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Resumo 
 
Tomando como base a revisão bibliográfica sobre a introdução de projetos de exploração 
mineira em Moçambique e os seus impactos nas comunidades, o presente artigo procura 
problematizar as implicações relativas à produção de um novo território que direta e 
indiretamente estão afetando as comunidades. Para responder a esse objetivo escolheu-se o 
distrito de Moatize, localizado na província de Tete. O território está passando por mudanças de 
uso de solo, que atingem de forma significativa as comunidades locais. 
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Introdução 
 
A economia moçambicana esteve, desde muito, assentada na exploração dos recursos 

naturais. Durante o período de colonização portuguesa, Moçambique era um território 

reservado à exploração dos recursos naturais, com maior destaque para as monoculturas 

que tinham como destino a metrópole (o país colonizador). Também, era uma fonte de 

mão-de-obra barata, exportada para o vizinho país da República da África do Sul.  

O território foi organizado de forma a responder as necessidades dos colonizadores, 

sendo reestruturado de acordo com as exigências econômicas da metrópole. As infra-

estruturas implantadas elucidam bem esta necessidade, pois as mesmas, com destaque 

para as ferro-portuárias, apenas visavam responder a transferência de matéria prima do 

interior para a costa, e, daí para a Europa. Esta estruturação do território nacional pouco 

contribuía para integração econômica do país. 

Esta forma de construção do território nacional vigorou até 1975, período em que se 

alcança a independência nacional. Durante esse período, constatou-se que os 

moçambicanos pouco ou mesmo nada se beneficiavam com a exploração dos recursos 

existentes. A exploração de monoculturas, como o algodão, sisal, a copra, a exploração 

mineira e a exploração da madeira e borracha, empurravam os nativos para áreas pouco 
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produtivas, deixando as melhores nas mãos dos colonizadores. A terra e os recursos 

existentes pertenciam ao governo colonial que os concedia a empresários portugueses 

e/ou europeus para explorarem. Nessa concessão, os direitos de acesso a terra aos 

nativos era vedado e, a sua deslocação era feita sem o pagamento das devidas 

compensações por uma deslocação forçada. 

O alcance da independência, em 1975, veio alterar as formas de gestão do território 

moçambicano. O partido que liderou a luta de independência nacional, após a 

proclamação de Moçambique como um país independente, enveredou pelo sistema 

socialista, como uma forma de quebrar drasticamente com todos os vestígios de 

exploração do “homem pelo homem” que era a característica do anterior sistema. Essa 

nova orientação política, econômica e social permitiu devolver a dignidade ao povo 

moçambicano e colocar o Estado como o principal e único agente do desenvolvimento 

nacional. Este sistema vigorou, em Moçambique, até meados da década de 80, quando, 

sob influência da comunidade internacional, foi “obrigado” a aderir ao neoliberalismo. 

Com a mudança do sistema político, econômico e social, criaram-se as condições para a 

entrada de novos atores na arena nacional. A mudança de sistema visava, num primeiro 

momento, quebrar com qualquer alternativa de regresso ao socialismo e, em segundo, 

abrir o país ao mercado internacional, reduzindo a interferência do Estado nos assuntos 

tanto econômicos como sociais. Essas mudanças abriram as portas para a entrada do 

setor privado e ao investimento estrangeiro direto. 

Como o país é rico em recursos naturais e financeiramente sem condições de criar uma 

massa empresarial capaz de liderar os investimentos, o país aprovou legislações que 

facilitassem a entrada de investimentos estrangeiros. Para o alcance desse objetivo e, 

como também, para revitalizar o parque industrial nacional destruído pela guerra civil 

(1976 a 1992), o governo criou as Zonas Francas Industriais e as Zonas Econômicas 

Especiais. Os projetos instalados nessas zonas beneficiam-se da isenção dos direitos 

aduaneiros na importação de equipamentos para a operação das suas atividades, como 

também estão isentos de outros impostos. 

Neste âmbito, no início do milênio foram criadas várias Zonas Francas Industriais e 

Zonas Econômicas Especiais no país, com destaque para a Zona Franca Industrial de 

Moma, onde se encontra a operar o Projeto de Areias Pesadas de Moma da Kenmare; e 

a Zona Franca Industrial de Moatize onde foram instalados os mega-projetos de 
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exploração de carvão mineral (a Companhia do Vale do Rio Doce designada por Vale 

de Moçambique e a Riversdale Mining, designada Riversdale Moçambique). 

