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RESUMO
Este estudo possui como locus de pesquisa a Comunidade Changana, localizada no interior do
Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique, que em 2001 assistiu a transição de seus
territórios de áreas comunitárias para Área de Conservação Tranfronteiriça (ACT). As
transformações ocorridas no território implicaram mudanças nas atividades de autossustento
dos moradores, em razão do cerceamento de diversas de suas atividades. Dessa forma, a
agricultura foi substituída pelo turismo. O turismo local opera como moeda de troca em que por
um lado a comunidade participa do manejo do parque e em contrapartida o governo retribui
uma parte do valor deixado pelos turistas repassando às comunidades. O objetivo deste trabalho
é analisar a dinâmica do turismo no Parque Nacional do Limpopo, para compreender os efeitos
gerados às comunidades locais. Diversas pesquisas foram desenvolvidas sobre o parque e o
turismo com maior enfoque na dimensão educativa nos turistas e comunidades. Diferentemente
destas abordagens, esta pesquisa procura enfocar nas relações sociais das comunidades com o
turismo, problematizando a ideia transmitida pela política governamental que o coloca como
um garantido fator de desenvolvimento. Como caminho metodológico de pesquisa, adotou-se
a abordagem qualitativa de base etnográfica, a partir de observação direta, entrevistas em
profundidade e participação em eventos e reuniões in loco. Os resultados indicam a ocorrência
de uma profunda mudança socioambiental na região, bem como desconhecimento do turismo
pelos moradores, o que resulta em baixo aproveitamento da atividade. Deste modo observouse também constantes conflitos que são percebidos por quem visita o parque, principalmente os
conflitos entre homem e fauna bravia, moradores da comunidade e atores governamentais
Palavras-chave: Parques, Comunidades, Turismo, Desenvolvimento Local.

ABSTRACT

This study refers to the Changana community in the interior of the Limpopo National Park, in
Mozambique, which in 2001 witnessed the transition of their territories from community areas
to transfrontier conservation area. The transformations that occurred in the territory implied
changes in the activities that economically supported the residents: from agriculture to selfconsumption they turned to tourism. Local tourism operates as a bargaining chip in which, on
the one hand, the community participates in the management of the park and in return the
government rewards a part of the amount left by tourists passing on to the communities. This
study comes about with the objective of analyzing the dynamics of tourism in the Limpopo
National Park, to understand the effects generated on the local communities. Several researches
were developed on the park and tourism with a greater focus on the educational dimension in
tourists and communities. Unlike these approaches, this research seeks to focus more on the
social relations of communities with tourism, questioning the idea transmitted by government
policy that places it as a guaranteed factor of development. As a methodological research path,
an ethnographic-based qualitative approach was adopted, based on direct observation, in-depth
interviews and participation in events and meetings on the spot. The results indicate the
occurrence of a profound socio-environmental change in the region, as well as ignorance of
tourism by the residents, which results in low utilization of the activity. In this way, it was also
observed constant conflicts that are perceived by those who visit the park, especially the
conflicts between man and wildlife, community residents and government actors.
Keywords: Parks, Local communities, Tourism and Development.
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1 INTRODUÇÃO

Na atualidade, o ambiente natural tem sido de grande valia para as dinâmicas de bemestar dos seres vivos, e parte dos ambientes com belezas cênicas relevantes encontram-se em
espaços protegidos. Os espaços protegidos se constituem nas áreas concebidas para a
conservação de espécies de flora e fauna, cuja reprodução ocorre em determinados territórios e
ecossistemas.
Estes territórios são de grande importância para a conservação da natureza, pois
contribuem na redução de práticas predadoras do ambiente, como o desmatamento, a caça e
diversas formas de poluição. Tendo em conta a constante urbanização aliada ao capitalismo
desenfreado torna-se relevante e urgente a delimitação de espaços que acomodem a vida animal
e vegetal do planeta de forma a não relegar estas espécies a extinção.
Segundo Pinto (2012), as áreas protegidas surgem em respostas à destruição do mundo
natural em diversos pontos do mundo, devido principalmente à ação humana. O mesmo autor
pontua que essa situação “inspirou” os primeiros passos de uma estratégia que passa por separar
porções de território para preservar a vida não humana do globo. Estas ações deram origem a
diferentes tipos de áreas protegidas por todo mundo, sendo um dos mais conhecidos o parque
nacional.
No interior das áreas protegidas são permitidos dois tipos de uso, sendo o primeiro o
uso direto, no qual as comunidades nativas podem reproduzir seus modos de vida, sendo
permitido habitar, caçar, praticar agricultura, pesca e usufruir de seus recursos, ainda que de
forma limitada. Outra forma de uso é o indireto, quando existe uma determinada restrição com
relação ao usufruto direto sendo permitido o lazer, o turismo e atividades cientificas, o que
converge em cerceamento de diversas atividades. Importa enfatizar que, os usos diretos variam
conforme as peculiaridades das leis dos diversos países. Assim sendo, os parques nacionais
podem ser vedados ao uso direto num país e, em outro, ser parcialmente acessível a ele.
Durante o período colonial a terra em Moçambique era passada através da posse, os
líderes da comunidade eram responsáveis pelas delimitações da terra. O governo pósindependência nacionalizou todas as terras. De acordo com o artigo 3 da Lei nº 19/97, de 1 de
Outubro, “a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida ou, por qualquer forma
alienada, hipotecada ou penhorada”.
Em Moçambique a terra não é vendida, o Estado não reconhece a propriedade privada
sobre a mesma, muito menos a sua venda. O acesso à terra é feito por meio de autorização de
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pedidos de uso de terra, no qual o estado atribui um titulo escrito, conhecido como Direito de
Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT), autorizando, assim, a utilização e exploração da área
solicitada. As comunidades locais que estejam a ocupar a terra, segundo as práticas costumeiras,
adquirem um certificado que lhes confere o direito de uso e aproveitamento da terra (DUAT).
No entanto, conforme a mesma lei, se esta terra estiver dentro de uma área de conservação, não
pode existir DUAT, estes, se existirem, devem ser revogados em favor do estado.
De acordo com a Lei de Florestas e Fauna Bravia, existem no pais três tipos de
florestas: a primeira, a Floresta de conservação, constituída por formações vegetais localizadas
nas zonas de proteção e sujeitas a um regime de maneio especial; a segunda, Floresta produtiva:
constituída por formações vegetais de elevado potencial florestal, localizada fora das zonas de
proteção; e por último a Floresta de utilização mista: constituída por formações vegetais
localizadas fora das zonas de proteção e com baixo potencial florestal.
Segundo o artigo 10 do mesmo instrumento “as zonas de proteção [sic] são áreas
territoriais delimitadas, representativas do património [sic] natural nacional, destinadas à
conservação da biodiversidade e de ecossistemas frágeis ou de espécies animais
vegetais”(Moçambique, 1997, p. 03). Fazem parte das zonas de proteção: os parques nacionais,
as reservas nacionais e as zonas de uso e de valor histórico-cultural.
No que diz respeito aos parques naturais, são estritamente proibidas as seguintes
atividades: Ccaça dentro dos limites do parque; exploração florestal, agrícola, mineira ou
pecuária; pesquisa ou prospecção, sondagens ou construção de aterros. Todos os trabalhos que
tendem a modificar o aspecto do terreno ou de características da vegetação, bem como a
provocar a poluição das águas e, de modo geral, todo o ato que, pela sua natureza, possa causar
perturbações à flora e à fauna. Toda a introdução de espécies zoológicas ou botânicas, quer
indígenas, quer importadas, selvagens ou domésticas.
Os residentes ds terras comunitárias transformadas em parque são automaticamente
abrangidos pelo processo de reassentamento com fins de conservação, previsto na Lei nº 19/97
de 1 de Outubro. Este reassentamento é também chamado de “reassentamento ecológico”, que
consiste na expropriação da terra pelo Estado com fins de conservação da diversidade biológica.
Desde a origem do primeiro parque nacional, este lugares vêm se firmando como
espaços propícios à prática do turismo. Isso ocorre em parte por serem espaços que concentram
a maior variedade de atrativos naturais relevantes e preservados. De acordo com Diegues (1993)
e Ghimire (1994), uma das características distintas dos parques nacionais é que o turismo é
/encorajado na maioria dos casos. Outra característica citada por Goodwin (1996), refere-se ao
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fato de os parques nacionais ou áreas protegidas serem um dos principais recursos para o
turismo de natureza.
Em conformidade com Goodwin (1996) e Ghimire (1994), acredita-se que o turismo
proporciona divisas e um retorno econômico para a conservação dos habitats naturais e suas
espécies dependentes. Não obstante, Ghimire (1994) e Maldonaldo (2009) consideram que o
parque contribui para o desenvolvimento do turismo, e o turismo gera ganhos e divisas que
proporcionam oportunidades de rendimento e emprego para as populações locais.
Segundo Maldonaldo (2009), muitas ONGs ambientais encorajam as comunidades a
receberem turistas em seus territórios por considerarem o turismo adequado às ações de
conservação da biodiversidade. Concomitantemente à IUCN1 (1993), considera-se que o
“potencial turístico” de uma área de conservação deve servir como ferramenta para fazer
avançarem os objetivos das áreas protegidas para a manutenção da integridade do ecossistema,
da biodiversidade, da consciência pública e da melhoria da qualidade de vida da população
local.
Em seu estudo de caso Fontoura (2015) constatou que, em 92% dos parques do Brasil,
a biodiversidade e os recursos naturais estão sendo mantidos com verbas do turismo. O autor
acrescenta ainda que o uso público contribui para a educação ambiental dos visitantes. Neste
contexto, o turismo é apontado como uma alternativa econômica necessária para a conservação
de áreas naturais, assim como para o desenvolvimento local e educação ambiental de visitantes.
É notória a relação de complementaridade existente entre o parque e o turismo, à
medida que tanto os recursos do turismo quanto os do parque se interdependem para a geração
de rendimentos que ajudam não só financeiramente ao parque, como também se traduz na
melhoria da qualidade dos atrativos naturais para o usufruto dos turistas.
Durante muito tempo o continente africano foi ilustrado como a última fronteira, o
reduto final de um passado selvagem que em muitas partes do globo cessou de existir. Este
continente foi reconhecido pela abundância de recursos naturais e por uma “megafauna
carismática”, como os próprios moradores intitulam, com vastas savanas repletas de animais
selvagens (WOMER, 2003; ADAMS; MCSHANE, 1992). Este reconhecimento é baseado na
abundância de recursos, que rapidamente foi se descontruindo, com a destruição da flora e da
fauna, que desencadeou em conflitos, crises humanitárias, pobreza e doença.

