e 308 famílias recusaram a 

categorização feita pela Vale. 

Por via disso, aquelas famílias que a Vale considerou serem rurais foram reassentadas 

na localidade de Cateme, localizada cerca de 40 km da Vila de Moatize. Não há nenhum outro 

povoado nas proximidades. Até a estrada asfaltada, a EN7 (Estrada Nacional no 7), o novo 

bairro de reassentamento de Cateme dista cerca oito quilômetros. O Plano de Ação de 

Reassentamento da Vale supõe que em Cateme a população rural continuaria a desenvolver a 

sua principal atividade ─ a agricultura. Cada família reassentada teve direito a apenas um 

hectare para produção, a referida machamba. No novo bairro em Cateme, a mineradora 

construiu uma vila com igual número de habitações para as famílias a serem reassentadas, 

construiu uma escola, um centro de saúde, uma delegacia policial, furos de água e instalou 

energia elétrica. Antes do reassentamento, não havia nada em Cateme. Tudo o que ali existe 

teve de ser construído.  

As famílias definidas como semiurbanas foram reassentadas na unidade seis, bairro 25 

de Setembro, Vila de Moatize. O referido Plano de Reassentamento supõe que a população 

semiurbana continuaria desenvolvendo suas atividades entre os dois centros urbanos: a vila de 

Moatize e a cidade de Tete. A semelhança de Cateme, no bairro 25 de Setembro, a Vale 

construiu também igual número de habitações. Neste bairro, a Companhia introduziu o 

sistema domiciliar de encanamento de água para uso e consumo. Tanto em Cateme como no 

bairro 25, os reassentados foram indenizados pelas culturas e outras atividades econômicas 

perdidas. 

Por sua vez, aquelas famílias que não aceitaram a classificação da Vale ficaram 

registradas como tendo optado por receber indenização assistida pelas suas benfeitorias ou 

seja, preferiram não ser classificadas nem como rurais e nem como semiurbanas. Isto significa 

que as famílias escolheram não ir para nenhum dos dois locais de reassentamento: nem para 
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Cateme nem para o bairro 25 de Setembro. Contudo, foi assegurado que cada família deste 

grupo tivesse também uma moradia. O processo de reassentamento que previa a transferência 

de 1.313 famílias estava inicialmente previsto para arrancar em 2008, mas viria a ter seu 

início somente em novembro de 2009, tendo terminado em abril de 2010. 

No processo das consultas comunitárias e de sensibilização das famílias para o 

deslocamento, a Vale construiu uma casa modelo. Esse modelo de casa seria replicado nas 

restantes construções. Ora, aconteceu que a Vale fez (ou mandou fazer) uma boa casa-

modelo, onde as populações reassentadas iriam habitar. Essa casa-modelo foi apresentada 

tanto ao governo como aos líderes comunitários e a equipe do IFC. Matos (2016) considera 

que a ideia da casa modelo era mostrar as necessidades das famílias reassentadas, daí que era 

constituída por uma casa principal com cozinha e banheiro separados, conforme o costume 

habitacional das comunidades. Analisando os diferentes tipos de casa-modelo construídas pela 

Vale, esse autor aponta que: 

 
Algumas casas tinham uma ou mais dependências para que os filhos 

tivessem a sua liberdade, como eram nas áreas atingidas pela atividade 

mineradora. Assim, as habitações foram classificadas em A1, a mais simples 

(com uma área de aproximadamente de 40 m²), até A5 (com 

aproximadamente 86 m²) em que a habitação comportava cinco divisões. Em 

Cateme, a área habitacional comportava um espaço de 8.000 m² e no bairro 

25 de Setembro, a área ocupava 600 m². Em Cateme também foi projetado o 

celeiro, para que as famílias conservassem as sementes. Para se aproximar da 

organização espacial dos assentamentos originais das comunidades 

atingidas, o projeto de reassentamento concebeu a divisão de Cateme em 

quatro aldeias (Chipanga, Bagamoio, Mithete e Malabwe), com a designação 

dos nomes das aldeias atingidas pelo projeto. Sendo assim, permitia-se que 

se mantivessem os régulos, ou seja, que cada aldeia continuasse a manter a 

organização social anterior (MATOS, 2016, p. 196). 

 

Todavia, as populações reassentadas, sobretudo, em Cateme conforme aponta o Jornal 

O PAÍS (2012), consideram que pelo fato de terem sido definidas como sendo população rural 

na classificação da Vale, a companhia construiu casas precárias, sem fundação nem vigas e 

sem pilares, em detrimento do tipo de casa-modelo então proposto. A Odebrecht, foi a 

empresa brasileira, recentemente envolvida em escândalos de corrupção naquele país, 

contratada pela Vale para construir as precárias moradias em Cateme. Com efeito, perto de 

100 famílias recusaram receber as casas, alegando vários problemas: rachas nas paredes, 

deficiências no teto, com compartimentos inferiores aos que tinham nas suas antigas casas, 

falta de grades de segurança e varandas. A fotografia 17, demonstra a qualidade das casas 

para reassentar as famílias em Cateme.  
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Fotografia 17 ─ Qualidade das casas construídas em Cateme pela Vale.  

 
Na imagem, José Lapisson, 42 anos, um dos reassentados pela Vale. 
Foto: Alexandre Campbell. 
Fonte: Pública – Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo, 2016. 

 

Estas queixas foram confirmadas tanto pela Vale como pelo governo do distrito. 

Todavia, a Vale argumenta que não há nenhum problema em ter feito casas daquele tipo, 

porque são modernas e muito comuns na América-Latina, concretamente no Brasil, de onde a 

mineradora vem. Corroborando com o Jornal O PAÍS (2012), concordamos em que o 

argumento apresentado pela Vale é falso. No Brasil vários movimentos sociais desenvolvem 

lutas de (re)existências contra as ações perpetradas pela Companhia. Como exemplo, 

podemos citar o movimento dos Atingidos pela Vale. 

Durante os primeiros dias da vida em Cateme, a população reassentada chegou a 

acreditar que ali começaria o futuro melhor bastante propalado pela mineradora e pelo 

governo. Tudo era muito diferente: casas novas e pintadas, arruamentos, iluminação elétrica e 

furos de água. Todavia, muito rapidamente esse sonho virou pesadelo. Antes mesmo que as 

famílias se acostumassem às novas moradias, estas já apresentavam rachas. A esperança de 

um futuro melhor tornava-se sombria a cada novo dia. Se, por um lado, a infraestrutura básica 

foi construída, por outro, não foi possível reproduzir as condições de produção e 

comercialização existentes antes do processo de remoção. A semelhança do que aconteceu em 

Thopuito, as famílias reassentadas em Cateme, justamente ali, onde foram levados aqueles 

que viviam da agricultura, perceberem que as terras que lhes foram entregues, eram 

impróprias tanto para o cultivo como para o pastoreio.  

Escasseava água potável para consumo, aumentava a insegurança alimentar entre as 

famílias, eram muitas as promessas que a Vele não conseguiu cumprir. O Reassentamento em 

Cateme provocou o isolamento da população. Não havia transporte para os reassentados se 
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deslocarem de e para Cateme. As famílias perderam acesso ao mercado de Moatize, onde 

vendiam produtos que plantavam, coletavam ou produziam. Ou seja, a mudança desarticulou 

os meios de sobrevivência e comprometeu o sustento das famílias. O número de famílias com 

membros ativos desempregados aumentou, pois, a fase de construção da mineradora e das 

vilas de reassentamento chegara ao fim. Sem terra para produzir, sem água, sem trabalho, sem 

projetos de geração de renda e com casas em precárias condições, sucumbiram as alternativas 

de sobrevivência e, a vida em reassentamento, tornava-se cada vez mais difícil.  

Diante deste cenário, a população reassentada em Cateme solicitou várias tentativas de 

diálogo com a Vale e a intervenção do governo visando a solução dos problemas enfrentados. 