Esses mega-projetos apresentam impactos significativos na economia, no ambiente, na 

cultura e no campo social. A sua implementação implica a alteração dos usos do solo, 

pois, como foi definido pela lei de minas (Lei no. 14/2002 de 26 de junho, no seu artigo 

43, ponto 2), a exploração mineira apresenta-se como prioritária em relação aos usos 

existentes, incluindo o uso destinado ao consumo próprio das comunidades locais.  

A valorização do novo uso implica, normalmente, na retirada das comunidades que 

vivem nessas áreas e que dependem dela (e dos recursos existentes) para a sua 

reprodução social. Mudar significa alterar a relação sociedade/natureza no espaço e a 

destruição de um passado, sacralizado na identidade que as mesmas reproduziram ao 

longo do tempo. O processo de reassentamento devido à introdução de um novo uso é, 

muitas vezes, carregado de promessas que nem sempre são cumpridas. Os diversos 

casos de reassentamentos existentes no país demonstram as fragilidades que o processo 

traz consigo. A perda de identidade por vezes é supostamente minimizada com a 

melhoria da qualidade de vida dos reassentados, processo que não é observado. 

Com base numa revisão bibliográfica sobre a introdução de projetos de exploração 

mineira em Moçambique e os seus impactos nas comunidades locais, o artigo procura 

problematizar as consequências da produção de um novo território nas comunidades 

locais, afetadas direta e/ou indiretamente pelo projeto. Como forma de materializar esta 

problematização, escolheu-se o distrito de Moatize localizado na província de Tete (vide 

mapa 1). O território está passando por mudanças no uso de solo, com implicações 

significativas para as comunidades locais. 
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Mapa 1. Localização geográfica do Distrito de Moatize 

 
 

As dinâmicas territoriais 
 
A produção territorial é histórica, isto é, é algo que está associado ao tempo, processo 

que consubstancia a sua efetivação. A sua materialização, quer seja simbólica ou 

material, é carregada de relações de poder que irão definir e/ou delimitar a área 

geográfica (quer seja concreta ou abstrata) da qual um determinado grupo, organização 

ou indivíduo reivindica o seu controle ou o uso dos recursos existentes nele. 

Raffestin (2010) refere que a produção de um território está sempre associado a um 

outro já existente, ou melhor, nunca está desligado das ações do passado. O território é 

criado a partir das relações de poder que se materializam no espaço. É nesta perspectiva 

que leva Raffestin (1993) a afirmar que o espaço é antecedente ao território, sendo este 

último reflexo de determinadas ações (trabalho) sobre o primeiro. Raffestin (2010, p.21) 

demonstra que “o processo territorial desenvolve-se no tempo, partindo sempre de uma 

forma precedente, de outro estado de natureza ou de outro tipo de território. Só Deus 

partiu do caos e isso não pode acontecer com os homens”. 

Todas as relações sociais são também relações de poder. E todas as relações de poder 

são relações sociais. E, segundo Raffestin (1993, p.143-144) o território é “um espaço 
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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”. Desta forma, são as ações humanas sobre o espaço que 

vão definir o território. 

São as relações de poder que definem e/ou delimitam o território. Neste âmbito, 

qualquer acepção sobre o território está imbuída de poder, não apenas o tradicional e o 

mais difundido, o poder político, mas também podem se fazer presente os poderes 

cultural e econômico. A compreensão dessas multifaces do poder permite entender a 

produção dos territórios no atual contexto em que vivemos, visto que a produção do 

mesmo nem sempre envolve a sua delimitação física e concreta, pois a sua demarcação 

pode ser abstrata, concebida a partir do vivido.  

Para Sack (1986) e Haesbaert (2004a) o território surge quando um sujeito (que pode ser 

a grande empresa, o Estado, os grupos de indivíduos ou indivíduos singulares) usa uma 

determinada área para influenciar, moldar ou controlar os indivíduos e/ou grupos, e suas 

atividades. A estratégia usada por esse grupo de atores para alcançar os seus objetivos 

pode ser definida como a territorialidade. 

As estratégias utilizadas pelos diversos atores para perpetuarem os seus objetivos podem 

ser de caráter político-econômico, tornando o território mais funcional. Como também, 

pode ter um caráter cultural-simbólico, tornando o território mais subjetivo e simbólico. 