1

Fundada em 1948, a IUCN reúne Estados, agências governamentais e diversas ONG numa parceria mundial com
mais de mil membros, espalhados por 160 países. De acordo com uma auto-definição: “as a Union, IUCN seeks
to influence, encourage and assist societies throughout the world to conserve the integrity and diversity of nature
and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable”. (DUDLEY, 2008: IV).
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De acordo com Child (2004), os efeitos combinados do aumento da população
humana, o desenvolvimento tecnológico, a caça exaustiva e a destruição de espécies e habitats
para formas diferentes de uso da terra, como a agricultura ou a pecuária, levaram ao recuo dos
animais selvagens para locais cada vez mais remotos onde os efeitos acima enumerados tiveram
pouco impacto.
As áreas protegidas que existem nos mapas nem sempre são sinônimos de que tenham
no seu interior vida selvagem, sendo conhecidos como “paper parks,” ou, em português,
“parques no papel”, no qual a área protegida é delimitada no papel sem ter qualquer tipo de
gestão ou proteção” (CHILD, 2004). Este fenômeno é comum em Moçambique, em parte pelo
fato dos portugueses, antigos colonizadores, terem delimitado vastas áreas e atribuído títulos de
áreas de proteção sem a respectiva existência de habitats a serem preservados. Junte-se a este
fator a ação humana decorrente principalmente de guerras e conflitos armados que vigoram no
país até atualidade.
Nesta conjuntura, os governos da República Moçambique, República do Zimbabué e
a República da África do Sul implementaram simultaneamente, em 2002, o projeto do Parque
Transfronteiriço do Grande Limpopo (PTGL) e da Área de Conservação Transfronteiriça do
Grande Limpopo (ACTGL). Apoiados na ideia de que as fronteiras políticas não devem
interferir com ecossistemas transnacionais, este modelo se propõe igualmente a expandir a
proteção da fauna e flora selvagens como modo preferencial de uso da terra para as
comunidades rurais do continente.
Neste contexto, os três governos uniram territórios comunitários, privados, parques e
reservas numa extensão cem mil quilômetros de extensão elevando-os ao estatuto de Área de
Conservação Tranfronteiriça (ACT).
A ACT em Moçambique nasce em 2001, quando o turismo no mundo teve grande
crescimento, passando a representar

uma atividade econômica internacional de grande

importância. O turismo passou a contribuir com cerca de 4.2% do PIB mundial, empregando
8.2% da população mundial economicamente ativa, e a África Subsaariana cresceu 7,5% do
número total de empregos (VILLAVERDE, 2003). O mesmo autor

afirma

que este

crescimento, representou uma contribuição de 10,6% da força de trabalho global e cerca de
10,2% do produto nacional bruto mundial, além de gerar receitas no valor de 655 bilhões de
dólares. Estes números positivos encorajaram o governo de Moçambique a abraçar este
fenômeno global em crescimento.
Em 2002, os investimentos no setor do turismo em Moçambique passaram a ser
considerados como um dos maiores e mais importantes no país, ao lado dos setores da indústria,

20

energia e recursos minerais. (MOÇAMBIQUE, 2004). As condições favoráveis ao crescimento
desta atividade conduziram o governo a eleger o turismo como uma das principais atividades
cuja capacidade poderia contribuir para o combate à pobreza absoluta e dinamizar a economia
nacional.
A promessa da Área de Conservação Transfronteiriça (ACT) é a participação da
comunidade na conservação e uso sustentável dos recursos, que permitiria melhores condições
de reprodução da fauna, que, por sua vez, seria transformada em atrativo turístico, contribuindo
para a geração de

emprego, receitas econômicas, e parcerias de investimento para as

comunidades (PLANO DE MANEJO, 2018).
De acordo com o Ministério de Turismo (2004), a ACT tornou-se uma ferramenta para
facilitar o desenvolvimento das comunidades marginalizadas. O turismo, então, apresentou-se
como sendo uma estratégia adequada e alinhada com

a conservação ambiental

e o

desenvolvimento local.
Como consta no Tratado de Xai-Xai (2002), os três países participantes concordaram
em desenvolver o turismo transnacional como vetor de desenvolvimento socioeconômico
regional. Para tanto, as partes comprometeram-se a trabalhar de forma coordenada com vistas
a alcançar os objetivos de gestão da atividade turística nas áreas de atividade e em seu entorno.
Deste modo, os implementadores do PTGL transferiram a fauna excedente do Parque
Nacional do Kruger, na Africa do Sul, e do Parque Nacional do Gozarezhou, no Zimbabué, para
o Limpopo, em Moçambique, de forma a remanejar também os turistas do Kruger e Gozarezhou
para o Limpopo. Segundo Womer (2003), o Parque Nacional do Kruger recebe anualmente um
milhão de turistas, e este número está acima da capacidade de carga do parque. O mesmo autor
destaca que

atores do setor de turismo e safári da África do Sul viram o potencial econômico da
comercialização de um conceito 'Kruger-plus'. O Parque Nacional Kruger estava se
aproximando rapidamente da saturação e a indústria estava procurando por novos
mercados e um rótulo com o qual pudesse aumentar o poder de atração da Kruger.
Fazer parte da maior área protegida da África seria exatamente uma oportunidade de
marketing. Um novo parque enorme também acomodaria muito mais turistas,
proporcionaria economias de escala e faria concessões lucrativas de safári dentro dele
e em suas franjas. No otimismo em torno das perspectivas do turismo na região, com
o fim do apartheid e da guerra civil moçambicana, o kruger foi considerado como um
trampolim para o aumento do turismo na região de forma mais ampla (WOMER,
2003, p. 270).

O parque procedeu ao repovoamento da fauna, tendo sido transferidos do Kruger para
o Limpopo 890 Palancas Azuis, 49 Búfalos, 111 Elefante, 114 Girafas, 2089 Impalas, 16
Palancas de Lichtenstein, 26 Antílopes “Roan”, 59 Antílopes “Waterbuck”, 10 Rinocerontes
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Brancos, 1361 Zebras, somando ao todo 4725 animais transferidos no período de 2001 a 2003.
A Figura (1) ilustra o processo de transferência dos animais.
Figura 1-Processo de transferência de animais do Kruger para Limpopo

Fonte: Fundação Parques da Paz (2020).

Para flexibilizar o processo de transferência, os implementadores do Parque
Trasnfronteiriço do Grande Limpopo (PTGL) iniciaram o processo de remoção das vedações,
tendo sido tirados 50 km da cerca entre o Kruger e o Limpopo. Neste contexto os corredores de
acesso foram melhorados de forma que os animais pudessem cruzar as fronteiras livremente.
Esta iniciativa permitiu o atravessamento de mais de 1 000 elefantes e mais de 1.000 búfalos
por vontade própria (PLANO DE MANEJO, 2018). Outras espécies também entraram
espontaneamente com destaque para a raposa, lobo árabe, cão selvagem africano, leão, chita,
girafa, rinocerontes negros, hiena, zebra, eland, abutres e etc. (FUNDAÇÃO PARQUES DA
PAZ, 2018).
Importa frizar que estes animais

foram

transferidos para áreas habitadas por

populaçoes humanas. De acordo com dados do Plano de Manejo (2018), o território então
proclamado como Parque Nacional do Limpopo (PNL) vinha sendo ocupado por mais de 30000
pessoas. Destas, cerca de 25000, perto de 3500 famílias, viviam na então Zona de Apoio e cerca
de 10000 pessoas, cerca de 1800 famílias, ao longo do Vale do Shingwedzi, distribuídos por
aglomerados populacionais.
Segundo Weber (1992), não existe mais natureza pura e intocada pelo homem, uma
vez que todo o meio natural tem interação com a mão humana. Ou seja, homem e natureza são
partes que formam um todo. Um todo formatado pela interação e construção humana. Não
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existe lugar de ninguém ou terras vazias sem interferência humana, em que o governo possa
criar uma área de proteção sem ferir alguma comunidade em seus usos sociais do espaço.
No âmbito de formação de parques, destacam-se atores sociais significativos: os
moradores dessas áreas. Significativos, pois são eles que atribuem características ao lugar e,
com suas habilidades e culturas, dão significância ao espaço, distinguindo-o dos demais lugares
por meio de suas territorialidades.
De acordo com Diegues (1993) a criação de parques em áreas que já eram habitadas
por populações indígenas impôs a remoção destas. Não obstante, Arruda (1999) considera que
a elevação de terras da comunidade local ao estatuto de parque nacional agravou suas condições
de vida. Na mesma linha de pensamento, Weeks e Mehta (2004, p. 254) defendem que “a
concessão do status de área protegida impõe um conjunto de significados nessas terras e cria
um novo conjunto de justificativas para alterar a realidade material da população local”. Neste
sentido, de acordo com Organização das Nações Unidas para a Alimentação (FAO, 1984; 1988
apud GHIMIRE, 1994, p. 10).

a criação de áreas de proteção em países em desenvolvimento limitaram-se [sic]
apenas à definição do status legal dos parques, demarcação de limite, prestação de
serviços aos visitantes, medidas de controle de incêndios e proteção da flora e fauna,
negligenciando todos os aspectos socioeconômicos inter-relacionados,
particularmente ao papel que os parques nacionais desempenham no apoio aos
sistemas locais de subsistência.