Tanto a Vale como o governo ignoraram as solicitações das famílias. Frustradas todas as 

tentativas de diálogo, as mais de 700 famílias reassentadas em Cateme desencadearam a 10 de 

janeiro de 2012, o primeiro ato organizado de manifestação contra a mineradora. Com 

recursos à troncos e outros objetos, as famílias obstruíram a ferrovia e paralisaram a 

circulação do trem (comboio) que transportava o carvão de Moatize para o porto da Beira, 

através da estrada de ferro (linha-férrea) de Sena. A fotografia 18, mostra a ação das famílias 

reassentadas em Cateme em protesto contra a Vale, no dia 10 de janeiro de 2012. 

 
Fotografia 18 ─ Ato de protesto contra a Vale, Cateme, 2012. 

 
Fonte: Jornal O PAÍS, 2013. 

 

Mais uma vez, repetindo a dose de Thopuito de 2015, em que a força de polícia foi 

acionada para repelir a greve dos trabalhadores moçambicanos da Kanmare, em Cateme não 

foi diferente. O governo mobilizou o aparato da FIR para desobstruir a ferrovia. Em resultado 

da ação violenta dessas forças, a Pública ─ Agência de Reportagem e Jornalismo 

Investigativo (2016) revelou que vários manifestantes foram espancados, entre eles, seis 
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feridos graves. Essa fonte refere ainda que para além da agressão física, cerca de 14 

reassentados foram detidos pela polícia. Entretanto, os resultados das manifestações foram 

positivos. A Vale e o governo foram forçados a rever os acordos iniciais do reassentamento 

das famílias. Novos acordos foram firmados em 2012. Matos (2016, p. 229) refere que o ato 

de protesto organizado pelas populações reassentadas em Cateme mostrou à sociedade civil 

moçambicana e a comunidade internacional os atropelos aos direitos dos reassentados, bem 

como despertou a consciências dos moçambicanos sobre o lado oculto dos reassentamentos, 

mobilizando mais debates sobre esse processo.  

Ainda de acordo com Matos (2016) logo após o fim das manifestações a Vale iniciou a 

construção de um sistema definitivo de abastecimento de água, substituindo o antigo sistema 

implantado. O novo sistema permitiu abastecer a Vila de Cateme com certa regularidade, 

apesar de ocorrerem alguns cortes no abastecimento da água potável. As condições de 

fornecimento de energia melhoraram substancialmente, pois, a Vale apenas tinha 

disponibilizado a energia para as instituições públicas. Foi introduzido o transporte público, 

estabelecendo a ligação entre a Vila de Cateme e a Vila de Moatize. Com a melhoria da via de 

acesso, principalmente a que estabelece a ligação entre Cateme e a Estrada Nacional no 7, o 

setor privado iniciou a exploração da rota. As comunidades passaram a ter mais opções de 

transporte e com certa regularidade. No tocante à questão da terra para a realização de 

atividades de autoconsumo, a Vale compensou cada família reassentada em Cateme com 119 

mil meticais para a compra de um segundo hectare. Todavia, a condição de vida das famílias 

reassentadas em Cateme continua insatisfatória (MATOS, 2016). 

Os mesmos problemas vividos pelas famílias reassentadas em Cateme se repetem 

também no bairro 25 de Setembro, onde entre os reassentados pela Vale existe um grupo de 

oleiros (produtores de tijolos de barro). Em seus territórios de origem os oleiros dispunham de 

terrenos com solos úmidos, banhados por cursos de água, o que favorecia a retirada de barro a 

fim de produzir os tijolos para construção, vendidos em toda a província de Tete e no mercado 

malauiano. Na troca do tijolo pelo carvão, a vale oferecer 60 mil meticais por cada forno 

retirado (4,5 mil reais aproximadamente) em 2010. O valor foi negociado com o governo 

moçambicano e é considerado suficiente pela Vale. Já os oleiros argumentam que se tratou de 

uma compensação inicial para que saíssem da área e que, em seguida, haveria uma 

indenização de fato, levando em conta quanto os oleiros ganhavam por ano. O valor de 60 mil 

meticais seria pouco, dizem, equivalente a um ano de trabalho. Haveria, inclusive, quem 

vendesse esse montante em tijolos em apenas um mês (ROSSI, 2015). 
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Durante três anos, os produtores de tijolos não protestaram. Até que a mineradora 

australiana Rio Tinto, concorrente da Vale, se instalou em Moatize e indenizou com um valor 

superior os oleiros que estavam na sua área. Sentindo-se enganados, os que foram removidos 

pela empresa brasileira começaram a contestar os 60 mil meticais recebidos. Além da 

insatisfação com o pagamento, eles também estavam frustrados: esperavam realizar outras 

atividades na economia de Tete que se desenvolveria com a exploração do carvão – o que não 

ocorreu (ROSSI, 2015). Com efeito, mais uma crise viria a ser instalada. Os oleiros 

organizaram-se e nos dias 16 e 17 de abril de 2013, desencadearam o segundo ato de protesto 

organizado contra a Vale, em Moatize e, barricaram as entradas da mina.  

Como é costume no país do mano Muça, a polícia foi chamada e imediatamente 

prenderam um dos oleiros mais proeminente na luta contra a Vale em Moatize. Depois da 

detenção, as forças policiais dispararam balas de borrachas para dispersar os manifestantes. 

Na sequência, a Vale chamou os oleiros para dialogar. Todavia, não aceitou pagar novas 

indenizações, como pediam os manifestantes. Em vez disso, se propôs a ajudar na 

profissionalização das olarias e comprar parte dos tijolos. A opção não agradou ao grupo que 

liderava o movimento de oposição (ROSSI, 2015).  

Um ano mais tarde, isto é, em abril de 2014, a Vale diz ter recebido uma carta datada 

de 23 de abril daquele ano, somente assinada por oleiro, supostamente em representação da 

comunidade de oleiros cujo teor anunciava que, a partir de 04 de maio de 2014, “a 

comunidade dos oleiros e camponeses irão realizar várias manifestações até que os seus 

direitos sejam atendidos por quem de direito”. Segundo a Vale (2014) o autor da carta 

fundamenta o anúncio das manifestações com a insatisfação em relação ao desenrolar das 

negociações com a Vale, mediadas pelo governo, o que, no seu entender, demonstra clara 

falta de vontade em resolver pacificamente o assunto deste grupo. Em nota de esclarecimento 

supostamente pelo tom ameaçador da carta, a Vale respondeu nos seguintes termos: 

  
1. A Vale já indemnizou em 60 mil meticais cada forno em produção, tendo 

alguns tijoleiros sido indemnizados em 960 mil meticais face ao número de 

fornos que possuía e cada tijoleiro individualmente retirou e vendeu toda a 

sua produção, armazenada na zona de concessão, após o acordo alcançado 

em 2010, entre o Governo, os tijoleiros e a Vale, destinado a interditar a 

tijolaria na área concessionada.  

 

2. A produção de tijolos em Moatize não foi paralisada mesmo com o início 

das operações da mina de carvão operada pela Vale. Ela foi somente 

transferida da área de concessão mineira para outras áreas na própria Vila de 

Moatize, onde continua a ser plenamente realizada, impulsionada até pelo 

grande desenvolvimento econômico resultante dos investimentos da 

indústria do carvão na região.  
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3. Três anos após terem recebido e usado o valor das compensações então 

acordadas, uma parte dos tijoleiros solicitou ao Governo a revisão do critério 

utilizado, argumentando considerar o valor irrisório. A Vale reafirmou que 

não se justificava a reabertura do processo de compensações nem a 

apreciação de propostas de novas compensações, posto que esse era um 

assunto encerrado. A empresa mostrou-se aberta a apoiar o desenvolvimento 

sustentável da atividade de tijolaria em Moatize.  

 

4. Em abril de 2013, após início da discussão sobre a sustentabilidade do 

fabrico de tijolos, os tijoleiros, de súbito e a meio as negociações, 

abandonaram o princípio de aproximação das posições a que estava 

existindo e apresentaram três novas propostas de compensação, que 

envolviam indemnizações pela interrupção da produção de tijolos por 

períodos variando no mínimo de 50 anos até duas gerações seguintes.  