Os territórios resultantes dessas estratégias podem, por um lado responder os interesses 

econômicos dos agentes que os produzem e, por outro lado, podem responder aos 

interesses espirituais e/ou simbólicos dos agentes envolvidos. 

Para a compreensão das transformações territoriais torna-se importante entender que os 

territórios são dinâmicos, isto é, eles são construídos, destruídos e reconstruídos 

obedecendo aos vários interesses subjacentes nele. Essa dinâmica territorial que implica 

a destruição de territórios concebidos (quer sejam a partir da apropriação como pela 

dominação) nem sempre é negativa. 

O tempo desempenha um papel importante nas transformações territoriais. As 

abordagens de desenvolvimento concebidas, as técnicas e os mecanismos utilizados pelo 

sistema capitalista, a descoberta de novos recursos, dentre vários outros fatores 

influenciam na destruição e reconstrução de novos territórios. O novo território formado 

vai ser conformado de acordo com as necessidades dos atores hegemônicos que o 

produzem, respondendo às dinâmicas atuais. 



 

6 

Num processo de globalização, onde os ditames do funcionamento do local estão 

bastante ligados ao global, constata-se que as dinâmicas locais estão sempre a 

acompanhar as mudanças globais. Isso já era referido por Santos (2009, p.106) ao 

incluir no uso territorial a questão temporal como um elemento importante nas 

mudanças do uso do território. O autor refere que: 
 
O fato de que cada um deva adaptar comportamentos locais aos interesses 
globais, que estão sempre mudando, leva o processo organizacional a se dar 
com descontinuidade, cujo ritmo depende do número e do poder 
correspondente a cada macroator. 
 

Santos e Silveira (2001) referem que os usos do território são diferentes nos diversos 

momentos históricos. Souza (2007) vai mais longe ao afirmar que os territórios são 

construídos (e desconstruídos) dentro de escalas temporais diferentes, que podem variar 

de séculos, décadas, anos, meses ou dias. Podendo ter um caráter permanente, mas 

também uma existência periódica, cíclica. 

Deleuze e Guattari apud Haesbaert (2004a) relacionam o território com a vida, 

demostrando que é um movimento de destruição (ou desterritorialização) e reconstrução 

(reterritorialização), processos esses que permitem a passagem de um território para o 

outro, isto é, abandonando territórios e fundando novos. Para o autor, esses processos 

apenas se diferenciam ao nível das escalas espaciais e temporais. 

Com a demonstração feita acima, fica evidente que os territórios são dinâmicos, 

apresentando um movimento. Esse movimento pode ter orientações diferentes, sendo 

por um lado construtivo, no sentido que os resultados são benéficos para o conjunto da 

sociedade em questão. Por outro lado, ele pode ser destrutivo, quando os resultados do 

novo território respondem a interesses de grupos sociais bem restritos, excluindo a 

maioria das suas benesses. 

Toda relação de poder espacialmente medida é produtora de identidade, visto que esta 

controla, distingue, separa e, ao fazer essa separação, de alguma forma, nomeia e 

classifica os indivíduos e os grupos sociais (HAESBAERT, 2004b).  

É importante referir que a identidade que se está referindo é uma identidade territorial, 

que apesar de ser social ela é definida fundamentalmente com base num território. É por 

esse motivo que Haesbaert (1999) denomina de identidade socioterritorial pelo fato do 

processo de identificação social ter como um dos aspectos fundamentais para a sua 

estruturação a referência a um território, tanto no sentido simbólico quanto concreto.   
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Debruçando-se sobre as características mais importantes da identidade territorial, 

Haesbaert (1999, p.180) se auxilia ao trabalho de Memmi (1997, p.101). Para os 

autores, a característica geral da identidade é aquela que: 
 
... recorre à uma dimensão histórica, do imaginário social, de modo que o 
espaço que serve de referência ‘condense’ a memória do grupo, tal como 
ocorre deliberadamente nos chamados monumentos históricos nacionais. A 
(re)construção imaginária da identidade envolve portanto uma escolha, entre 
múltiplos eventos e lugares do passado, daqueles capazes de fazer sentido na 
atualidade. Nesta perspectiva, a ‘memória é solicitada e reestruturada sem 
cessar. Não existe aí nem perversidade nem mentira sistemática, mas 
necessidade de edificar uma coerência operatória e suportável’. 
 