A criação de parques no terceiro mundo (alguns autores preferem chamar de países em
desenvolvimento, países periféricos ou países do Sul Global), levou seus idealizadores a
valorizarem apenas a questão da infraestrutura e segurança, ignorando os demais usos sociais
que estes espaços desempenham. Tendo em vista que nem sempre o parque aceita os usos
diretos (habitação, pesca, caça, agricultura), a sua implantação gera o agravamento nas
condições de vida. Outrossim, a criação do parque interfere na coesão das comunidades,
corroborando para mudanças com relação a questões de identidade e cultura historicamente
“construídas”.
De acordo com Ghimire (1994), às pessoas que são deslocadas de seus assentamentos
para a implantação do parque têm sido negado o acesso a recursos dentro dos parques, como a
lenha, a biomassa e a floresta-alimentação. Na maioria dos casos, isso aumentou a insegurança
econômica de muitos grupos sociais e gerou apatia extrema em relação às medidas oficiais de
conservação (GHIMIRE, 1994).
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Segundo Diegues (1993), uma das principais críticas às áreas protegidas é relativa ao
modo como a população local é percebida pelo Estado. O autor menciona que ao perceber os
residentes como “ameaça" à destruição das florestas e vida selvagem, a maior preocupação das
autoridades tende a ser de reduzir o nível predominante de “interferência humana”.
Para Schwartzman, Moreira e Nepstad (2000), ao perceber as pessoas rurais como
inimigos da natureza, em vez de atores políticos, que são as bases da constituição do ambiente,
perde-se uma oportunidade de conservação. Os mesmos autores sustentam que o parque livre
de pessoas ignora o papel dos “povos da floresta” como constituintes de sua conservação
(SCHWARTZMAN et al., 2000).
Segundo Diegues (2008, p.22), com essa ação autoritária “o Estado contribui para a
perda de grande arsenal de etnoconhecimento e etnociência, de sistemas engenhosos de manejo
de recursos naturais oriundos da própria diversidade cultural”. Institucionalizar uma área de
proteção excluindo os moradores refuta todo um saber local responsável pela manutenção da
conservação no lugar, eliminando o grande contributo das populações no planejamento e gestão
do espaço, ainda que por métodos não convencionais, como são os casos de populações que
introduziram novas plantas na região, que cultivaram e geraram rebentos essenciais para a
biodiversidade.
De acordo com Pimbert (1997), as hortas plantadas por indígenas e comunidades locais
são particularmente atraentes para a vida selvagem. Várias espécies podem ter aumentado suas
populações como resultado de culturas e árvores frutíferas plantadas por eles. Destaca-se que
embora as hortas comunitárias sejam atraentes para a fauna, que costumam se alimentar dos
cereais, geram conflitos com a comunidade, uma vez que impossibilitam os moradores de
colherem os produtos de suas plantações. Cabe ressaltar, que, em muitos casos, roça é a fonte
de autossustento das famílias.
Os nativos deste trabalho são a população Changana do povoado de Mavodze em
Massingir, Moçambique, cuja terra foi transformada em Área de Conservação Transfronteiriça
do Grande Limpopo (ACTGL) e Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo (PTGL) pelo
governo de Moçambique, com o objetivo de conservação da natureza e de desenvolvimento de
uma proposta de turismo transnacional. O estudo faz um recorte temporal, de 2001-2020, que
se configura período do surgimento do turismo na aldeia até a atualidade.
A problemática configura-se a partir da própria criação da Área de Conservação
Transfronteiriça, sobretudo pelo fato desta área ser habitada por populações humanas. O parque
não criou condições prévias de moradia e autossustento dos residentes, e ainda transferiu as
populações para espaços habitados por espécies animais selvagens (leão, elefante, búfalos, etc).
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Esta coabitação entre os seres humanos e animais selvagens constitui um perigo para as vidas
humanas residentes e também expõe a vida animal ao perigo. Segundo Matine (2015), há
registros historiográficos de que a população chamada Changana habita a área onde foi criado
o parque desde 1820.
O parque expropriou três comunidades nativas involuntariamente de uma área que
habitavam desde gerações passadas. A questão que se coloca é que esses antigos moradores
foram expropriados de sua área por determinação do governo de Moçambique, que determinou
que eles fossem assentados numa área inóspita distante dos limites do parque.
Com a institucionalização do parque, os moradores encontram diferentes dificuldades
de adaptação, dentre as quais, a insuficiência de recursos hídricos para suas necessidades e a
restrição da terra para a prática da agricultura. Antes da criação do PNL, estes moradores tinham
em média 27 hectares de terra para a produção agrícola e, com a implantação do Parque,
passaram a ter apenas 1 hectare.
Os residentes sofrem com as investidas dos búfalos, hipopótamos, e elefantes que
recorrentemente invadem as suas roças, prejudicando na questão da segurança alimentar.
Os gestores do parque limitaram o acesso dos moradores aos recursos da área, de forma
que não conseguem extrair o combustível lenhoso, as ervas utilizadas para tratamentos de
doenças, a água potável, a carne, o acesso ao rio, a pesca, e outros recursos fundamentais em
suas dinâmicas cotidianas.
Houve, também, a ruptura de vínculos das comunidades locais com o lugar e com o
ethos do grupo, relações estas construídas ao longo da história com o território. Paralelamente,
questiona-se o nível de envolvimento das comunidades no projeto, e se estas participaram na
sua concepção.
O governo se comprometeu com o reassentamento de nove comunidades e, até o
momento da escrita desta dissertação, apenas três foram reassentadas. Seis comunidades estão
em situação de marginalização, dada as novas espécies animais introduzidas na área com o
objetivo de reprodução e reintrodução de espécies extintas, com destaque para os leões que não
existiam no Parque.
A comunidade sempre foi criadora do gado bovino, mas, com a chegada dos leões, o
gado dos moradores tem sido alvo das investidas dos animais, sendo o veículo de transmissão
de doenças como tuberculose e febre aftosa.
Surge, então, o questionamento acerca da ciência desta situação por parte dos
organismos internacionais que patrocinaram esta institucionalização. Estariam estes cientes dos
problemas que estão decorrendo deste processo?
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Em contrapartida, o governo repassa uma percentagem de 20% do valor arrecadado
com os ingressos dos turistas para a comunidade local. Com este percentual a comunidade
desenvolve pequenos projetos de geração de rendimento, todavia este valor é insignificante para
que estes moradores consigam ter uma qualidade de vida. Até que ponto, então, o turismo
contribui para a melhoria da qualidade de vida dos moradores? Quem se beneficia com esse
tipo de turismo? Outra questão é relativa ao fluxo de visitantes nessas áreas, pois não houve a
implantação de infraestrutura para recebê-los e desenvolver, de modo sustentável, a prática
turística, gerenciando os impactos decorrentes na vida da comunidade local.
Neste contexto, os objetivos deste trabalho centram-se em analisar a dinâmica do
turismo no Parque Nacional do Limpopo, para compreender os efeitos gerados às comunidades
locais. No caso específico das populações rurais do Parque Nacional do Limpopo em
Moçambique foi preciso: a) reconstruir a trajetória do turismo na área , e buscar entender a
percepção dos moradores em relação à criação do parque e seu uso turístico; b) compreender
as relações entre os gestores do Parque e as comunidades locais no âmbito do turismo; c) refletir
sobre as expectativas da comunidade em relação ao turismo.
A escolha da comunidade Changana deveu-se ao fato desta estar em processo de
resistência pela permanência nos territórios e pela conquistas de direitos, face aos planos do
governo de Moçambique e seus respectivos parceiros de criar uma área de conservação
tranfronteiriça.
Diversas pesquisas (DIEGUES, 1993; GHIMIRE, 1994) demonstram as necessidades
das “populações tradicionais” que habitam os parques nacionais e as mudanças geradas pelas
políticas governamentais e de organizações não-governamentais. A relevância dessa pesquisa
reside no estudo específico das questões relativas às dificuldades e possibilidades das
comunidades locais com os parques e o turismo, tema muitas vezes negligenciado, já que tem
chamado mais atenção de estudiosos do turismo as questões que dizem respeito à visitação das
áreas e a conservação ambiental.
Além disso, o trabalho poderá ser disponibilizado ao poder público, aos moradores e
à comunidade acadêmica, com intuito de informar sobre a problemática enfrentada por
moradores dessas áreas, contribuindo assim para o debate sobre as possíveis mediações de
conflitos. Acredita-se que ao compreender as relações dos moradores e os diferentes conflitos,
pode-se favorecer futuras políticas dessas áreas em uma perspectiva de inclusão desses
moradores na gestão ambiental e do turismo.
Assim, busca-se conhecer o papel de aliados que os moradores desempenharam
durante anos na manutenção da biodiversidade e da cultura. Os resultados desses estudos podem
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contribuir com a compreensão das distintas realidades em questão, de modo a favorecer a
transmissão de experiências, em relação aos aspectos ambientais, culturais, turrísticos a bem
como o processo de resistência dos moradores.
No âmbito acadêmico, este trabalho contribui para ressaltar a necessidade de pesquisar
as vivências de populações tradicionais faces a crescentes políticas de criação de parques,
considerando a importância de sua participação no projeto de conservação da natureza. A
pesquisa pretende, também, por meio da abordagem da experiência específica da comunidade
Changana no Parque Nacional Transfronteiriço de Limpopo em relação ao turismo, contribuir
para o entendimento do que o turismo tem aportado para o desenvolvimento local, relativizando
o discurso de que este opera sempre como salvador de economias periféricas.

1.1 METODOLOGIA

Esta subseção aborda o processo de imersão da pesquisadora no campo de pesquisa.
Apresenta-se o processo inicial de contato com o campo e analisa alguns aspectos preliminares
sobre as relações estabelecidas com os sujeitos em foco neste estudo. A subseção está
subdividida em três etapas, sendo a primeira referente a abordagem do método, compreendendo
a perspectiva teórica e sua relevância para o trabalho, na segunda etapa são descritos os
procedimentos e as técnicas utilizadas e na terceira aborda-se sobre as limitações do processo
de pesquisa e da escrita, agregando também a estrutura do trabalho.

1.1.1 Abordagem Metodológica

De acordo com Pereiro e Fernandes (2018), metodologia é o conjunto de
procedimentos e regras adotados para produzir conhecimento científico. O método, por sua vez,
é, segundo Dencker (1998), o processo que envolve a aplicação específica de um plano
metodológico, constituído por uma sequência ordenada de atividades de pesquisa. Mutimucuio
(2008) enfatiza ser importante a caracterização da pesquisa, pois é nela que é definida sua
natureza, os métodos que serão utilizados, os procedimentos técnicos e as modalidades de
trabalho.
Neste caso, a presente pesquisa é um estudo qualitativo, pois tem como objetivo
compreender as percepções e ideias dos diferentes intervenientes em relação a um determinado
fenômeno. Para o alcance dos objetivos propostos foi feito um estudo de base etnográfica.
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De acordo com Matos (2001), a origem etimológica da palavra etnografia provém do
grego: grafia vem de graf(o), que significa escrever sobre, escrever sobre um tipo particular. E
etno, que significa cultura.
Segundo Guber (2001, p. 05), “etnografia é uma concepção e prática de conhecimento
que procura entender os fenômenos sociais a partir da perspectiva de seus membros (entendidos
como "atores", "agentes" ou "sujeitos sociais"). Por sua vez, Pereiro e Fernandes (2018)
consideram a etnografia como a descrição do comportamento, das ideias, das crenças, dos
valores e dos elementos materiais, entre outros, de um determinado grupo social, ou de uma
atividade ou fenômeno relacionados a ele. Por meio da etnografia é possível, portanto, estudar
contextos distintos, compreendendo as especificidades de cada cultura (LEAL, 2010).
De acordo com Rocha e Eckert (2008), a pesquisa de campo etnográfica consiste em
estudarmos o outro, a alteridade. Neste âmbito, o pesquisador precisa compartilhar da vida
social dos indivíduos ou grupos estudados “[...] de modo artesanal e paciente, dependendo
essencialmente de humores, temperamentos, fobias e todos os ingredientes das pessoas e do
contato humano” (DA MATTA, 1987, p. 27).
Neste trabalho, a pesquisa etnográfica consistiu no estudo de moradores de áreas
protegidas, no caso específico do Parque do Limpopo. Este parque é constituído por nove
comunidades dentre as quais está a que constitui o recorte espacial desta pesquisa. A escolha
do método justifica-se pela tipologia da pesquisa, pois centra-se nas subjetividade humana com
relação ao fenômeno turístico. Ou seja, nas relações estabelecidas entre receptores e visitantes,
bem como nos conflitos decorrentes destas interações.
Conde-Gaxiola (2008) destaca que apesar de a etnografia ter sido perpetuada enquanto
método da antropologia, não há exclusividade em seu uso. As técnicas e métodos da
antropologia também se adequam aos estudos sociais das pesquisas sobre o turismo. Para
Pereiro e Fernandes (2010), as pesquisas de cunho antropológico ajudam na compreensão da
natureza, dinâmica e processo da atividade turística. Os autores acrescentam, ainda, que o
método etnográfico tem refinado as pesquisas qualitativas sobre o turismo.