 

5. Os tijoleiros montaram de forma ilegal barricadas nas principais entradas 

da mina de Moatize, visando paralisar as operações de produção de carvão e 

desrespeitando o direito de ir e vir de milhares de trabalhadores nas suas 

operações na Mina, bem como prejudicando a produção de carvão, 

recolhimento de divisas e impostos inerentes a esta produção.  

 

6. Por não obter sucesso junto ao Governo, os tijoleiros levaram o conflito 

para as instâncias judiciais que igualmente não encontraram fundamento 

legal nos argumentos dos tijoleiros.  

 

7. A Vale reafirma que o assunto das compensações das tijolarias está 

esgotado, conforme decisões das instâncias Administrativas e Judiciais da 

República de Moçambique, e mantém-se aberta ao diálogo, com a mesma 

franqueza e tranquilidade que caracterizaram as anteriores discussões, 

pautando pelo respeito às instituições e ao ordenamento legal da República 

de Moçambique e reafirmando o seu compromisso em continuar a investir 

para o progresso do distrito de Moatize (VALE, 2014, p. 1-3).  

 

Entretanto, segundo considera Matos (2016) os oleiros dizem terem sido informados 

pelo administrador do distrito na época que, o pedido de indenização que haviam solicitado 

era muito alto e que só a Empresa poderia indenizar um valor que variava de 100 a 120 mil 

meticais por cada forno a ser destruído. De acordo ainda com esse autor, depois de vários 

encontros com o governo distrital de Moatize, foram por este informados que o valor já estava 

disponível em suas contas. Para a surpresa dos oleiros, o valor depositado eram 60 mil 

meticais por cada forno. Na sequência, os oleiros consideram que foram enganados pelas 

autoridades do distrito. E agora exigem a outra parte do valor, pois entendem que 60 mil 

meticais não justificam o valor de cada forno destruído.   
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4.4.2 A Vale e o processo de expropriação de comunidades locais em Nacala-a-Velha 

Um dos problemas que os megaprojetos, entre eles, a Vale, dizem enfrentar em 

Moçambique está relacionado com a logística de transporte. Por conseguinte, conforme 

anunciamos em momentos anteriores, visando minimizar esse problema a Vale construiu a 

ferrovia que liga a mina de carvão de Moatize ao distrito de Nacala-a-Velha, onde a 

mineradora construiu um porto marítimo de águas profundas para exportar o carvão 

moçambicano. Esse projeto faz parte de um empreendimento logístico maior denominado 

Projeto Corredor Nacala. Paralelamente, o governo moçambicano tem em vista um projeto de 

construção de uma nova ferrovia que ligará a região carbonífera de Moatize até um porto de 

águas profundas em Macuse, distrito de Namacurra, província da Zambézia, região central do 

país. A Rio Tinto, a Nkondezi Coal Project e Minas Revúbwe são algumas das mineradoras 

interessadas no projeto. 

Outrossim, o principal objetivo do Projeto Corredor Nacala é garantir a capacidade 

logística de transporte ferroviário, de modo a permitir a exportação do carvão extraído na 

mina de Moatize. Por detrás desse objetivo, existe outro: reduzir custos de transporte, 

produzir e maximizar lucros com o controle da ferrovia. Para além da construção daqueles 

dois empreendimentos, o Projeto inclui ainda a construção de infraestruturas de suporte, 

reformas e adequação das oficinas de locomotivas e vagões existentes, estações, pontos de 

troca de equipagem, instalações de manutenção de via permanente, entre outros. O Projeto 

constitui uma alternativa logística ao Projeto Carvão Moatize que, por sua vez, inclui o 

Complexo Industrial de Moatize (mina e infraestruturas associadas), ferrovia, terminal 

portuário e transbordo marítimo de carvão. 

O Projeto Carvão Moatize, prevê o escoamento do produto via Linha de Sena e Porto 

da Beira. Todavia este sistema logístico apresenta restrições técnicas para suportar um 

aumento de produção. Para garantir a expansão da produção e escoamento do carvão, a Vale 

se viu compelida a desenvolver uma alternativa logística. É neste contexto que se insere o 

Projeto Corredor Nacala. Esta infraestrutura logística é necessária para o escoamento da 

produção do projeto de expansão do Complexo Industrial Moatize. A baía de Nacala 

apresenta condições naturais muito favoráveis para a operação portuária. Contudo, o porto 

existente em Nacala apresenta limitada área on shore (em terra), não viabilizando a instalação 

de pátios para as pilhas de carvão e demais equipamentos e infraestruturas. Assim, Nacala-à-

Velha apresentou-se como boa alternativa à instalação do novo terminal de carvão. 

Para que o leitor possa melhor compreender as estratégias políticas da constituição do 

Corredor de Nacala, consideramos oportuno resgatar o processo histórico de sua formação 
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visando a apreensão das relações políticas e econômicas que sempre estiveram ligadas à 

construção e uso desse Corredor. Conforme analisamos no decurso do segundo capítulo, em 

Moçambique, a história da construção de estradas de ferro data do período colonial. O 

objetivo principal era ligar as regiões produtoras situadas no interior do território e o interland 

para o escoamento da produção. Na região norte de Moçambique, a ferrovia ligando o litoral, 

na província de Nampula, ao interior, até a fronteira com o Malaui, foi inicialmente concebida 

no início do século XX.  

Com efeito, em 31 de agosto de 1912, foi publicado um diploma legal que autorizava a 

construção e exploração de uma ferrovia do litoral a Niassalândia (atual Malaui). No mesmo 

ano, começou a construção da estrada de ferro a partir de Lumbo, na Ilha de Moçambique. 

Inicialmente, a ferrovia estava projetada para ir de Lumbo até Vila Nova do Freixo (atual 

cidade de Cuamba) e daí até Niassalânida. No entanto, mais tarde, a ferrovia foi estendida até 

Nacala de modo a beneficiar da construção de um novo terminal portuário, o Porto de Nacala 

e, assim, melhorar o escoamento das mercadorias provenientes de diferentes locais no interior. 

A ferrovia chega em 1926, a Nampula, que rapidamente se tornou a terceira cidade da colônia 

e, em 1941, chega a Mutuáli, distrito de Malema, província de Nampula. 

A exploração da ferrovia iniciou em 1934, com uma extensão de 90 km. Com a 

criação do Fundo de Fomento da Colônia de Moçambique em 1937, a estrada de ferro foi 

progredindo a diferentes velocidades, dependente das condições financeiras, ligada 

igualmente ao Porto de Nacala. A linha até Vila Nova do Freixo foi concluída somente em 

1950, com uma extensão de 502 km. A ligação de Nova do Freixo a Niassalândia, por Entre 

Lagos, foi concluída entre 1970 a 1971, com 78 km de extensão, ligando o Corredor à ferrovia 

do Malaui. Se a construção da ferrovia que liga o Malaui ao Porto de Nacala desempenhou 

um papel estruturante na dinâmica evolutiva da região que atravessa, condicionando o 

povoamento e determinando o crescimento de centros populacionais, a nível nacional, 

desempenhou, para os dois países, um papel fundamental, por constituir o mais direto eixo de 

ligação ao oceano Índico, permitindo uma significativa economia de tempo em relação à linha 

da Beira. 

O Corredor de Nacala tornou-se, historicamente, um assunto principal na agenda entre 

os dois países, antes e depois da independência de Moçambique. A ligação ferroviária entre 

Malaui e Moçambique teve como consequência direta um aumento significativo do volume de 

negócios no Porto de Nacala, que se manteve até à intensificação da luta armada entre a 

FRELIMO e a RENAMO, em Moçambique, que causou sérios impactos sobre a linha e o 

tráfego transfronteiriço, chegando mesmo a interromper o seu circuito. A importância do 
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Corredor de Nacala e as consequências financeiras da sua interrupção para ambos países, 

levaram-no de novo à mesa das negociações, em nível internacional, isto é, em abril de 1980, 

com a criação da SADCC, em Lusaka. 