Segundo Saquet (2007, p.149) a identidade é uma componente fundamental da 

constituição territorial e, segundo Raffestin (2003, p.5), apud Saquet (2007), a 

identidade e as imagens antecedem o território e a territorialização. Raffestin (2003:4), 

definindo a territorialidade, entende como “(...) um processo de tornar-se similar no 

interior de uma área territorial, com mesmas imagens, ídolos, normas. (...). Um processo 

dinâmico de identificação que se faça reconhecer ao outro” (SAQUET, 2007, p.149). 

A importância da identidade com o território foi destacado por Medeiros em vários dos 

seus artigos sobre a formação dos assentamentos dos Sem Terra no Rio Grande do Sul. 

Para a autora, a identidade “é algo que se constrói através de um processo contínuo de 

formação sempre em busca da plenitude” (MEDEIROS, 2006, p.281). Essa produção de 

identidade com o território em construção é algo que tem o tempo como o seu principal 

aliado, pois ao longo dessa construção várias serão as batalhas a serem vencidas para 

que no final se construa um território com as marcas dos seus produtores. Evidenciando 

esse aspecto, a autora refere que no final da construção do território “...as marcas de sua 

história vão sendo fixadas como marcos de sua identidade” (p. 283).  

É com base nesse processo que se vai criando laços mais afetivos com o território em 

questão. A história de sua produção é carregada de marcas que sacralizam no território e 

passam a ser um referencial importante para a população. Isso implica, como referido 

por Bonnemaison e Cambrèzy (1996, p.13-14), que os vivos não são os únicos a ocupar 

o território, mas também os mortos. Desta forma o território é também um lugar 

sagrado, fator que, na visão dos autores, permite que o território não esteja apenas 

relacionado com o fato de ter, mas também se inclui o ser (HAESBAERT, 2004a). 

A identificação com o lugar é uma característica das sociedades tradicionais, que se 

apropriaram do espaço delimitado espacialmente. A esse respeito, Haesbaert (2004a), 
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inspirado nas abordagens de Bonnemaison, refere que nas sociedades pré-industriais, o 

território se define por um princípio de pertencimento, princípio este explicado pela 

intensidade da relação com o território. O autor vai mais além ao afirmar que nesses 

casos, o princípio de identificação se sobrepõe ao princípio de apropriação. Para o autor, 

nessas sociedades, primeiro acontece a identificação com a área e depois a apropriação, 

processo diferente da abordagem lefebvriana, em que primeiro acontece a apropriação 

da área e depois a sua dominação.  

A produção de territórios a partir do já existente implica, muitas vezes, a destruição das 

raízes identitárias. A desterritorialização implicará sempre a reterritorialização 

resultando num território cuja identidade se distancia dos anteriores residentes, 

implicando uma insegurança no local, podendo implicar em mudança das atividades 

econômicas e a alteração de alguns hábitos e costumes do qual fora responsável pela 

construção do anterior território.  

 

Moatize e a construção do território de exploração mineira 
 
Os territórios são dinâmicos, apresentado movimentos que podem evidenciar progressos 

ou retrocessos dos processos socioespaciais, econômicos, culturais que ocorrem nele. As 

mudanças de uso de solo no tempo e no espaço evidenciam esse movimento, com 

resultados diferentes, dependendo das territorialidades implantadas. As mudanças que 

ocorrem no espaço nem sempre são negativas para o conjunto da população que reside 

nele, sendo, por vezes, um fator importante para o alcance do desenvolvimento 

socioespacial. 

Castel-Branco (2010) analisando a evolução da economia moçambicana caracteriza-a 

como sendo uma economia extrativa, isto é, que está baseada na exploração dos 

recursos naturais. Este fato reforça a necessidade do governo moçambicano olhar para 

as riquezas naturais que possui como um trampolim para o alcance do desenvolvimento 

socioespacial.  

As riquezas naturais que o país dispõe para a exploração se encontram em áreas 

comunitárias, quer estejam sendo ocupadas por outros usos como estando em pousio 

para usos futuros. A descoberta da existência de novos recursos cujas quantidades 

favorecem a exploração comercial pode implicar na mudança de usos. Essas mudanças 

envolvem diálogos entre as comunidades detentoras do DUAT (Direito de Uso e 

Aproveitamento da Terra) da área em questão, o governo e o investidor. Segundo a lei 
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de terras, a delimitação da área para a exploração dos recursos deve ser feita com o 

maior envolvimento das comunidades locais que, em princípio, devem participar na 

negociação e beneficiarem-se da exploração dos recursos existentes. 