1.1.2 Procedimentos e Técnicas da pesquisa

No plano metodológico, recorreu-se a uma triangulação de procedimentos e técnicas
de pesquisa: observação, aplicação de questionários, análise de arquivos, entrevistas em
profundidade, gravação de áudio, diário de campo, pesquisa documental e bibliográfica.
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A pesquisa bibliográfica consistiu na revisão do material secundário que aborda sobre
áreas protegidas, turismo e desenvolvimento, que constituem a estrutura do trabalho. Aliada a
essa abordagem também se inclui a pesquisa documental em que foram consultados
documentos referentes à introdução da ACT do Grande Limpopo, ao Plano de Manejo do
parque, ao Sistema Nacional de Áreas de Conservação (SNAC) e ao Plano de Turismo. Estes
documentos permitiram estabelecer as análises necessárias para compreender as transformações
ocorridas no território. Com bases nessas informações, foi possível reconstruir o trajetória do
turismo no parque.
Quanto às técnicas utilizadas nesta pesquisa, destacam-se: a observação direta, a partir
da frequência a eventos organizados pelo grupo, a entrevista aberta em profundidade e o diário
de campo. No que tange à observação, importa referenciar que nas pesquisas antropológicas
existem dois tipos distintos, sendo a observação participante e não participante:

na observação externa o observador não faz parte das ações que ocorrem no cenário.
Desta forma os fatos observados são mais fáceis de objetivar, devido à distância
mantida. A desvantagem é o pouco controle da informação e as limitações no seu
acesso. Na observação participante, ou interna, o observador partilha a vida da
comunidade, instituição, organização ou grupo humano estudado. Ele participa nos
seus quotidianos [sic]. [O pesquisador] tem de assumir um papel no terreno e
apreender as normas, valorizações e percepções dos indivíduos, assim como os
significados dos comportamentos observados. O risco é inibir os estudados com a
nossa presença, sobre a qual deverá haver sempre uma reflexão, isto é, como ela
condiciona a forma de reagir dos estudados” (PEREIRO; FERNANDES, 2018. p.
157).

Neste trabalho adotou-se a observação externa, a escolha deveu-se ao fato da autora
não fazer parte dos grupos estudados e ter uma limitação de tempo para o processo de pesquisa,
não sendo possível permanecer de forma muito prolongada nos campos de pesquisa. A
permanência no local da pesquisa durou dois meses compreendidos entre os meses de janeiro e
fevereiro de 2020. O ato de observar baseou-se nos três princípio apontados por Beaud e Weber
(2007): “percepção, memorização e anotação”. Recorrendo sempre à premissa de “tornar
familiar o estranho e estranhar o familiar” (VELHO, 1987).
Segundo Guber (2005), o campo não fornece dados, todavia fornece informações que,
após o processo reflexivo, se transformam em dados. Neste sentido, é fundamental raciocinar
sobre as implicações da nossa observação, daí que, como pesquisadores, torna-se essencial a
vigilância constante nas relações que estabelecemos com o objeto de pesquisa.
De acordo com Pereiro e Fernandes (2018), a observação prolongada permite entender
a cultura através da convivência consciente, facilitando o acesso à informação restringida.
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A importância da observação, como afirmam Quiuy e Compenhoudt (1998, p. 196), é
que “constituem os únicos métodos de investigação social que captam os comportamentos no
momento em que se produzem.” Deste modo, é possível observar e registrar discursos não
verbais, práticas rituais, culturais e sociais. Para compreender a percepção e perspectivas dos
residentes com relação a implantação do turismo foram tomados como indicadores:
a) Interação dos moradores com a atividade;
b) Participação da comunidade no turismo;
c) Percepção do turismo pelos moradores;
d) Percepções da atividade para o desenvolvimento local;
e) O acesso às verbas do turismo e a geração de atividades de rendimento;
f) Participação no conselho gestor.
g) Funcionamento do turismo no lugar.
As entrevistas foram realizadas na língua local (Changana), com o auxílio de um
tradutor, e posteriormente foi realizada a transcrição para o português. A transcrição levava em
consideração o que afirma Pereiro e Fernandes (2018) sobre a importância do respeito à língua
e à linguagem do informante, seus dialetos e modos de falar, que se constituem como
transmissores de informação cultural.
Ainda segudo Pereiro e Fernandes (2018), para que uma etnografia seja de boa
qualidade deve ser necessariamente comparativa. “O interesse comparativo na etnografia é
aliado ao interesse na descrição holística da cena, do evento social, e/ou da interação grupal que
nos propomos investigar” (MATOS, 2001, p. 4). Neste trabalho, utilizou-se a comparação entre
dois tempos históricos que configuram o momento anterior à instituição do parque e o momento
posterior à ela. Assim como, também, o antes e o depois do turismo.
Quanto ao processo de análise das informações recolhidas no campo, utilizou-se os
passos propostos por Mutimucuio (2008): a transcrição e organização das informações
recolhidas; o agrupamento ou classificação dos dados por meio do estabelecimento de relações
entre eles a (atributos, semelhanças, divergências e de convergências tendências, regularidades,
possibilidades de generalização) e a atribuição de categoria a cada agrupamento de dados.

1.1.3 Trabalho de campo

A partir deste momento começarei a falar na primeira pessoa do singular por se tratar
de uma experiência muito pessoal, que indica as relações, conflitos internos e outras questões
relacionadas à imersão do pesquisador no campo, tão importante quando se trata de um trabalho
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etnográfico. Esta imersão na comunidade ocorreu a partir de minha breve apresentação às
autoridades do parque, em que foram cumpridas as burocracias iniciais relativas à apresentação
da credencial da Universidade Federal Fluminense autorizando a realização da pesquisa de
campo naquele local. A credencial foi prontamente recebida, todavia os chefes encontravam-se
de férias e não haviam delegado ninguém para autorizar a realização da pesquisa. Como afirma
Peirano (1992), o investigador deve ter tempo suficiente para perder tempo, e nesse caso 15
dias foram perdidos aguardando os tramites burocráticos.
A administração do parque ofereceu-me hospedagem junto aos alojamentos dos
turistas, todavia os turistas não se hospedavam na área onde tinha sido oferecido. Esta ajuda
foi aceita por mim, contudo, ao sair da sala onde ocorriam os contatos burocráticos, fui saudar
um grupo de funcionários que se encontravam sentados no alpendre. Após saudá-los, e tê-los
explicado o motivo da minha presença naquele local, um funcionário perguntou-me onde eu
estava hospedada, e respondi que ficaria no parque. Mas não tardou que a desmotivação
chegasse, pois estes funcionários informaram, então, que deste modo ficaria sozinha naquele
espaço, junto com os animais. Uma funcionária alertou-me que tivesse cuidado ao sair do
alojamento, porque geralmente os elefantes descansavam junto às paredes do quarto, pois
ajudava-os na hora de se levantarem. Outro funcionário avisou que, no início de Janeiro,
migraram para o parque 300 leões e, por isso, não haviam trabalhado durante toda a semana.
Além disso, o biólogo do parque informou-me que estava à procura de uma família de cobras
que habitava a área e que havia dias que não as via. Tentei não me intimidar com estas
recomendações, mas o fiscal do parque, que também estava presente, informou que os colegas
estavam falando a verdade, e que não era para impor medo, mas para advertir que o parque não
teria meios de monitoramento dos animais.
O fiscal informou, ainda, que o parque não estava acostumado a receber uma única
pessoa fazendo pesquisa. Geralmente eram grupos de pesquisadores, de doze (12) a cinquenta
(50) estudantes, uma turma inteira. Assim, os grupos costumavam fazer fogueiras e os animais
distanciavam-se do alojamento. Sentei-me junto aos funcionários para gerir meu medo e decidir
se ficaria ou não, mas não tardou que estes apresentassem outras opções de alojamento. Cada
um procurava em seus contatos no celular, até que um jovem disse haver um hotel na zona
tampão e que a dona “estava às moscas”, conforme suas palavras, e que poderia alugar-me um
quarto pelo tempo de pesquisa. Ao chegarmos à hospedagem, meu primeiro estranhamento foi
deparar-me com um hotel grande, o maior no exterior do parque. O jovem conversou com a
senhora, que era sua amiga, e ela, então, alugou-me um quarto.
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As questões da antropologia começaram a se fazer sentir no momento que recebi as
chaves. Me questionava se era pesquisadora ou turista. Eu tinha feito um deslocamento, acima
do raio de 100km, estava contratando serviços de alojamento e tinha uma permanência de 2
meses. Passei a enfrentar um conflito pessoal com relação a meu papel naquele espaço. James
Clifford, no clássico debate “Cultura Escrita”, fala de pesquisa de campo como encontros de
“viagem” (CLIFFORD, 1997). Entretanto, até que ponto este encontro de viagem não se
configurava em turismo? Seria o pesquisador também um turista? As interrogações eram
muitas. Eu precisava garantir que meus questionamentos não interferissem negativamente na
observação dos sujeitos da pesquisa. Mas que contribuíssem para eu entender que meu papel
em campo consistia em uma dupla inserção. Eu era sim uma pesquisadora, mas também uma
turista, e era assim vista por meus observados. Essa questão estaria presente por todo o tempo
durante o processo de investigação, e a relação estabelecida com meus interlocutores deveria
fazer parte também de minha análise.
Passados os 15 dias, foi autorizada a pesquisa. Iniciei, então, a fase de apresentação da
pesquisa, passando a apresentar-me como pesquisadora aos agentes de segurança do parque,
para não ser confundida como pessoa ligada a caça ou coisas de gênero. As pessoas se
conhecem em Massingir, e por ser um lugar pequeno qualquer pessoa alheia ao local gera
curiosidade, daí a necessidade das apresentações.
Uma equipe do parque levou-me até a casa do líder da aldeia para me apresentar, mas
o líder já tinha sido comunicado sobre a minha presença. A direção do parque informou ao líder
que eu vinha de uma escola e que portanto estaria na responsabilidade do parque, todavia não
significava que eu fosse alguém que se aproximaria da comunidade em nome do parque. Este
esclarecimento era muito importante para que os problemas existentes entre o parque e a
comunidade não fossem descarregados em mim ao frequentar a aldeia.
No dia 15 de Janeiro de 2020, iniciei a imersão na comunidade, para tanto levanteime as 5horas e preparei-me, coloquei na bolsa o material de recolha de dados: caderno de
campo, caneta e gravador. O carro de recolha do pessoal do parque passava pelo hotel às seis e
meia, e naquele momento devia estar pronta do lado de fora. Eu trajava roupas simples, mas
mesmo assim as funcionárias do parque me aconselharam a usar sempre capulana2 quando
fosse entrar na aldeia. Os homens e mulheres Changanas da aldeia do Mavodze são
conservadores, e a comunidade não encarararia bem uma mulher usando calça com camiseta,
não importando quão simples fossem as roupas. Para a comunidade, mulher trajando calça