No início dos anos 1980, aproximadamente 95% das cargas do Malaui eram 

transacionadas via portos da Beira e de Nacala. Com o conflito armado, a rota para o Porto da 

Beira foi fechada em 1983 e, para o Porto de Nacala, em 1984. Os países que dependiam 

dessas infraestruturas tiveram que adotar rotas alternativas para suas cargas, via rodoviária, 

utilizando portos da RAS e Tanzânia, aumentando significativamente seus custos em 

transporte. Em 1989, com o início das conversações de paz entre as partes beligerantes, em 

Moçambique, permitiu-se a reutilização ainda que condicionada por questões de segurança do 

Corredor, que se tem mantido até à atualidade, quer por via ferroviária, quer por via 

rodoviária. 

Posto isto, em 2012, iniciaram as atividades de desenvolvimento do Corredor de 

Nacala. O Boletim Informativo do Projeto publicado em 2016, indica que o Projeto Corredor 

Nacala é um investimento da Vale e da empresa pública Portos e Caminhos de Ferro de 

Moçambique (CFM). O Investimento corresponde a cerca de três milhões de dólares norte-

americanos, dos quais 1,9 milhões estão aplicados em Moçambique e, 1,1 milhões, no Malaui 

cujo território é atravessado pela linha que liga Moatize ao porto de Nacala-a-Velha. O 

projeto de desenvolvimento do Corredor de Nacala é composto por duas principais 

componentes: a componente ferroviária e a componente portuária.  

A componente ferroviária, inclui a construção de cerca de 200 km de extensão de 

novas linhas (um novo troço que liga a mina de carvão de Moatize à ferrovia existente no 

Malaui em Nkaya), a reabilitação de 682 km de linhas existentes entre o Malaui e 

Moçambique (de Nkaya a Monapo, respectivamente) e a construção de um novo ramal 

ferroviário numa extensão de cerca de 30 km de Monapo ao terminal portuário de Nacala-a-

Velha. Prevê-se que 18 milhões de toneladas métricas de carvão serão transportadas pela 

ferrovia de 912 km construída pela Vale. 

A componente portuária, consisti na construção de um novo terminal para o 

escoamento do carvão. O novo terminal portuário de Nacala-à-Velha está situado na Ponta 

Namuaxi, a Oeste da Baía de Nacala onde se encontra implantado o Porto de Nacala e a 

aproximadamente 5 km da Sede de distrito de Nacala-à-Velha. A área concessionada para a 

implantação do novo terminal é de 600 ha. O Terminal terá capacidade para estocagem de um 

milhão de toneladas e receberá navios Capesize e Panamax. O novo terminal ferro-portuário 

de Nacala-a-Velha é o único, em Moçambique, construído após a independência do país em 
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1975. Em 2015, iniciaram as primeiras operações do Corredor e, em 2016, o Corredor já 

estava em pleno funcionamento. 

O Corredor de Nacala se desenvolve desde Entre Lagos, no distrito de Mecanhelas, 

província de Niassa, junto à fronteira com o Malaui, até perto de Monapo, atingindo os 

distritos de Nacala e Nacala-a-Velha, em Nampula. O Corredor é densamente ocupado por 

povoamentos nos distritos de Mecanhelas e Cuamba, na província de Niassa e, nos de 

Malema, Ribáuè e Nampula, na província de Nampula. Para fazer face aos diferentes tempos 

de construção da ferrovia, tipo de intervenção e empresas responsáveis, o Corredor foi 

dividido em diferentes seções, segundo ilustra a figura 1. Na seção 2, apenas o distrito de 

Moatize é atravessado pela ferrovia.  

 
Figura 1 ─ Projeto Corredor Nacala: seções da estrada de ferro Moatize-Nacala-a-Velha. 

 
Fonte: Projeto Corredor Nacala, 2016.   

 

A seção 2 da ferrovia, tem uma extensão de 62.5 km construídos de raiz e compreende 

a distância entre Moatize até a fronteira com o Malaui. Este trecho foi concessionado à CLN 

(Corredor Logístico Integrado de Nacala, S.A), uma empresa constituída pela Vale com 80% 

das ações e 20% dos CFM. O troço da seção 3, foi concessionado à VLL (Vale Logistics 

Limited) e consistiu na construção de raiz de um trecho ferroviário de 136.2 km. A seção 5, 

foi concessionada ao CEAR (The Central East Africa Railways Company Limited) e, 
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consistiu na renovação de todo o trecho calculado em 98.6 km. A seção 6, incluiu a 

reabilitação do trecho de 79.1 km e localiza-se na província de Niassa. Ela começa em Entre-

Lagos, no distrito de Mecanhelas e termina no distrito de Cuamba.  

A seção 7, com 505.3 km, divide-se entre Niassa e Nampula. Esta seção começa em 

Cuamba, em Niassa e, termina no povoado de Namarral, no distrito de Monapo, em Nampula. 

As obras consistiram na renovação de todo o trecho ferroviário. Nas seções 6 e 7, os trabalhos 

de renovação da via foram encarregues à Somague e os pátios e realinhamentos à CR20G. As 

pontes estavam a cargo da empresa Soares da Costa. Por fim, a seção 8, de aproximadamente 

30 km de extensão, consistiu na construção de raiz do trecho a partir do distrito de Monapo 

até o terminal de Nacala-a-Velha. A síntese das seções e empresas concessionárias da nova 

ferrovia Moatize-Nacala-a-Velha, é apresentada no figura 2.  

 

Figura 2 ─ Síntese dos trechos e respectivas empresas concessionárias da ferrovia Moatize-Nacala-a-

Velha 

 
País Moçambique   Malaui   Moçambique    

Secção 2 3  5  6  7  8  Porto 
              

Concessionárias CLN 
 

VALE 
 

CEAR 
 

CDN 
   

CLN       

 
Fonte: Projeto Corredor Nacala, 2015a, 2015b. 

 

Outrossim, considera-se a capacidade da ferrovia para 7.2 pares de trens de carvão por 

dia, 2 pares de carga geral e 2 pares de trens de passageiros. Cada trem de carvão será 

composto por 120 vagões e 4 locomotivas. Ou seja, se hoje, as comunidades em Nampula 

convivem com alguns poucos pares de trem por dia, em um futuro breve irá conviver com a 

passagem de cerca de 20 comboios diariamente, uma composição a cada 1,2 horas 

aproximadamente. A reabilitação e ampliação do sistema logístico disponibilizará a toda a 

região norte de Moçambique e ao Malaui, uma via mais rápida e eficiente de escoamento dos 

produtos e uma oportunidade de incremento das relações comerciais entre os países.  

De forma específica, o Projeto Corredor Nacala proverá a infraestrutura logística 

necessária para a região carbonífera de Moatize ter acesso a exportação de um volume maior, 

aprimorando sua competitividade. O Corredor de Nacala é hoje operado pela CDN (Corredor 

de Desenvolvimento do Norte S.A) uma empresa privada, com participação de 51% da 

SDCN e 49% da CFM. A SDCN, por sua vez, tem a participação de 85% da Vale e 15% de 

nacionais moçambicanos. Para viabilizar o Corredor de Nacala, a Vale adquiriu em 2010, os 
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51% da participação acionaria da SDCN e, em 2012, adquiriu nova participação atingindo 

85% da SDCN.  

Em Moçambique, para além do distrito de Moatize, na província de Tete, a nova 

ferrovia construída e reabilitada pela Vale atravessa comunidades inteiras nos distritos de 

Mecanhelas e Cuamba, na província do Niassa e os distritos de Meconta, Monapo, Mossuril, 

Ribáuè, Nacala-a-Velha, bem como o distrito da cidade de Nampula, todos na província de 

Nampula. Antes de desembocar no Terminal Portuário de Carvão, em Nacala-a-Velha, a nova 

estrada de ferro, conforme referenciamos, percorre o território malauiano, onde atravessa os 

distritos de Chikhwawa, Mwanza, Neno, Balaka e Machinga, situados na região sul daquele 

país.  