Muitas dessas áreas que são e serão locais destinados para a implantação dos projetos de 

exploração dos recursos naturais envolvem deslocações das comunidades e perda dos 

objetos e de algumas ações culturais. O funcionamento do novo projeto implica na 

introdução de novos objetos e ações estranhas para as comunidades e, muitas vezes, são 

implantadas territorialidades que excluem os anteriores usos. 

A introdução de novas territorialidades que excluem as anteriores nem sempre se 

apresentam como negativas, podendo ser uma oportunidade de melhoria da qualidade de 

vida para essas comunidades. Mas também, essas novas territorialidades podem 

apresentar resultados bastante diferentes, distanciando-se dos resultados positivos que se 

esperam. 

A mudança de local sempre envolve algumas resistência por parte das comunidades 

locais que já apresentam uma identidade com o lugar e, mudar significa perder os seus 

referenciais identitários, podendo significar o seu desaparecimento. A resistência a 

mudanças também está ligada ao fato dos novos destinos não responderem às 

necessidades das comunidades locas, principalmente no acesso aos espaços produtivos 

com qualidade, acesso à água e outros recursos. Mas, mesmo que as comunidades se 

mostrem menos dispostas a mudar, a legislação referente à exploração não lhes concede 

essa possibilidade, até porque a favor está a arrecadação de impostos e outros ganhos 

econômicos que essa exploração pode dar ao país num todo.  

Dessa forma, não há outra alternativa para as comunidades locais que não seja um 

processo compulsório de reassentamento. O desenrolar de todo processo, desde a 

negociação sobre a introdução do novo uso até o reassentamento, deve ser participativo, 

tornando-se crucial para a garantia de uma ação tranquila e aprovada pelas 

comunidades, garantindo a melhoria da sua qualidade vida. 

No distrito Moatize, na província de Tete, região central do país, se encontra uma das 

maiores reservas de carvão mineral do mundo, que segundo a FIAN International (2010) 

é avaliada como a maior reserva inexplorada de carvão mineral do mundo, com 838 

milhões de toneladas métricas. A exploração do carvão mineral data dos tempos de 

colonização, contudo apresentava-se menos relevante para a economia do país. Depois 

do alcance da independência nacional a exploração do carvão mineral passou a ser 
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efetuada pela empresa estatal CARBOMOC E.E., que explorava o carvão de coque das 

minas de Moatize (SELEMANE, 2009; 2010). Em 1976 a empresa, agora extinta, 

chegou a produzir 560 000 toneladas (SELEMANE, 2009). Com o avanço da guerra 

civil, a atividade paralisou como consequência da destruição da linha férrea de Sena, 

que facilitava o transporte do carvão para a costa. 

O interesse pela exploração do carvão de Moatize ressurgiu em meados de 2000, 

estando agora duas grandes empresas multinacionais com concessões para a exploração 

do carvão mineral. Para a Vale de Moçambique, subsidiária da Companhia Vale do Rio 

Doce com sede no Brasil, foi concessionada uma área de aproximadamente 24 000 ha 

no distrito de Moatize; para a Riversdale Moçambique, companhia subsidiária da 

Riversdale Mining, com sede na Austrália, foi concessionada uma área de 4 560 ha 

também no distrito de Moatize (FIAN, 2010, p.21-23) (vide mapa 2). 

 

Mapa 2. Áreas de Exploração Mineira e Prospecção e Pesquisa 

 
 

As áreas ocupadas pelas companhias para a exploração do carvão mineral incluem áreas 

onde viviam comunidades locais. Os projetos abrangeram diretamente cerca de 2 388 

agregados familiares, residentes em 10 comunidades, nomeadamente: Capanga Nzinda, 



 

11 

Capanga Gulo, Capanga Luani, Mpala, Nhanganjo, Chipanga, Bagamoyo, Chithata, 

Malabwe e Mithethe, sendo as 5 primeiras afetadas pelo projeto Vale de Moçambique e 

as restantes pelo projeto Riversdale Moçambique (FIAN, 2010, p.21-23). É preciso 

ressaltar que, normalmente, a organização das comunidades rurais moçambicanas é 

caracterizada pelo espaço residencial próximo do espaço produtivo, que normalmente é 

a atividade agrícola. Logo, ao se afetar os agregados familiares, deslocando-os 

compulsivamente, também se está afetando o espaço produtivo que também deverá ser 

deslocado. 