2

Tecido africano usado como uma espécie de saia por boa parte da comunidade.
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significa que não respeita a cultura local e pode transmitir códigos como “disponível”. Deste
modo, passei a equipar-me com trajes idênticos aos da comunidade, e não levava a mochila,
apenas a caneta, o caderno de campo e um gravador.
O hotel dista 7 km do parque, e as casas da comunidade estão a 10 km do escritório
do parque. Deste modo, somados os trajetos, eu percorria 17 km do local de hospedagem até
meus interlocutores. Pelo caminho via crianças levando o gado para o pasto, e contemplava a
natureza, os campos de cultivo, os pescadores lançando as redes junto aos hipopótamos, os
elefantes comendo as ervas e ouvindo o som do gado. Neste primeiro dia cheguei à aldeia e
dirigi-me à casa de meu primeiro informante, o líder da aldeia. Fui recebida por ele, que depois
das saudações cedeu-me um espaço para sentar. Apresentei, então, os objetivos da pesquisa, e
perguntei se ele autorizava que a conversa fosse gravada.
O líder da aldeia falava português, e o domínio da língua portuguesa por ele criou uma
interação entre nós bastante interessante, pois senti, automaticamente, a maior possibilidade de
percepção em relação às outras entrevistas feitas na língua Changana. Foi um dos aspectos
extremamente importantes para mim e que Oliveira aponta ser de uma grande superioridade
sobre os procedimentos tradicionais de entrevista e encontro etnográfico (OLIVEIRA, 1996).
O processo de condução das entrevistas tinha sempre a preocupação de não criar um
ambiente rígido entre “pesquisador-informante”. A ideia era criar uma atmosfera dialógica entre
o interlocutor e aquele que ouve, ou seja, o pesquisador, (OLIVEIRA, 1996). Segundo o mesmo
autor, “desde que o pesquisador tenha a habilidade de ouvir o nativo e por ele ser igualmente
ouvido, encetando um diálogo teoricamente de ‘iguais’, sem receio de estar, assim,
contaminando o discurso do nativo com elementos do seu próprio discurso” (OLIVEIRA, 1996,
p. 21).
Depois da entrevista, pedi ao líder que indicasse pessoas que viviam na aldeia e que
acompanharam o brotar do turismo na região. Este indicou um ancião que morava no lugar
desde o período da colonização portuguesa. E assim fui ao encontro do meu próximo
informante.
O líder da aldeia, durante a entrevista, convidou-me a participar da reunião do turismo,
que se realizaria 7 dias após nosso primeiro contato. Aceitei imediatamente o convite. Esta
reunião envolveria os líderes locais, entre os quais os líderes tradicionais e representantes da
administração formal do estado. Tentava construir o trajeto da comunidade e do turismo antes
e pós-independência, e, nesse contexto, eu necessitava de pessoas acima de 50 anos residindo
na região. Foi desta forma que o líder indicou a casa de um ancião, e este ancião, por sua vez,
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indicou o outro e, assim, fui utilizando-me da técnica da “bola de neve”3, com pessoas-chave.
Contudo, os jovens eram difíceis de acessar, pois me encaravam como mais uma “ladra de seus
empregos”, e, por esse motivo, muitos não queriam participar.
Os dias iam passando e eu apenas havia entrevistado os informantes mais adultos.
Sempre que regressava da comunidade, eu passava pelo parque para confrontar alguns dizeres
dos membros da comunidade com o cenário que eu avistava. Fora a confrontação de
informação, aproveitava o espaço para submeter o pedido de participação na Reunião de
Conselho de Turismo e me informar sobre processos que decorreriam da vida de moradores.
Como asseveram Pereiro e Fernandes (2018), o confronto ajuda a saturar informações
e assim garante uma confiabilidade, credibilidade e legitimidade nas análises com o objetivo de
melhor testar, fundamentar e legitimar o conhecimento. Este processo na pesquisa etnográfica
é chamado também por triangulação (PEREIRO; FERNANDES, 2018). A Figura 02 ilustra
uma das técnicas adotadas na triangulação da investigação antropológica.

Figura 2-Triangulação das técnicas de investigação em antropologia

Trabalho
Documental

Entrevista

Observaçao participante

Fonte: Pereiro e Fernandes (2018).

A etnografia segue uma triangulação multinível, ao focar o dizer, o fazer e o pensar
dos indivíduos e grupos humanos (PEREIRO; FERNANDES, 2018). Contudo, nada impede
que se faça a triangulação com outras técnicas, como o olhar, o ouvir e o escrever de Olivieira
(1996).
Importa salientar que o processo de negociação para participar em eventos no parque
obedecia ao princípios propostos por Beaud e Weber (2007), pedindo autorização prévia para
3

A técnica de amostragem de bola de neve é uma ferramenta de pesquisa em que os contatos inciais dos
pesquisadores indicam outras pessoas a serem entrevistadas.
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estar na cerimônias, encontrando atores que pudessem inserir como convidados e estando atento
a quem era afetado com a minha presença e com o fato de ter sido iniciados por determinados
atores/anfitriões.
Neste contexto, presenciei duas reuniões do Conselho de Turismo local, no qual
minha participação foi permitida sob a condição de não argumentar nada. Esta posição foi
tomada pelas autoridades do parque, sendo que o líder da aldeia, os régulos4, anciãos e outras
autoridades tradicionais presentes autorizaram a presença, o direito a fala e também
consentiram em gravar e fazer fotografias.
O posicionamento dos administradores do parque devia-se ao tema que me levou a
estudar a região e ao medo de que o meu trabalho pudesse gerar debates entre eles sobre a
situação do turismo e outros conflitos existentes. Importa salientar que procurei manter-me
atenta às recomendações de Beaud e Weber (2007) no que concerne à participação em eventos
e reuniões, tentando evitar o envolvimento, mesmo quando suscitado pelos membros.
Na reunião do conselho realizada em 23 de Janeiro de 2020, foram abordados os
seguintes assuntos: balanço de projetos de desenvolvidos em 2019 com a verba de 2018;
projetos para a verba do turismo de 2019; conflitos homem-fauna bravia; compensações por
perda de roças; taxas de pedágio.
Apesar de possuir conhecimentos sobre relações de comunidades com o turismo que
tiveram êxito, procurei não interferir e, portanto, não compartilhar com os moradores, para não
entrar em conflito com alguns dos atores sociais envolvidos e, também, com a própria pesquisa,
na medida em que meu papel como pesquisadora era procurar compreender e descrever o que
estava presenciando em campo, e não criar uma proposta para as comunidades.
Chegado o dia da reunião de conselho, a comunidade estava dividida em dois grupos:
homens sentados de um lado e mulheres do outro lado, prática comum naquele espaço, naquele
contexto e, sobretudo, em contextos rurais em diversas regiões de Moçambique. Ninguém me
informou como se sentar naquele espaço, mas já tinha reparado antes, na participação em uma
missa na igreja católica, que os homens e as mulheres não se sentavam no mesmo lado. Este
comportamento se repete nos encontros e reuniões privadas do grupo. Saliento que, a forma
como os indivíduos estavam sentados levou-me a observar aspectos da estrutura social da
comunidade.

4

O Régulo (do latim regulus, "pequeno rei", reizete) foi a designação dada na historiografia e administração
colonial portuguesa aos chefes tribais e outros potentados africanos e mais raramente da Ásia, nomeadamente de
Timor. Na administração colonial o regulo foi o elo articulador entre a dministraçao clonial e a população. Na
atualidade desempenha mesma função, e a sucessão obedece ao critério parental, no qual primeiro filho sucede o
pai

35

O evento da igreja moldou minha forma de observação e passei a entender que a
observação exige do pesquisador um olhar muito atento, rigoroso e uma vigilância constante.
Deste modo, observei o lugar das mulheres e sentei-me junto às senhoras.
Participaram na reunião do conselho 44 pessoas, dentre as quais cinco (5) mulheres e
trinta e nove (39) homens.
Iniciada a reunião, vários membros se apresentaram e, por fim, fui apresentada à
comunidade, mas não me foi dada a palavra para que eu falasse pessoalmente, me apresentasse
e explicasse a comunidade sobre a minha presença em Mavodze e, tampouco, o objetivo do
meu trabalho. Contudo, essa apresentação foi essencial para que os jovens entendessem que eu
era uma pesquisadora e não estava lá permanentemente querendo “roubar” emprego de
ninguém. Este esclarecimento facilitou e fortaleceu a interação com estes que inicialmente se
recusavam a participar. Após esse episódio, passaram a encarar-me como

pesquisadora

desenvolvendo um trabalho antropológico, através do qual a cultura de Mavodze, seu modo de
vida, seus valores, práticas, costumes, podiam ser levados e reconhecidos além das fronteiras.
Eu já era reconhecida pelos adultos da comunidade como pesquisadora, e me sentia
completamente “próxima” e envolvida na vida dos adultos aldeãos de Mavodze. Minha
“visibilidade” naquele espaço era notória, na medida em que os indivíduos vivem em estado de
coletivismo, cada um viviendo a sua vida, mas compartilhando a vida do outro. O senso de
coletividade na aldeia é muito proeminente. Era difícil para mim passar despercebida. Por
vezes, ao caminhar pela aldeia, as pessoas me chamavam para conversar. Algumas vezes eu
queria entrevistar uma pessoa especifica, mas acabava por sentar para conversar pelo caminho,
com pessoas que lá estavam e entrevistá-las na medida em que demonstravam abertura para o
dialogo. Apesar de aproveitar essas oportunidades, depois eu procurava ir ao encontro das
pessoas especificas que havia decidido entrevistar. Minha inserção na comunidade foi um
processo. Havia maior facilidade de conversar com as pessoas mais velhas. Com os jovens foi
preciso primeiro conquistar sua confiança. Contudo, suscitou-me várias reflexões sobre o que
os jovens pensavam do turismo.
O senso de coletividade da comunidade se manifestava mais intensamente em dias de
reunião do conselho. A fúria e o descontentamento dos jovens eram acentuados nestes
encontros. Ficou notório o conflito de gerações na reunião. Apesar dos jovens reverenciarem
muito os adultos, também afirmavam seu descontentamento em relação às decisões que eram
tomadas por estes. Naquele encontro foi-me revelado quem seriam os meus entrevistados/
observados principais no trabalho de campo. Quem seriam os atores mais importantes para a
compreensão do turismo idealizado e o praticado. Esta reunião se configurou como o momento
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da descoberta etnográfica (DA MATTA, 1978), que ocorre quando o etnólogo consegue
descobrir o funcionamento de uma instituição.
Na reunião foi possível entender o funcionamento do turismo, os conflitos decorrentes
do repasse de verbas e também valores, hábitos, costumes, enfim, parte do modo de vida da
comunidade. Não quero com isso sugerir que a observação se resume naquela reunião, mas,
sim, que parte dos fatos levantados no encontro reflete o cotidiano dos moradores.
A partir da reunião do conselho, pude efetuar as entrevistas abertas individuais e em
grupo. Estas entrevistas ocorreram nas casas dos moradores em encontros face a face. Observei
que as mulheres passavam mais tempo na roça, assim sendo a interação acontecia também em
seus locais de atividades. Porém, pelo fato de a agricultura ser atividade das mulheres, foi dada
também importância à visitação nas casas, de forma a interagir com os homens.
Os residentes, ao verem meu caderno de campo, iam chegando, pois queriam saber o
que acontecia, e, deste modo, havia mais pessoas querendo compartilhar suas perspectivas em
relação às mudanças ocasionadas com a implantação do turismo numa comunidade de
agricultores familiares.
O bloco de notas permitia registrar os dados que colhia diariamente, e no fim do dia
passava a limpo os dados elaborando, assim, o diário do campo.
De acordo com Oliveira (1996), no olhar e no ouvir disciplinados, a saber, neste caso,
pela antropologia, realiza-se a nossa percepção, e no ato de escrever o pensamento se volta à
construção do texto articulado com a teoria social.
Neste âmbito, foi possível compartilhar da vida social dos indivíduos ou grupos
estudados “(...) de modo artesanal e paciente, dependendo essencialmente de humores,
temperamentos, fobias e todos os ingredientes das pessoas e do contato humano” (DA MATTA,
1978, p. 27).
De modo paciente e artesanal foi possível entrevistar:
a) Administrador do Parque;
b) Facilitador comunitário do parque;
c) Fiscais5 do parque (Guias de turismo);
d) Membros do conselho gestor do turismo;
e) Presidente do conselho de gestão do turismo;
f) Professores da escola primaria da aldeia;
g) Régulo