Assim, observa-se que tanto em Moçambique quanto no Malaui, a ferrovia construída 

pela Vale atravessa territórios de diferentes comunidades. Para possibilitar sua construção 

milhares de famílias tiveram de ser removidas. Nesse processo, as famílias perderam suas 

terras e, com elas, suas machambas. Algumas foram reassentadas porque viram suas casas 

destruídas. Aquelas que tinham machambas foram indenizadas devido a perca de suas 

culturas. Na região de Nacala, o processo de remoção forçada das famílias desenvolveu-se 

entre 2014 e 2015. Em Nacala-a-Velha, por conta da construção da malha viária da seção 8, 

da nova ferrovia e do novo terminal portuário, a Vale reassentou no total 55 famílias de 

quatro comunidades: Mucaia 1 e 2, Muriaco, Naxiropa e Muanona situadas no Posto 

Administrativo-Sede de Nacala-a-Velha, paras as quais construiu igual número de casas. A 

tabela 14, apresenta a síntese do número de famílias reassentadas no distrito de Nacala-a-

Velha.   

 

Tabela 14 ─ Distribuição por comunidades do número de famílias reassentadas em Nacala-a-Velha 

pela Vale Moçambique. 

Distrito Comunidades reassentadas Número de famílias 

Nacala-a-Velha 

Mucaia 
Mucaia 1 4 

Mucaia 2 12 

Naxiropa 19 

Muriaco 17 

Muanona 3 

Total 55 

Fonte: Trabalho de campo, Nacala-a-Velha, 2016.  

 

Antes do processo de reassentamento, as famílias deslocadas para as comunidades de 

Mucaia 1 e Mucaia 2 viviam próximo a Barragem de Massingirine, cerca de 40 km de seu 

novo bairro de residência. Sua principal atividade era a agricultura de autoconsumo e a pesca 
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artesanal. Com seu deslocamento, essas atividades ficaram comprometidas pois as famílias 

não podem mais exerce-las devido a longa distância que precisam caminhar para as antigas 

áreas de cultivo e de pesca. A Vale não distribuiu nenhuma nova machamba para os 

reassentados em Nacala-a-Velha, da mesma forma que não distribuiu energia elétrica para as 

famílias. 

Todavia, na comunidade de Mucai 1 as novas casas entregues às famílias reassentadas 

foram construídas por baixo da linha de alta tensão que alimenta o novo terminal ferro-

portuário contrariando, desse modo, a legislação moçambicana de energia e colocando em 

perigo a vida das comunidades. Os problemas na comunidade de Mucaia 1 se estendem 

também para as famílias anfitriãs cujas casas são fabricadas com material local. Os estrondos 

causados pelas máquinas pesadas usadas para a construção da ferrovia e também da 

circulação dos pares de trem carregando carvão estão dividindo em partes as casas 

construídas na base de blocos de adobe, paus e palha. As duas situações das casas são 

apresentadas na fotografia 19. A poluição sonora causada por aqueles aparelhos também tira o 

folêgo das famílias em Mucaia 1 e 2.  

 

Fotografia 19 ─ Situação das casas em Mucaia 1. À esquerda, as novas casas de reassentamento 

construídas por baixo da linha de alta tensão. À direita, casa impactada pelos trabalhos com a 

construção da ferrovia.  

 
Fonte: Trabalho de campo, Nacala-a-Velha, 2016. 

 

A Vale diz que o grande diferencial do processo de construção das casas em Nacala-a-

Velha foi a inclusão dos membros das famílias beneficiárias desde o processo de idealização 

até a fase final, respeitando os valores e a cultura local. Como é comum nas comunidades 

locais moçambicanas, as casas construídas possuem cozinha e banheiro externos. Entretanto, 

evidenciando a pesquisa de campo constatou-se que embora as casas construídas pela Vale, 

em Nacala-a-Velha, tenham uma qualidade relativamente melhor que as casas construídas 
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pela Kenmare em Thopuito, as mesmas apresentam alguns problemas similares: fraca 

qualidade das chapas de zinco usadas na cobertura das casas o que provoca infiltração de 

água, banheiros sem sistemas de esgoto e fraca qualidade do piso.  

As comunidades reassentadas em Naxiropa foram deslocadas das aldeias de Napasso e 

Namuaxi, cerca de 10 km do novo bairro onde as famílias foram compelidas a viver. 

Namuaxi é onde a Vale implantou seu terminal portuário. Tanto em Napasso como em 

Namuaxi as famílias se utilizavam do mar e da terra para garantir seu próprio sustento por 

meio da pesca e da agricultura, respectivamente. Com a implantação do terminal, os 

pescadores foram vedados a realização de suas atividades no local. A Vale não indicou outro 

local para a pesca artesanal. Dito de outro modo, significa que aquelas famílias cujas 

atividades pesqueiras eram desenvolvidas na área onde o novo terminal foi implantado, estão 

hoje a sua sorte. Porque Namuaxi e Napasso situam-se próximos a Vila-Sede do distrito de 

Nacala-a-Velha, as famílias conseguiam desenvolver algumas atividades de geração de renda 

como o comércio informal e a realização de biscatos (bicos). Estando em Naxiropa, a 10 km 

da Vila-Sede do distrito, essas atividades sucumbiram, pois, foi reduzida a mobilidade das 

famílias.  

Em Naxiropa, à semelhança de outras comunidades a vida não é nada fácil. Com 

exceção da comunidade de Mucaia 2 e Muriaco, as restantes comunidades reassentadas não 

beneficiaram de furos de água para consumo. Esta situação é um verdadeiro calcanhar de 

Aquiles. As famílias recorrem à água dos cursos mais próximos ou poços artersanais quando 

existem, para satisfazerem suas necessidades de consumo e uso. Em Napasso, algumas 

famílias tinham energia elétrica em suas habitações. Estando em Naxiropa, as famílias 

perderam esse privilégio. A energia elétrica era importante pois com elas as famílias 

conseguiam desenvolver pequenos negócios para o autosustento. E agora não podem mais. 

Certos eletrodomésticos de que algumas famílias dispunham como televisores, geladeiras, 

rádios que funcionam na base de corrente elétrica ficaram para trás ou tiveram de ser 

guardados em casas de familiares, ou ainda oferecidos e/ou vendidos, pois, não podem mais 

ser utilizados nas novas casas compensadas pela Vale.  

Com efeito, na comunidade de Naxiropa os reassentados estão a abandonar suas casas. 

Mesmo sendo reassentadas, as famílias procuram, de alguma forma, manter residências em 

suas antigas comunidades, isto é, em Napasso e Namuaxi. Por via disso, os resultados dos 

diálogos levados a cabo naquela comunidade indicam que as famílias reassentadas vivem uma 

semana em seus antigos locais de residência e, outra semana, no novo bairro de 

reassentamento. Um tipo de migração movido principalmente pela necessidade, pela vontade 
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e pelo desejo de reviver as antigas formas de vida que não podem mais ser vivenciadas nos 

novos bairros. Ainda em Naxiropa, algumas famílias reassentadas eram pequenos e/ou 

médios criadores de gado. Com o seu deslocamento involuntário os currais ficaram para trás e 

parte do gado desapareceu. Nós tínhamos gado, mas agora não podemos mais criar porque 

aqui não temos espaço suficiente. E parte do gado foi roubado devido a transferência ─ 

afirmou um dos reassentados quando do trabalho de campo em Naxiropa.  

De fato, uma questão que também é bastante negligenciada em Moçambique está 

relacionada com o tamanho dos novos espaços realocados às famílias reassentadas. Em 

Nacala-a-Velha, para além do espaço de 20/30 m2, concebido para a construção das novas 

casas, não foi alocado às famílias, outro espaço onde pudessem desenvolver normalmente 

suas atividades de sobrevivência. Esse fato, comprova nossas análises desenvolvidas ao longo 

do terceiro capítulo, quando dissemos que tanto a legislação de minas como a legislação de 

terras e a de ambiente, para além de serem fracas, comportam inúmeras lacunas que 

favorecem o investidor em detrimento das comunidades. Em Naxiropa, por falta de terra para 

o cultivo, os reassentados acabam utilizando o espaço que sobra nos quintais da casa para 

produzirem culturas como a mandioca, por exemplo, base de sua dieta alimentar, conforme 

ilustra a fotografia 20. 