Para a operacionalização das atividades de mineração, as comunidades tiveram que ser 

reassentadas compulsivamente em outros locais, aparentemente distantes das áreas 

concedidas para a exploração do carvão mineral, podendo-se evitar impactos ambientais 

diretos da sua exploração. Segundo Mosca e Selemane (2011), o processo de 

reassentamento é liderado pelos órgãos do governo local, que escolhem, dentre várias 

alternativas de locais identificados pela empresa responsável pela exploração do carvão 

mineral, a mais adequada. Os mesmos autores referem que o processo de 

reassentamento é apresentado como um caminho inevitável, demonstrando que as 

comunidades pouco ou em nada participam para a escolha do novo espaço de 

residência. 

O processo compulsório de reassentamento das comunidades abrangidas pelo projeto de 

exploração mineira da Vale de Moçambique teve início em 2009. A área ocupada pelo 

projeto para as suas atividades abarca parte da sede distrital da vila de Moatize. Neste 

contexto, o projeto identificou dois grupos de população, um com características rurais e 

outro com características urbanas. As comunidades identificadas como pertencentes a 

espaços urbanos da vila de Moatize foram reassentadas no bairro 25 de Setembro. A 

Maioria da população, que vivia em comunidades consideradas rurais, foram 

reassentadas numa área que dista 45 km da cidade de Tete (cidade capital provincial) e a 

cerca de 30 km da vila de Moatize (em Cateme), numa área em que o projeto se 

encarregou de providenciar as condições básicas para a sobrevivência dessas 

comunidades, com a construção de novas habitações, fornecimento de 2 ha de terra por 

família para o cultivo agrícola, construção de salas de aulas e de uma unidade sanitária, 

e outras infra-estruturas (MOSCA; SELEMANE, 2011; FIAN, 2010).  

O processo compulsório de reassentamento das comunidades abrangidas pelo projeto 

Riversdale também teve a mesma filosofia do da Vale de Moçambique. Esse processo 
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ainda está em curso, tendo iniciado em novembro de 2010. As comunidades já 

deslocadas estão a viver a 4 km das comunidades reassentadas pelo projeto Vale de 

Moçambique, em Cateme.  Esta nova área dista 44 km da cidade de Tete. Também 

foram construídas as infra-estruturas básicas para a sobrevivência das comunidades 

reassentadas. 

O processo compulsório de reassentamento, segundo Mosca e Selemane (2010) é 

contestado pelas comunidades pelos seguintes motivos: 

 As habitações construídas (com material convencional) não apresentam 

qualidade, estando, em alguns casos, piores que as suas anteriores 

habitações que eram feitas de material local e considerado precário; 

 As terras destinadas para o cultivo agrícola apresentam qualidade inferior 

as que possuíam antes; 

 A distância para os centros urbanos agora é considerável, tanto para a 

cidade de Tete como para a vila de Moatize. Isso tem causado grandes 

transtornos porque as pessoas precisam se deslocar para os centros 

urbanos para compra de produtos alimentares e outros bens e isso se 

torna caro devido aos custos de transporte.  

 As áreas de pastagem são más e distantes das áreas de residência. 

Esses problemas são verificados, principalmente, nas comunidades reassentadas pela 

Vale de Moçambique. A Riversdale, como iniciou o seu processo tardio, tentou 

minimizar alguns pontos negativos, com maior destaque para as habitações, porém, as 

comunidades reclamam os custos de transporte a que estarão sujeitos, assim como as 

formas de segurança alimentar, pois ao mudarem perderam os seus campos de cultivo, 

perdendo-se as fontes de alimentação por um período de 1 ano até serem alocados os 

novos campos de cultivo. A isso se acrescenta o tempo necessário para a colheita da 

produção. Mosca e Selemane (2011) referem que algumas famílias estão recusando 

mudar de espaço, por considerarem que ainda não estão criadas as condições básicas 

para o início de uma nova vida. 