5

Os fiscais do Parque Nacional do Limpopo desempenham dupla função, sendo fiscal e guia de turismo.
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h) Líder da aldeia;
i) Turistas;
j) Residentes da aldeia de ambos sexos e diferentes idades.
A seleção dos entrevistados na comunidade era feita por meio da técnica bola de neve.
Outros foram escolhidos por questões de oportunidade e alguns eram os que me chamavam
para dialogar. Entre os critérios usados na seleção, destaca-se o fato de ter vínculos com o
parque ou com a comunidade. Importa enfatizar, ainda, que várias entrevistas formais e
informais foram estabelecidas por pessoas que não estão enumeradas no trabalho mas que
ajudaram a compreender o objeto da pesquisa.
Nos dias em que o carro passava antes da hora combinada, ou eu me atrasava , eu ia
a pé pela estrada, para contornar a perda de carona e me colocar junto a pessoas da comunidade.
Mas é importante salientar que a caminhada era opcional, pois qualquer carro que passa leva as
pessoas que se encontram paradas esperando carona. Não é preciso pedir, pois existe um
acordo tácito, as pessoas costumam parar e se ajudarem umas às outras. O distrito não tem ainda
um sistema de transporte e, por isso, qualquer um que tenha uma viatura6 entra no esquema de
solidariedade com os outros, dando caronas e deixando-os pelo caminho até chegarem em seu
próprio destino.
Nestas oportunidades viajei em uma viatura conhecida como my love7. Nela, os 17
km de distância parececiam 100 km. Na medida em que a poeira se erguia, a percepção da
paisagem e do lugar mudava. No conforto do carro de recolha do parque eu percebia as
paisagens lindas e me instigava ver as pessoas, os animais bravios e domésticos compartilhando
o mesmo espaço. No my love a paisagem tomava outras imagens. O verde maquiava-se de
vermelho do barro a medida em que o carro andava, levantando a poeira para o ambiente. As
pedrinhas não ficavam de lado e desfilavam sua classe nos olhos de todos que ocupavam o my
love. As conversas aqui eram grupais, todos falavam abertamente, riam e gritavam para se fazer
escutar.
Essa situação se configurava num constrangimento e numa oportunidade de interação
com os sujeitos, pois permitia uma observação participante. Nestas paragens de carona
decorriam várias entrevistas informais que foram de total importância para a coleta de

6

Em Moçambique chamam os carros de viatura.
My love provem do inglês, e significa na língua portuguesa meu amor, esta expressão é usada localmente para
referir às viagens em veículos de caixa aberta, do qual as pessoas viajam em pé e outras sentadas no corrimão do
carro, desta feita as pessoas abraçam-se umas às outras em busca de equilíbrio. Este forma de transporte é muito
comum na região devido à inexistência de transporte público, contudo também é utilizados nas regiões urbanas e
assumem o mesmo nome e significados.
7
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informações. Deste modo tornou-se um momento fundamental de informações e descobertas
de outros sujeitos essenciais para a pesquisa, entre a poeira e os abraços dialogávamos sobre o
espaço, várias histórias eram contadas que ajudaram a compreender a cultura local e o
funcionamento do turismo no lugar.
A viagem do my love ajudou-me a despir preconceitos com relação à comunidade,
principalmente pelo fato de ter esperado 15 dias para estar em contato com eles. Várias
entrevistas informais foram estabelecidas com pessoas que moravam fora do parque, e estas
pessoas, de fora da comunidade, chamavam os moradores do parque de analfabetos, violentos
e ignorantes. Essas percepções de moradores de fora da aldeia me trouxeram uma imagem da
comunidade que não condizia com a que eu tinha anteriormente. No dia a dia com os
moradores, indo e voltando com eles, vivenciando as dificuldades destes, pude perceber as
lógicas subjetivas que ditavam determinadas atitudes violentas do grupo.
Importa salientar que eu tentava ao máximo manter a neutralidade, não me envolver
sentimentalmente com o objeto da pesquisa. Contudo, era difícil em certos momentos, como
assevera Oliveira (1996), que acreditar na neutralidade em pesquisa é apenas viver uma doce
ilusão. É complicada a questão da neutralidade na pesquisa antropológica, pois é difícil manterse alheia à situação.
Ter estado no campo configurou-se em uma etapa essencial para a pesquisa. Até o
momento recebo dados importantes de lá, mesmo agora, em que já voltei há vários meses. Por
exemplo, neste momento, diante da pandemia de Covid-19, o governo alocou três milhões de
dólares para a conservação da diversidade biológica do parque e não enviou nada para os
moradores, sendo que a fauna local está imune ao vírus. Essa situação fez com que muitos
desprivilegiados se lembrassem de mim e entrassem em contato para saber se eu já tinha
encerrado a pesquisa ou se ainda cabia mais um desabafo.

1.1.4 Limitações da pesquisa
Com a constante desvalorização da mão-de-obra local em detrimento de pessoas de
fora, tornou se também difícil para mim o acesso a alguns moradores fluentes na língua
portuguesa, que se recusavam a falar português pensando que o trabalho era para uma empresa
que havia contratado uma pesquisadora para trabalhar em seu lugar.
Muitos na comunidade não são alfabetizados, por isso tornou-se difícil o uso de
questionários neste trabalho. Eles riam um do outro quando estes pegavam no papel. Por este
fato, foi cancelada a aplicação de questionários com os moradores.
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Outra limitação é referente ao medo que os funcionários do parque sentiam de
participar temendo perder seus postos de trabalho. Alguns funcionários levavam o questionários
e prometiam devolver, mas até o fim da pesquisa não retornavam. Do mesmo modo,
dificultavam a coleta de certos materiais, como relatórios do turismo de anos anteriores e atas
de reuniões do conselho do turismo.
Outra limitação refere-se aos informantes-chave. Geralmente essas pessoas eram as
únicas ocupando aquele cargo, ou a única pessoa portadora de uma informação e, por mais que
eu conseguisse acessar à informação, não consegueria transportar para o trabalho sem expor as
identidades dos interlocutores.
De forma a contornar os empecilhos acima, eu mostrava a credencial da universidade,
com o sentido de reafirmar meu papel de pesquisadora, principalmente para os funcionários do
parque, para que estes participassem ativamente e conversassem sem medo. Adotei também as
vestes da comunidade, conforme a cultura local, usando capulanas e camisetes bem compridas.
A todo momento eu tentava chegar o mais próximo possível da cultura local.
Neste sentido procurei também estabelecer vínculos de amizade com professores
locais, que ajudaram a acessar membros da comunidade.

1.1.5 Estrutura do trabalho
O primeiro capítulo desta dissertação refere-se à esta introdução, que apresenta uma
primeira aproximação com as teorias e o campo da pesquisa, bem como delimitação do tema,
justificativa e metodologia.
No segundo capitulo, a seguir, discute-se a questão ambiental no mundo e em
Moçambique, buscando condensar abordagens, conceitos e teorias para a compreensão do
tema. Apresenta-se a origem e evolução de áreas protegidas em Moçambique; menciona-se o
quadro institucional e jurídico da conservação no país e traz-se também as interferências da
criação do parque nas dinâmicas de bem-estar das populações. Discute-se, ademais, o turismo
como vetor de desenvolvimento. E o capítulo termina com a discussão do conceito de
desenvolvimento e sua mudança de paradigma para o desenvolvimento sustentável e endógeno.
O Terceiro capítulo busca mostrar as transformações socioambientais do Limpopo e é
apresentado um estudo físico e natural da área, bem como as transformações ambientais do
espaço. São trazidas ainda as características da área em estudo, o processo de ocupação das
terras pelas comunidades, a chegada dos projetos da Área de Conservação Tranfronteiriça e as
transformações geradas com a sua implementação, destacando os conflitos que ocorrem
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localmente. Este capitulo pretende dar subsídios para o compreensão histórico e socioambietal
do local de pesquisa e da comunidade.
O quarto capítulo intitulado Turismo: da utopia à realidade, busca comparar o que foi
projetado pelos idealizadores do Limpopo com relação à atividade turística e o que está sendo
implementado na prática. Apresenta ainda a chegada do turismo na vida dos moradores e as
mudanças decorrentes disso, procura trazer também a percepção dos moradores sobre o turismo
e descrever as iniciativas criadas pelas comunidades com a verba do turismo.
Por último, são apresentadas as considerações finais, em que constam abordagens
finais tanto da pesquisa empírica quanto da teórica. Tentou-se fazer, por fim, uma ponte entre
a teoria e prática. Enfatizando a necessidade de conciliação da agropecuária como atividade
principal e o turismo como alternativa às fontes de renda, tendo em conta a sazonalidade e a
inexistência de outras fontes de rendimento da comunidade.
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2 O DEBATE AMBIENTAL E A PROTEÇÃO DA NATUREZA NO MUNDO