 

Fotografia 20 ─ Mandioca em produção nos pátios das casas de reassentamento na comunidade de 

Naxiropa. 

 
Foto: Trabalho de campo, Nacala-a-Velha, 2016. 

 

No caso dos novos espaços realocados às famílias reassentadas tanto em Nacala-a-

Velha como em Thopuito e em Moatize, fica evidente que o princípio dos direitos 

consuetudinários da terra e da ocupação de boa-fé são simplesmente diluídos. Ora vejamos: 
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em seus locais de origem, as famílias geralmente possuem um tamanho de área que para além 

de satisfazer as necessidades presentes, preveem a garantia de terra para as futuras gerações. 

Com a remoção compulsiva para os bairros de reassentamentos perde-se esse direito 

constitucionalmente estabelecido na República de Moçambique. As novas e futuras gerações 

dessas famílias não mais terão terra a herdar conforme o estabelecido nas legislações ora 

anunciadas.  

Para além da indisponibilidade de espaços para produção, outra questão bastante 

importante é negligenciada em Moçambique. Quando do processo de reassentamento, 

verifica-se que novas famílias são criadas quer por meio de novos casamentos cujos noivos 

eram parte do agregado familiar de seus pais quer como resultado de novos processos 

migratórios. Diante destas situações as companhias fogem a responsabilidade alegando 

considerarem apenas as famílias existentes quando do início de seu cadastro. Aliás, entre o 

tempo que decorre das fases iniciais do reassentamento até ao seu término, as famílias 

abrangidas são proibidas de realizar qualquer nova atividade. Deste fato, resulta que a vida 

das comunidades atingidas fica paralisada e dependente apenas do reassentamento. 

Por sua vez, as famílias reassentadas em Muriaco foram removidas de uma pedreira 

próxima, explorada pela Vale para a produção de pedra usada na construção de algumas 

seções da nova ferrovia. À semelhança das famílias reassentadas em Mucaia e Naxiropa, em 

Muriaco os reassentados se queixam da falta de terra para produção. Em todas as 

comunidades reassentadas as famílias imploram pela construção de infraestruturas básicas 

como mercados, centro de saúde, transporte e em alguns casos, escolas. A falta de emprego 

direto e indireto relacionado com a Companhia é também apontada pelas comunidades como 

um problema que piora a sua condição de vida. Outrossim, conforme indica o estudo de AIA 

do Terminal Portuário e Ramal Ferroviário de Nacala-a-Velha (2010), a implantação dessas 

obras pode implicar na vida das comunidades por diferentes formas, entre elas: 

• Alteração das atividades produtivas existentes; 

• Alteração do quotidiano da população local, pela remoção de elementos sagrados e 

remoção de infraestruturas; 

• Limitação na mobilidade da comunidade; 

• Aumento do desemprego (na fase de desmobilização), em função da redução de postos 

de trabalho diretos e indiretos; 

• Alteração das relações sociais e culturais construídas/ruptura do tecido social; 

• Desestruturação espacial das atividades, pela remoção das infraestruturas; 

• Riscos à segurança da comunidade adjacente em função da passagem do trem; 
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• Incómodo à população devido a alteração na paisagem, emissão de ruído e vibração, 

emissão de poeira e material particulado; 

• Interrupção e restrição à movimentação da comunidade pela restrição de acesso à área 

do porto. 

 

Do cenário até agora apresentado, podemos observar que os megaprojetos de 

mineração operando no país têm faltado ao bem-estar social, material e imaterial das famílias 

vivendo nas comunidades atingidas por esses empreendimentos. Ao invés de 

desenvolvimento estão a conduzir as famílias à situação de pobreza extrema. A condição 

econômica e social das famílias se degrada cada vez mais com a vida em reassentamento. As 

famílias perdem seus territórios e, com eles, todo um conjunto de outras percas: a 

dessacralização de lugares sagrados, da terra para produção, o acesso aos mercados e às 

infraestruturas sociais, as fontes de renda. A fim de sustentar esses fatos, apresentamos a 

seguir, alguns depoimentos das famílias retratando sua condição de vida nos bairros de 

reassentamento, em Nacala-a-Velha: 

 
a) Não temos o que fazer. Antigamente pelo menos conseguíamos carvão para 

vender. Não existe nenhum relacionamento com a Vale. Não existe cursos 

de capacitação para formação da vida. Não existe apoio às crianças, 

mulheres e homens. Enfim... seria melhor o futuro no reassentamento se as 

condições fossem melhores (Diálogo com as famílias reassentadas na 

comunidade de Mucaia 1). 

 

b)  Vivemos de qualquer maneira. Nossas mulheres saem dias antes para dar 

parto na Vila. Houve exumação de corpos. Contudo, o cemitério fica longe, 

daí que a população não usa o novo cemitério. A população tem certeza que 

o destino é incerto (Diálogo com as famílias reassentadas na comunidade de 

Naxiropa). 

  

c) Nós estamos a viver apenas. Não sabemos como. Perdemos nossas árvores 

de frutas (cajueiros) e machambas. E não temos mais alternativas. Nós não 

temos nenhum benefício com os projetos da Vale (Diálogo com as famílias 

reassentadas na comunidade de Muriaco). 

 

Hoje por conta dos megaprojetos de mineração, centenas de chefes de famílias não 

têm emprego, não têm negócios, são apenas cidadãos ociosos que ficam sentados nas suas 

casas à espera da generosidade das empresas, que oferecem limitadas oportunidades de 

negócio através de pequenos projetos de geração de renda. O acesso a tais oportunidades 

torna-se ainda mais limitado visto não haver transparência na sua atribuição, havendo pessoas 

que se beneficiam múltiplas vezes, sobretudo, em nível das lideranças, para além de os 

funcionários também concorrerem para esses recursos (MIMBIRE, 2016). Tanto em Thopuito 
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como em Nacala-a-Velha e, um pouco por todo o país, é visível o sofrimento pelo que as 

famílias passam. Por isso, consideramos ser urgente que o governo na medida em que 

promove a entrada do investimento estrangeiro no país deve impreterivelmente promover a 

melhoria das condições de vida, sobretudo, das populações atingidas por esses projetos.  
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EM VEZ DE CONCLUSÃO 

 

No lugar de conclusão, preferimos escrever em vez de conclusão, pois, entendemos ser 

um equívoco concluir um trabalho à semelhança de uma tese. Nosso raciocínio nos faz 

acreditar que o momento final da tese é o início de uma nova etapa, de uma nova caminhada 

com novas ações e novos engajamentos políticos. A construção da tese é em si, um processo. 

E sua conclusão, conforme diria o Prof. Ricardo Gonçalves em sua Tese de Doutorado 

defendida em 2016, significa uma travessia. Não é apenas o cumprimento das normas 

regimentais do Programa de Pós-Graduação e dos organismos financiadores, traduzido na 

realização de créditos em disciplinas, participação em eventos e de grupos de estudos, 

publicação de artigos científicos, realização de trabalhos de campo e de estágios de docência 

durante os quatros anos de formação, em que se encerra o trabalho de tese. Ele é muito mais 

do que isso. Espelha a realização de um sonho, das experiências vivenciadas, das amizades e 

parcerias construídas e, por que não, dos momentos de nostalgia, de tensão, de euforia que o 

caracterizam.  

Como diria Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. De fato, foram seis 

anos ininterruptos (mestrado e doutorado) cheios de desafios e cheios de sacríficos que 

marcaram essa trajetória de vida. No final, ela se transformou em poema. Um poema cujo 

estado de espírito se confunde com a desembocadura de um curso de água corrente. Há uma 

mistura de emoções e sabores: o doce se mistura com o salgado, a felicidade fica entre a 

alegria e a tristeza e a sensação de dever cumprindo se espairece mais como o início de uma 

nova caminhada do que necessariamente como o fim de uma etapa. E como início de uma 

nova caminhada, as pedras colocar-se-ão novamente no caminho e, assim, sucessivamente. 

Por isso, prefiro sorrir para não chorar e vou cantar para não pensar nas malambas desta 

vida que é só sofrimento e dor (Zébéde, Puto Português). 