As concessões foram aprovadas e os projetos de exploração mineira já estão operando 

no terreno. As comunidades, por mais que recusem a mudar de território, não terão outra 

alternativa, pois a ação é irreversível. A necessidade de uma participação comunitária e 

de organizações da sociedade civil seria uma forma de salvaguardar os interesses das 

comunidades locais. Contudo, o exemplo do reassentamento promovidos pela Vale de 
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Moçambique parece mostrar um cenário contrário, pois as comunidades foram 

reassentadas em espaços onde as condições mínimas de sobrevivência ainda estão longe 

de serem as melhores. O processo de reassentamento foi marcado por várias promessas 

que destacam condições de terra fértil para a prática da agricultura, habitações 

condignas, novas fontes de rendimento e doação de alimentação nos primeiros meses. 

Todas essas promessas não foram cumpridas ou foram parcialmente, provocando 

descontentamento no sei das comunidades e da sociedade civil que passou a se 

interessar por esse processo que piorou as condições de vida dos reassentados.  

O reassentamento apresenta-se como uma nova construção territorial, onde os 

reassentados deverão iniciar um novo processo de construção de identidades com o 

lugar (processo de reterritorialização). Porém, essa nova reconstrução traz consigo 

desafios maiores que os que caracterizaram a construção dos seus anteriores territórios. 

Os desafios estão relacionados com os seguintes aspectos: 

 Os novos espaços escolhidos para morar não são uma escolha da 

comunidade local, não refletindo os fatores importantes de localização 

que estão por detrás da seleção de determinados espaços para a sua 

fixação; 

 Ao mudarem de espaço, as comunidades esperam, no mínimo, manterem 

as condições econômicas e sociais conquistadas durante vários anos de 

construção dos seus respectivos territórios. Contudo, isso parece não 

acontecer devido as enormes dificuldades que encontram nos novos 

locais reassentados; 

 As formas de organização socioespacial são profundamente alteradas nos 

novos espaços, isso pode dificultar o relacionamento entre as diferentes 

comunidades, regidos por seus respectivos líderes comunitários. Por um 

lado as lideranças comunitárias podem diluir-se e, por outro, podem gerar 

conflitos de gestão de suas comunidades que encontravam enraizamento 

territorial distinto; 

 Na construção do novo território, como fora escolhido sem a participação 

das comunidades, pode resultar numa alteração das atividades 

econômicas provocando dependência a fatores externos, como por 

exemplo, a necessidade de recorrer a um emprego fora da sua 
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comunidade. Ou mesmo a criar novas formas de sustento diferentes 

daquelas que caracterizaram os seus povos. 

Estes desafios enormes parecem ser esquecidos pelos responsáveis pelos processos 

compulsórios de reassentamento. Deslocar comunidades de um lugar para o outro não é 

o mesmo que deslocar mercadorias, mesmo sabendo que para estas é preciso tomar em 

conta as formas de conservação do produto para não perder a qualidade do mesmo. Se 

deslocar produtos envolve reconhecer que existem cuidados a serem tomados, deslocar 

comunidades é um processo muito mais complexo, principalmente quando estamos 

falando de povos cujas tradições são, muitas vezes, a base do seu alicerce, onde mudar 

significa “morrer”, desterritorializar-se.  

A valorização econômica que a exploração do carvão pode trazer para o país esmaga os 

aspetos socioculturais construídos por mais de uma centena de anos pelas comunidades. 

Deslocar comunidades passa a ser uma ação indiscutível e irreversível. Porém, entender 

que essas comunidades devem, primeiro, se beneficiar desses recursos é algo que passa 

para um fórum de negociação, onde os diferentes atores presentes com poderes 

diferentes, defendendo diferentes interesses, se confrontam. Nesse confronto, marcado 

por diversos jogos de interesses econômicos, tanto por parte dos investidores como por 

parte do Estado, camuflam as verdadeiras intenções e adornam o projeto com 

“bijuterias”, capazes de influenciar decisões consideradas sólidas por parte das 

comunidades. 

Rumo a um futuro risonho, as comunidades caminham de mãos dadas com o projeto e o 

governo. Nos novos locais de reassentamento, as partes adornadas do projeto começam 

a perder o revestimento, e as comunidades percebem que foram ludibriadas. Sem 

alternativas e poderes de negociação, as comunidades partem por protestos extremos, 

reivindicando os seus direitos. Mas, o poder energético do Estado-nação é bastante 

evidente e capaz de silenciar qualquer forma visível de protesto.  