As iniciativas de proteção da natureza datam de tempos remotos, desde a concepção
de culturas pré-agrárias, estabelecidas pela aristocracia rural e pela realeza. Inicialmente, eram
relacionadas a espaços sagrados e de reprodução social, como mosteiros, locais de rituais,
termas usadas no sentido terapêutico e fontes de suprimento básico, como a caça e a madeira
(DAVENPORT; RAO, 2002; BENSUSAN, 2006; QUINTÃO, 1983 apud DUARTE, 2011).
Embora com finalidades diferentes das ideias atuais, a proteção da natureza já existia desde
tempos remotos.
A preocupação com a degradação da natureza passa a se intensificar a partir do século
XIX, com a Revolução Industrial, o inchaço populacional das cidades causado pelo êxodo
urbano-rural e o cenário catastrófico deixado pelas Guerras Mundiais. A partir do final da
década de 1960, as preocupações com a degradação planetária surgem, com ênfase midiática
no cenário mundial, sobretudo após a publicação de documentos que alertavam acerca das
catástrofes ambientais e ameaças ecológicas que abatiam diversas localidades do planeta.
Dentre esses documentos, dá-se destaque ao Relatório Meadows – Limites do Crescimento,
publicado em 1972 pelo Clube de Roma (MORIN; KERN, 2005; RONCAGLIO, 2008).
O Relatório Limites do Crescimento trouxe para o debate questões prementes e pouco
visibilizadas na época de sua publicação: o alerta sobre o possível esgotamento dos recursos
naturais, diretamente relacionados ao progressivo crescimento demográfico e ao aumento da
produção industrial. O documento até hoje é considerado um marco para o debate ambiental,
pois traduziu uma preocupação acerca da sobrevivência da espécie humana (IRVING, 2014).
As áreas protegidas (APs) surgem como consequência de um amplo movimento
internacional que reivindicava a proteção da natureza. Pautadas em objetivos preservacionistas,
as primeiras APs surgem como “ilhas de conservação”, a fim de resguardar a biodiversidade do
uso direto pelos seres humanos (Diegues, 2004). Surgidas no boom do crescimento das grandes
cidades e implantação das grandes indústrias, as primeiras APs foram pensadas como
possibilidade de salvaguardar os ecossistemas do ‘desenvolvimentismo’ e para a contemplação
e lazer dos seres humanos. No caso do continente africano, este lazer estava ligado a caças da
denominada fauna bravia.
A primeira iniciativa de conservação da natureza no mundo, assemelhada ao que
conhecemos hoje foi o estabelecimento de um parque aberto ao público, que proibia a presença
de moradores e possuía um forte apelo ao sagrado. Este “éden americano” foi o Yosemite
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Valley, considerado, em 1864, pelo Congresso estadunidense como um lugar de significado
sagrado (RODRIGUES, 2009; DAVENPORT; RAO, 2002).
Contudo, como o Parque Nacional de Yosemite só foi decretado em 1890, foi o Parque
Nacional de Yellowstone, criado em 1872 nos Estados Unidos, que foi reconhecido como
primeiro Parque Nacional do mundo. O ‘modelo’ do Yellowstone, que serviu de padrão para
parques no mundo todo, foi pautado numa perspectiva “wilderness” e possuía fins estéticos e
educacionais, sem permitir uso direto da natureza pelos seres humanos, com objetivo de
preservar suas belas “paisagens naturais” (BENSUSAN, 2006, p. 03).
Valejo (2013) e Irving (2018) destacam que a criação de áreas protegidas baseadas na
perspectiva do ‘wilderness’ resultou na desterritorialização de vários grupos sociais. De acordo
com Pinto (2012), esse modelo também foi reproduzido no continente africano. Contudo, os
objetivos não eram de lazer e recreação como nos parques norte-americanos, mas de proteger a
fauna bravia da perseguição de caçadores. O autor destaca que as primeiras iniciativas de
conservação no continente não tinham objetivos conservacionistas, mas sim de caráter
econômico e político.
Cabe destacar que o ‘modelo Yellowstone’ foi pensado antes da criação da
International Union for Conservation of Nature (IUCN)8, em 1948, instituição que influenciou
a implantação de áreas protegidas no mundo todo e contribuiu para a propagação do conceito
de parques nacionais. Com a criação da IUCN, o modelo de parque nacional propagado se
inspirou em Yellowstone. Ou seja, não era pensado a partir das necessidades de cada país, e
ignorou a realidade de países como Moçambique e o Brasil assim os demais, que tinham/têm
suas áreas naturais habitadas por seres humanos (CONTI, 2011; DIEGUES, 2004).
Contudo, a IUCN notou que já existiam diversas experiências de parques pelo mundo,
antes mesmo da sua criação. Assim, em 1960, instituiu a Comissão Mundial de Parques, na
tentativa de investigar todas essas experiências em andamento e definir um modelo e conceito
universal. Assim, a concepção de parques da IUCN adotou um viés preservacionista semelhante
a experiência norte-americana. Esse modelo influenciou e ainda influencia a criação de parques
nacionais no mundo todo (CONTI, 2011). No mesmo ano, por forte influência da IUCN, é
criado o primeiro parque em Moçambique, o Parque Nacional de Gorongosa, nascido de uma
proposta de recategorização de uma reserva nacional.
Em 1972 ocorreu em Estocolmo, na Suécia, a Conferência da Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente Humano, que resultou na Declaração de Estocolmo. A Declaração expressava
8

A IUCN foi criada primeiramente, em 1948, com o nome International Union for Protection of Nature (IUPN).
E somente em 1956 seu nome foi alterado para IUCN.
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o direito ao ambiente saudável e equilibrado como fundamental a todos os seres humanos. Além
disso, esboçava um conceito próximo ao desenvolvimento sustentável, que seria consolidado
mais tarde no Relatório de Brundtland.
Segundo Layrargues (1997) e Silva (2013), no bojo dessa conjuntura, acontecem
diversas conferências e acordos, são publicados diversos documentos, sobretudo em nível
internacional, voltados para deliberação e busca de propostas que pudessem repensar o modelo
vigente de desenvolvimento que, até então, era norteado por critérios que beneficiavam as
formas de crescimento econômico e contribuíam para crise ambiental, sem, contudo, satisfazer
as necessidades humanas, principalmente dos países pobres.
Uma dessas conferências ocorreu em 1982, em Bali, na Indonésia, o III Congresso
Mundial de Parques Nacionais da IUCN. A partir de então a noção de parque passa a ser
discutida alinhada às perspectivas de desenvolvimento socioeconômico. Além disso, durante o
Congresso foi acordado que a existência dos parques e das outras áreas protegidas só faria
sentido se contemplasse a melhoria da qualidade de vida dos países pobres (IRVING, 2018).
Outro marco internacional acontece em 1987, com a publicação do Relatório
Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum, resultado de um estudo da
Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que, entre outras coisas, anunciava
o conceito de Desenvolvimento Sustentável (DS), que “é aquele que atende as necessidades do
presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias
necessidades” (PELEGRINNI; FILHO, 1997, p.41). Na mesma linha de pensamento,
Desenvolvimento sustentável, em Moçambique, constitui “desenvolvimento baseado numa
gestão ambiental que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer o
equilíbrio do ambiente, permitindo que as gerações futuras também satisfaçam as suas
necessidades” (MOÇAMBIQUE, 1999, Art. 7).
O conceito de Desenvolvimento Sustentável (DS), embora criticado por autores como
Sachs (2010) e Layrargues (1997), influenciou e permanece influenciando acordos,
conferências e tratados do mundo todo. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) realizada em 1992 na cidade do Rio de
Janeiro/Brasil, conhecida como Rio-92, é um exemplo disso. Durante o evento a temática do
DS foi central, pautando as questões que pensavam maneiras de alcançar esse modelo de
desenvolvimento no plano global (IRVING, 2018).
Da CNUMAD resultaram importantes desdobramentos como a Convenção das
Mudanças Climáticas, que reverberou no Protocolo de Kioto e discutiu padrões de consumo
para países desenvolvidos.

Outros eventos dela decorrentes foram: a Convenção da
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Desertificação, que incluiu demandas de países de regiões áridas, principalmente do continente
Africano, a Agenda 21, instrumento de ‘planejamento participativo’, que reconhecia o papel
centrall das ‘populações tradicionais’ na gestão do meio ambiente,

e a Convenção da

Diversidade Biológica, na qual são incorporados aspectos sociais vinculados à conservação da
diversidade e criação de áreas protegidas (CONTI, 2011; IRVING, 2018).
Dentre estes acordos, a Convenção da Diversidade Biológica cumpre o papel de
incentivar o movimento mundial de criação de áreas protegidas. A CDB foi ratificada em
Moçambique em 1994, por meio da resolução nº 02/94 de 24 de agosto, enfatizando a
necessidade de união entre as nações em prol da construção de uma sociedade sustentável
(MORIN; KERN, 2005; PELEGRINNI FILHO, 1997).
A CDB foi estabelecida com o intuito de, frente à alarmante perda de biodiversidade,
coordenar ações globais para a conservação da biodiversidade mundial. A Convenção é
classificada pela ONU como uma convenção-quadro, pois não impõe regras e sanções aos
países signatários. Constitui-se, então, como documento norteador, permitindo que cada país
desenvolva suas estratégias com base em suas necessidades (IRVING, 2018).
A CDB configura um marco para o reconhecimento da importância da diversidade
biológica e dos conhecimentos tradicionais. Estabelecendo como objetivos “a conservação dos
recursos naturais, utilização sustentável e a repartição justa e equitativa dos benefícios
derivados da utilização dos recursos genéticos” (MOÇAMBIQUE, 1994, Art. 8º). Para tanto, a
CDB apresenta em seu texto uma estratégia a ser seguida pelos povos contratantes da
Convenção, permitindo a conservação in situ da diversidade biológica, que contempla a criação
de um sistema de áreas protegidas no qual os objetivos devem estar alinhados ao
desenvolvimento sustentável.
Além da influência da CDB, Diegues (2004) enfatiza que a tendência de criação de
APs resultou de uma série de motivos, entre eles o crescimento da preocupação mundial com
relação à destruição das florestas e da biodiversidade, da disponibilização de fundos
internacionais para a conservação, do possível aproveitamento dessas áreas para o turismo e da
possibilidade de acesso ao capital internacional pelos países em desenvolvimento. O autor
constata que o boom de criação de áreas protegidas no mundo se deu entre as décadas de 1970
e 1980, quando foram criadas 2.098 UCs, perfazendo uma área de cerca de 3 milhões de km².
Mesmo com um número considerável de APs, como destaca Diegues, em 1999, o
Relatório Planeta Vivo da WWF, que levou em consideração dados de 151 países, afirmava
que, entre 1970 e 1995, o mundo já havia perdido quase 30% das suas riquezas naturais
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(IRVING, 2018). Esses dados demonstravam que a conservação da sociobiodiversidade
planetária ainda se configurava um grande desafio.
No ano de 1992 ocorreu ainda um importante evento que propiciou avanços na
discussão sobre populações locais e parques, o IV Congresso Mundial de Parques, em Caracas,
intitulado “Povos e Parques”, em que foi evidenciada a preocupação com as ‘populações
tradicionais’. Outra pauta do Congresso foi a tentativa de convencimento das populações
tradicionais de que a criação de áreas protegidas poderia ser benéfica e que a participação das
comunidades era fundamental para a efetividade do projeto (FERREIRA, 2004). “Desta forma,
foi sugerido que estas fossem incorporadas a projetos de desenvolvimento rural em zonastampão, regiões nos limites das unidades que teriam a função de diminuir os impactos sobre
elas” (DIEGUES, 1996 apud FERREIRA, 2004, p. 31).
Alguns anos após a publicação da WWF, em 2002, esse cenário desafiador também
foi evidenciado durante a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em
Joanesburgo, na África do Sul, também conhecida como RIO+10. Embora tenham sido
reconhecidos alguns avanços, como o fortalecimento da legislação ambiental e implantação de
mecanismos de participação da sociedade civil em alguns países, houve consenso acerca do
agravamento da crise ambiental planetária.
Em 2003, na África do Sul, ocorre o V Congresso Mundial de Parques da IUCN. Um
dos principais resultados do evento foi o estabelecimento do Acordo de Durban. Para Irving
(2018, p.232), o acordo foi “um divisor de águas com relação às ideologias que vêm orientando
o processo de criação e gestão de áreas protegidas”. Na ocasião do evento, foi discutida a
relevância do papel das áreas protegidas para o estabelecimento da paz, mediação de conflitos
e inclusão social, introduzindo o debate sobre governança.
Cabe salientar que essa abordagem já havia sido reforçada pelo documento “Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio (ODM)”. Os ODM foram estabelecidos no ano 2000
consolidando diversas questões abordadas nas conferências internacionais ao longo da década
de 1990, e deviam ser alcançados até o ano de 2015. Os objetivos do Milênio compõem um
plano acordado por todos os países do mundo e pelas principais instituições internacionais de
desenvolvimento, contemplando, dentre outros objetivos, a redução da pobreza extrema,
detenção do avanço da AIDS9; fornecimento de educação primária universal; e a garantia de