Outrossim, não são só as vicissitudes que marcam a trajetória de nossa vida 

acadêmica. Frequentar o doutorado num programa de pós-graduação com nota de excelência, 

possibilitou em grande medida a vivência de uma experiência incomensurável com docentes e 

pesquisadores nacionais e internacionais, colegas de graduação, mestrado e doutorado de 

diferentes nacionalidades, participação em eventos e realização de trabalhos de campo dentro 

e fora do Brasil. O meu primeiro livro publicado em 2016, no Brasil, em parceria com o Prof. 

Dimas Peixinho é fruto dessa vivência e convivência com pesquisadores comprometidos com 

a causa política e social do saber fazer, ser e estar na geografia.  
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Os embates e combates travados durante os quatro anos de formação em nível de 

doutorado, possibilitaram também aguçar o meu olhar de geógrafo sobre as contradições em 

voga neste mundo dito moderno e vaticinado pela lógica da acumulação capitalista. Esse olhar 

bem no olho, permitiu que ao longo dessa humilde trajetória pudesse, com a devida 

veemência, questionar o modelo de desenvolvimento imposto e, com isso, me identificar e 

sensibilizar com as causas políticas e sociais dos compatriotas moçambicanos que sofrem as 

tramas das relações capitalistas de produção. De fato, uma tese de doutorado é tudo isso. É 

nosso projeto de vida. É o modo político com que encarramos ou pretendemos refletir o 

mundo. 

Daí que este estudo buscou des-velar as contradições do processo de territorialização 

do capital e dos megaprojetos de mineração, ou seja, do modelo de desenvolvimento 

priorizado e imposto em Moçambique. Diga-se abertamente, um modelo de desenvolvimento 

fundando na cultura dos sistemas de domínio internacional. Um modelo que advogando o 

progresso e o desenvolvimento, nega, desterra e desenraiza as comunidades locais, os 

trabalhadores da terra tramando, por conseguinte, suas vidas, sua história, sua cultura, sua 

religião e, acima de tudo, hipotecando seu futuro. O escritor moçambicano Mia Couto, 

considera que o modo como se lança para o abismo do invisível aquilo que é a cultura e a 

religião do “outro” constitui uma operação, desde há muito, das maiores agressões do 

capitalismo. De acordo com esse autor, em Moçambique, se vive, hoje, uma ordem que foi 

concebida nos padrões dominantes da cultura do colonizador. Esta imposição de um sistema 

de lógica e de valores é um crime que não aparece nos jornais. Nem se inscreve, em geral, nos 

programas de solidariedade entre os povos de diferentes geografias (COUTO, s.d.). 

E por via disso, nos esforçamos ao longo do trabalho em demonstrar que, de fato, 

existe uma estratégia geopolítica de inserção de Moçambique no circuito mundial de 

produção de commodities minerais. Essa estratégia geopolítica, conforme anunciamos, está 

relacionada ao processo de reestruturação produtiva que se afigura como um enfrentamento à 

crise estrutural do sistema mundial de produção capitalista. Em face a situação de crise 

instalada no período pós Segunda Guerra Mundial alterou-se, profundamente, não só, a 

geopolítica mundial, mas a organização do processo produtivo, por meio de uma nova divisão 

internacional do trabalho e, especialmente, da incorporação de mudanças tecnológicas 

baseadas em ferramentas informacionais.  

Harvey (2009) considera que as transformações que atingem a sociedade atualmente 

advêm da transição da rigidez do fordismo para a acumulação flexível, ocorrida a partir dos 

anos 1970, por meio da rápida implantação de novas formas organizacionais e de tecnologias 
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produtivas pioneiras, às quais significaram uma nova forma de organização espaço-tempo. 

Por outras palavras, significa dizer que a partir daquele momento, o sistema de produção 

fordista então adotado e onde a intervenção do Estado era uma peça fundante, não só para 

garantir os fluxos de intercâmbio, crédito e investimentos internacionais, mas também para 

regular as relações de trabalho e a distribuição do excedente produtivo, o que possibilitou o 

acesso de grande parte da população ao consumo e, de certa forma, poderia reduzir as 

desigualdades sociais, passou a ser questionado, pois, não mais respondia às necessidades de 

acumulação capitalista. Era necessário enveredar por um novo caminho ─ o caminho da 

reestruturação produtiva. 

Benko (2002) identifica no conjunto de reestruturação produtiva duas características 

principais: i) o novo modo de produção luta contra a rigidez buscando novas tecnologias 

baseadas na automação e consequente remodelação das formas de organização do processo 

produtivo com implicações na redução da força de trabalho e; ii) ao contrário do modelo 

fordista, no novo modelo, os processos produtivos não mais são pautados na produção em 

massa, mas diversificados e flexíveis de acordo com as necessidades de consumo de cada país 

ou região e até mesmo de consumidores individuais. Portanto, o autor considera que essas 

mudanças devem ser consideradas não como uma adaptação do modelo fordista de produção, 

mas uma reestruturação do processo produtivo. Essa reestruturação comportaria, portanto, 

como uma de suas dimensões, a mobilidade geográfica do capital e respectiva 

descentralização (HARVEY, 2009, 2012a). Daí que a busca por novos espaços enquanto 

adiantamentos das crises do capitalismo se mostrava fundamental para sustentar o novo 

modelo produtivo que, por sua vez, encontraria no neoliberalismo uma forma de ajuste 

econômico.  

É dentro desta lógica que se deve perceber a inserção de Moçambique na geopolítica 

mundial de produção de commodities minerais. Ao se tornar independente em 1975, o mundo 

vivenciava uma crise estrutural do capitalismo e, por via disso, o país recém-formado 

encontrou em desenvolvimento um processo de transformação da geopolítica mundial em que 

o capital materializado nas grandes corporações procura assegurar novas áreas de influência 

para a realização da acumulação. Com efeito, esse processo possibilitou a corrida pelos 

recursos territoriais, sobretudo, dos países em vias de desenvolvimento. Muito rapidamente, o 

regime de orientação socialista imposto com a independência do país viria a ser questionado 

pelo ocidente. Estes fatos, aliados a rejeição de Moçambique na organização dos países 

socialistas (COMECON) e, à crise política e econômica instalada no período que se seguiu 
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imediatamente a proclamação da independência, com mais ênfase para a década de 1980, o 

país se viu compelido a desencadear mudanças em seu sistema político-econômico.  

Essas mudanças que visavam amealhar novos parceiros internacionais e, por via disso, 

conseguir créditos para enfrentar a situação da crise política e econômica em que 

Moçambique se encontrava submerso, tiveram como resultado o fim do socialismo e a 

introdução de um novo modelo de desenvolvimento que fosse de acordo com a nova 

(des)ordem mundial, premente o processo de reestruturação produtiva do capital. O corolário 

de todo esse processo foi a implantação em Moçambique, do sistema neoliberal. Todavia, 

para que a implantação do novo modelo de desenvolvimento fosse possível era necessário 

adequar o quadro-jurídico legal do país aos interesses dos investidores. Essa adequação 

deveria ser consolidada por meio da adoção de Moçambique aos programas de ajustamento 

estrutural financiados pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional. A primeira 

Lei do Investimento Estrangeiro de 1984, bem como a primeira Lei de Minas de 1986, são 

fruto das estratégias políticas adotadas pelo país visando sua inserção na nova (des)ordem 

mundial. Essas adequações iniciais permitiram, então, a entrada, no país, do investimento 

estrangeiro e, com ele, os megaprojetos de mineração. 

As estratégias políticas adotadas pelo país viriam a ser fortalecidas e consolidadas a 

partir da década de 1990, quando o país adotou uma nova Constituição, se definindo como 

uma economia de mercado. Com a alteração da Constituição da República em 1990, era 

necessário ajustar as demais legislações no sentido de garantir a efetiva materialização dos 

interesses do capital. No conjunto da legislação a ser reajustada, a legislação de terras e a 

legislação de minas foram as mais afetadas. Por isso, consideramos que estas duas legislações 

definem as estratégias políticas do Estado moçambicano que efetivam o processo de inserção 

de Moçambique na geopolítica mundial de produção de commodities minerais. Todavia, se de 

um lado, estas legislações garantem a inserção do país na nova (des)ordem mundial, por 

outro, são a força motriz dos violentos processos de expropriação das comunidades locais no 

contexto das políticas neoliberais efetivadas por meio de processos de acumulação por 

espoliação. 