Remetidas a um estado de transformação de espaços “primitivos” em território, os 

reassentados são obrigados a: 

 Encontrar soluções práticas e imediatas para solucionar a segurança alimentar 

que abraça as comunidades, pelo fato de iniciarem a sua reprodução econômica e 

sociocultural em espaços cujas condições de produção alimentar ainda não estão 

criadas e, as mesmas mostram-se menos aptas a produção alimentar e a criação 

de animais; 
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 Concorrer com os novos migrantes (que olham Moatize como a terra de 

oportunidades) às vagas de emprego oferecidas pelos projetos de exploração 

mineira. Nesta concorrência, os reassentados encontram-se em desvantagens 

pelo seu nível de escolaridade; e 

 Fazer face à subida “galopante” dos preços de produtos alimentares. Como 

Moatize se transforma numa área de oportunidades, tanto a vila de Moatize 

como a cidade de Tete passam a ser locais de forte imigração. Esse cenário 

implica no aumento do preço dos produtos básicos necessários a sobrevivência 

dos reassentados. Mosca e Selemane (2011) mostraram o aumento bastante 

acentuado dos preços de produtos alimentares e de outros bens, dificultando a 

sua aquisição pelas comunidades locais, que estão desprovidas de uma fonte de 

rendimento e que se acresce o custo de transporte para esses centros urbanos.  

No meio dessas dificuldades, o processo cumpulsório de reassentamento torna-se numa 

forma de deteriorar cada vez mais a qualidade de vida dos reassentados. Se esse 

processo deveria significar, no mínimo, a manutenção da qualidade de vida conquistada 

durante muitos anos, o mesmo apresenta-se como uma forma de anular, cada vez, os 

esforços de melhoria da qualidade de vida alcançada. 

 

Considerações finais 
 
Entender as dinâmicas territoriais as quais as áreas das comunidades estão atravessando 

é fundamental para compreender como estão sendo formados os novos territórios de 

exploração mineira e os territórios dos reassentados, permitindo encontrar soluções mais 

adequadas para que os territórios formados sejam inclusivos e que melhorem a 

qualidade de vidas aos reassentados.  

A construção de um novo território implica, quase sempre, a diluição do anterior 

território e a introdução de novos objetos e ações mais identificáveis com as novas 

territorialidades. A diluição do antigo território pode significar o seu desaparecimento 

completo ou parcial, dependendo se os novos usos poderão tolerar os usos anteriores. 

Para o caso da área de estudo, a construção do território de exploração mineira implicou 

o desaparecimento por completo do anterior uso, por se apresentar conflitivo com o 

novo. 

O processo de formação do território de exploração mineira destruiu o anterior território 

e, sobre ele, reconstruiu um novo, com características bastante diferentes do anterior. 
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Ao mesmo tempo que se construiu um novo território no mesmo espaço, também se 

observou a construção de um novo num outro espaço distante. Isto mostra que a 

desterritorialização ocorre num território e a reterritorialização pode ser feita sobre o 

mesmo território ou sobre um outro espaço. 

A formação do território de exploração mineira foi uma imposição de atores que 

localizados a escalas de poderes distantes da de transformação, impuseram as suas 

necessidades sobre a escala local. Dada a importância econômica do novo território e, 

apoiado por interesses distantes dos objetivos nacionais, as escalas intermédias atuaram 

de forma a facilitar a formação desse território, marginalizando as necessidades básicas 

das comunidades locais, que atiradas a um espaço ainda “primitivo” serão obrigadas a 

construir um novo território, que, dependendo das potencialidades mineiras dessa nova 

área, poderão vir a sofrer uma nova desterritorialização (isso é notório no mapa de 

concessão de terras para estudos de exploração mineira que ocupam quase a totalidade 

do distrito de Moatize - vide mapa 2). 

Discutir o processo de desterritorialização-reterritorialização (reassentamentos 

compulsórios) provocado pela introdução de projetos de exploração mineira é 

importante para a salvaguarda dos interesses das comunidades locais. O país não 

apresenta uma estratégia de reassentamento ou uma legislação que oriente o processo. 

Cada projeto se responsabiliza por essa ação e, o Estado apenas acompanha e, em 

muitos casos, pouco faz para proteger os interesses das comunidades afetados pelo 

projeto. 
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