Harvey (2008, 2012b, 2013), entende que a partir da crise dos anos 1970, a espoliação, 

em si tratando de uma nova máscara da acumulação primitiva, pois para além de incorporar as 

características desta a que Marx se cuidou de analisá-las, se ajustou a nova (des)ordem 

mundial comportando novos elementos como a privatização, a financeirização, a 

administração e manipulação de crises e a captura do Estado. Quer dizer, o Estado passa a 

fomentar a privatização, com prejuízos significativos para as classes desfavorecidas, incentiva 
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a entrada de capital, oferece uma vasta gama de subsídios e isenções fiscais ao investimento 

privado protegendo-o, não raras vezes, com recurso ao uso da violência para garantir os 

direitos do investidor. São essas as características da nova forma de acumulação a que 

designamos acumulação por espoliação, entendida aqui como a acumulação de capital que se 

materializa na ocupação do território para a extração da mais-valia. 

Conforme demonstramos em momentos anteriores, a relação entre capital e Estado é 

antiga. Harvey (2012b) considera que a acumulação por espoliação é, também, garantida pela 

ação do Estado, pois, sem a sua atuação não seria possível a sua materialização. Conforme 

refere esse autor, o Estado tem tido um papel-chave na acumulação “original” ou “primitiva”, 

usando seus poderes não apenas para formar a adoção de arranjos institucionais capitalistas, 

mas também para adquirir e privatizar ativos como a base original da acumulação do capital. 

Nesse sentido, o Estado se afigura como uma verdadeira máquina expropriadora, ao mesmo 

tempo em que é responsável pela acumulação por espoliação, pois, tem garantido que os 

mecanismos necessários à sua aplicação sejam criados e respeitados. 

Em Moçambique, a acumulação por espoliação conforme defende Matos (2016) é 

parte de um processo (re)iniciado a partir da revisão constitucional de 1990, quando o Estado 

centralizador abdicou da sua função de principal e único gestor do desenvolvimento à favor 

das forças do mercado que entregaram o país ao apetite voraz do sistema capitalista. Após a 

transformação constitucional, as legislações de terras e de minas passaram a ser os membros 

superiores das forças desterritorializantes dos territórios concebidos como espaços de vida e 

de produção. Desta forma, os projetos de mineração viabilizados no contexto das políticas 

neoliberais, ainda que se implementem com o discurso desenvolvimentista, aprofundam 

desigualdades socioespaciais na medida em que provocam a expropriação das comunidades 

por meio de deslocamentos compulsórios e dos processos de reterritorialização, ou seja, da 

inclusão precária das comunidades engendrando, desse modo, novas formas de pobreza. 

Em nível das comunidades locais tanto em Moma como em Nacala-a-Velha, na 

província de Nampula ─ nosso recorte espacial ─ a espoliação dos territórios das 

comunidades torna-se efetiva por um lado, sobretudo, pelas diferenças estratosféricas do 

poder de negociação que separam os megaprojetos de mineração e as comunidades atingidas. 

Por outro lado, como a legislação de terras e a legislação de minas favorecem em primeiro 

lugar o investimento minerador, independentemente da aceitação ou não das comunidades dos 

termos de reassentamento, essa negociação se afigura mais como uma atividade burocrática 

do que necessariamente um momento de tomada de decisões partilhadas. Se as comunidades 

se mostram resistentes, a persuasão das lideranças tradicionais, torna-se uma estratégia local 
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bastante eficiente da materialização dos anseios do capital. Enganados pelas falsas promessas 

de bem-estar social, as lideranças tradicionais que em princípio deveriam defender os 

interesses das comunidades, acabam por apoiar as mineradoras e reproduzindo nas 

comunidades, os discursos falaciosos das companhias. 

Assim, a espoliação dos territórios das comunidades locais fomentada e facilitada por 

estratégias políticas do Estado moçambicano, sobretudo, por meio da Lei de Terras e da Lei 

de Minas faz com que o capital consiga reproduzir-se e, ao mesmo tempo, ampliar-se. A 

reprodução ampliada, no sentido capitalista, expressa-se, portanto, especificamente como 

crescimento do capital por meio da capitalização progressiva da mais-valia, ou na expressão 

de Marx, como acumulação de capital. O fluxo contínuo da apropriação e da capitalização 

alternadas de mais-valia, as quais se condicionam mutuamente, constitui o processo de 

reprodução ampliada, em termos capitalistas (LUXEMBURGO, 1998). Em Moçambique, 

essa acumulação se efetiva por meio de processos de apropriação dos territórios dos nativos 

que, por sua vez, culmina com os processos de reassentamento das comunidades para dar 

lugar a geração de mais-valia.    

 Porque os reassentamentos são da responsabilidade das companhias e o Estado, 

quando pode, intervém apenas como simples mediador, esses processos acabam por ferir o 

conteúdo da justa indenização. A Lei de Minas, defende que o montante deve ser justo e 

razoável. Muitas vezes, além do desacordo em relação ao valor considerado justo e razoável, 

surgem conflitos entre as partes interessadas. O Estado, nestes casos, revela uma atitude 

passiva, deixando que o caso evolua de acordo com as posições das partes, isto é, dos titulares 

dos projetos e os membros comunitários envolvidos. No final, as comunidades atingidas são 

as mais prejudicadas. A continuar assim, pode ocorrer que a médio e longo prazos a maioria 

da população rural vivendo em áreas potenciais à exploração mineral, sejam completamente 

expropriadas das terras onde se encontram, diminuindo, dessa forma, a posse e controle de 

terra por parte das famílias camponesas. E, provavelmente o nascimento, em Moçambique, de 

uma nova classe "sem terra".  

Outrossim, os reassentamentos degradam a qualidade de vida das comunidades 

atingidas, pois os novos espaços construídos para o reassentamento das famílias não oferecem 

condições para que as relações de produção e reprodução social se possam desenvolver sem 

ônus. Desse fato, resulta que a vida das famílias passa a estar dependente da boa vontade das 

mineradoras, já que o Estado relega parte de suas obrigações constitucionalmente 

estabelecidas: educação, saúde, emprego, infraestruturas de abastecimento de água e energia 

elétrica, habitação, rede de estradas à responsabilidade das companhias. Em Moma e Nacala-
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a-Velha, a situação das famílias atingidas pelos projetos de exploração mineral de areias 

pesadas e da construção do terminal portuário e do ramal ferroviário, respectivamente, não 

está nada fácil. É grande o sofrimento a que as famílias foram relegadas.  

A remoção forçada de seus antigos territórios está implicando em que as famílias não 

consigam se adaptar às novas condições de vida. Nos novos locais de reassentamento falta 

quase tudo: não existe terra para produzir, não há emprego para as famílias, as casas 

construídas para além da péssima qualidade não atendem as necessidades do modo tradicional 

de vida das comunidades, escasseia água para consumo, a energia elétrica é um problema. A 

assistência médica e medicamentosa é deficitária. As famílias se sentem isoladas e 

desamparadas. Ademais, é fundamental que o governo possa rever a legislação de terras e de 

minas, no sentido de que os maiores beneficiários com a exploração das riquezas naturais de 

que o país dispõe sejam efetivamente as comunidade locais.   
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Falei-vos, meus amigos brasileiros,  

de algumas comunidades da costa de Moçambique.  

Na verdade, por via dessas comunidades,  

falei-vos de todo o meu país.  

Dos muitos mundos que esse país tem.  

 

Gostaria que dessa visita ficasse o recado de que, 

 o mais importante não é o que a viagem nos mostra,  

mas o quanto ela nos sugere os mundos que não vimos. 

Contra essa cegueira escrevo.  

 

(Adaptado de Mia Couto, s.d.) 
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