9

Importa salientar que o continente africano, principalmente a parte subsaariana, tem um índice altíssimo de
pessoas com HIV. Em Moçambique são cerca de 2,2 milhões de pessoas vivendo com o vírus. Assim, políticas
que visem o combate ao vírus são de extrema relevância e precedem políticas de qualquer âmbito.

46

sustentabilidade ambiental. Os ODM não conseguiram dar conta de todas as ambições que
aspiravam. No entanto, promoveram avanços em algumas áreas, sobretudo na área de educação.
Baseando-se nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e como forma de finalizálos, em 2015, durante a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável da ONU, foram criados os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Por um período de mais 15 anos, até 2030,
os ODS deveriam ser priorizados por todos os estados-membros da ONU. Figuram entre os
principais ODS: acabar com a pobreza e com a fome, assegurando a segurança alimentar e
incentivando a agricultura sustentável; assegurar medidas urgentes para combater as mudanças
climáticas, conservar recursos hídricos; promover a utilização sustentável dos ecossistemas
terrestres;
Essa breve explanação

contribui para afirmar que a perda da biodiversidade no

mundo não é um fato recente, e também as proposição de ações para reverter a situação. A
criação das áreas protegidas no mundo foi conduzida por um movimento preservacionista de
caráter biocêntrico, que durante décadas excluiu os povos indígenas e as comunidades
tradicionais. Embora alguns avanços tenham sido alcançados, sobretudo por meio dos pactos
internacionais, ainda há uma grande lacuna no que consiste na inclusão social das populações
locais nos processos de criação das áreas protegidas, principalmente naquelas de proteção
integral como os Parques Nacionais.

2.1 A PROTEÇÃO DE FAUNA BRAVIA E O SURGIMENTO DOS PARQUES
NACIONAIS EM MOÇAMBIQUE

De acordo com a revisão bibliográfica e documental realizada por Berry e Petty (1992),
Moçambique não possuía áreas de conservação e/ou legislação protetora de fauna e flora no
período pré-colonial. A partir do século X, o comércio na costa norte da província de Nampula,
em Moçambique, se intensificou entre os nativos e os Árabes Suaíli. Os principais produtos
utilizados nas trocas comerciais eram os cornos de rinoceronte e chifres de elefantes, trocados
geralmente por produtos indianos como miçangas, condimentos, tecidos e louças. A utilização
dos recursos animais como moeda de trocas só era permitida a algumas pessoas da comunidade,
pois questões de ordem sagrada - como proibição ritualística da caça e colheita nas “florestas
sagradas”, magia e tabu relativos a algumas espécies de fauna selvagem – restringiam o acesso
a esses recursos.
Soto (2009) argumenta que embora não houvesse políticas ou legislações
regulamentadas de gestão dos recursos naturais, a utilização desses era regida por autoridades
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tradicionais, por meio de chefes de aldeia que regulavam o acesso e a utilização dos recursos
em seus territórios.
Com a chegada dos portugueses nos anos 1500, e a implantação do Ciclo de Marfim10,
houve um recrudescimento da vida selvagem em razão da caça predatória, fato agravado
durante o período que compreende os séculos XVII a XIX (PINTO, 2012). Este cenário
alarmante de intensa caça de fauna bravia contribuiu para o estabelecimento das primeiras ações
de Conservação em Moçambique. A proposta da pioneira, de que se tem conhecimento, data de
1893, quando Moçambique ainda era Colônia, visando regular a caça no território de Manica e
Sofala, e denominou-se “Legislação sobre as atividades de caça”. Esta legislação foi publicada
em 1903, centrando-se principalmente na regulamentação da caça na área de Maputo, e só
depois, em 1909, abrangeu todo o território moçambicano (PINTO, 2012; SOTO, 2009).
De acordo com Soto (2009), ao longo do período colonial as leis estavam voltadas
à utilização da vida selvagem para fins comerciais, alimentares e desportivos, ao invés de ser
pelo seu valor intrínseco.. A legislação criada pelos colonizadores portugueses procurava
garantir seu tradicional modus operandi e não figurar como um instrumento de proteção da
diversidade biológica.
É consenso entre alguns autores (BERRY; PETTY, 1992; SOTO, 2009; PINTO, 2012)
de que o estabelecimento de colônias europeias em alguns pontos da África deu origem a um
processo de destruição sistemática da fauna bravia, devido à caça excessiva. Mattos (2011)
ressalta que durante o período de colonização em Moçambique, a fauna e flora moçambicanas
serviam apenas de suporte econômico para Portugal. Por isso, grandes porções de terra foram
expropriadas de nativos e entregues a colonos. Além disso, exorbitantes exemplares de fauna
bravia foram abatidos para serem usados como moeda de troca.
Frente ao período de intenso conflito homem-animal, ao aumento da devastação de
áreas consideradas de relevante interesse ecológico, e devido a pressão feita por populares ao
governo português, o governo colonial passou estabelecer Coutadas e Reservas. Muitas dessas
áreas hoje desempenham a função de Áreas Protegidas. Em 1921, por meio de uma Portaria, o
governo colonial criou a primeira delas: a Reserva de Gorongosa, com cerca de 1.000 km²,
voltada para atividades de caça, sendo o seu acesso permitido apenas aos funcionários da
Companhia de Moçambique e seus convidados (PINTO, 2002). Mais de uma década depois,

10

Os portugueses marcaram sua presença com chegada dos ciclos de ouro X-XVII, ciclo do marfim XVII-XVIII
e do ciclo do comércio de escravos XVII-XX, sabe-se que no ciclo do marfim ocorreu o período de maior mortes
de elefantes no País.
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em 1935, a Reserva foi ampliada para 3.200 km². E somente na década de 1960 se tornou um
Parque Nacional.
O evento de maior destaque, considerado o início das ações de preservação da vida
selvagem no continente africano, foi o International Conference on the Preservation of Wild
Animals, Birds and Fish in Africa, realizado em 1900 em Londres. Esta reunião reuniu diversas
potencias mundiais que tinham interesse em explorar a vida selvagem nas colônias da África11.
Pinto (2012) assinala que embora o evento tenha obtido pouquíssimos avanços para a proteção
da fauna contra a caça predatória, com exceção de limitações pontuais para caça de elefantes,
um primeiro passo foi dado rumo a ações protetoras dos recursos de flora e fauna, ainda que
com viés estritamente econômico e colonial.
Em uma segunda reunião em Londres, no ano de 1933, a “Convenção para a Proteção
da Fauna e Flora Africanas”, na qual estiveram presentes representantes das colônias africanas,
foi incentivada a criação de parques como principal estratégia para a conservação da natureza.
O modelo de parque deveria ter como principais premissas: a) ser decretado em área controlada
pelo poder público; b) ser para preservação de fauna e flora, com caça proibida; e c) ser
destinado à visitação pública (MATTOS, 2011). A partir dessa conferência foi decidido um
novo plano com o qual os colonizadores europeus iriam gerir suas colônias africanas.
Contudo, Soto (2009) afirma que a administração portuguesa permaneceu não
empenhada na preservação da vida selvagem mesmo depois da Convenção de Londres de 1933.
As classes instruídas da sociedade portuguesa não demonstraram inclinação à uma perspectiva
de conservação e o governo colonial apenas declarou o seu apoio à conservação no final de
1948.
Para Pinto (2012), os primeiros esforços na tentativa de conter a destruição dos
recursos naturais em Moçambique (Coutadas e Reservas) não eram meramente
conservacionistas.

As preocupações iniciais das potências europeias situavam-se antes em questões
meramente do foro económico ou político. A vida selvagem africana era encarada
pelas administrações coloniais como património imperial e a sua preservação era
levada a cabo como apenas mais uma forma de desenvolvimento dos territórios a
colonizar” (PINTO, 2012, p. 12).

Cabe destacar as perversas investidas do governo colonial para alavancar a economia
portuguesa a partir da exploração das riquezas naturais, mesmo após as conferências de
11

África Subsaariana é o termo político-geográfico usado para descrever a parte do continente africano situada ao
sul do Saara que é composta por 48 países, dentre eles Moçambique.
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Londres. Entre 1949 e 1969 o governo abateu cerca de 180.000 herbívoros selvagens sob a
desculpa de controlar uma praga – mosca tsé-tsé -, quando, na verdade, tinha o interesse de
desenvolver a agropecuária na região (PINTO, 2012).
Foi somente na década de 1960 que o governo colonial adotou um caráter menos
economicista no processo de conservação das áreas naturais. Assim, já sobre o período de
guerra civil, publicou em 1964 um decreto que definiu novos cinco tipos de zonas de proteção
da vida selvagem: parques nacionais, reservas naturais integrais, reservas parciais, reservas
especiais e zonas de vigilância especial (SOTO, 2009). Conforme o Decreto de 1964 era
proibida a utilização de recursos nos parques nacionais e reservas naturais integrais. No entanto,
nas reservas parciais, reservas especiais e zonas de vigilância especial a caça era permitida,
desde que concedida autorização das autoridades provinciais (PINTO, 2012).
Para Lopes (2008) os esforços para conservação dos recursos naturais datam do
Século XX, quando os portugueses buscavam terras para a agricultura e para exploração da
madeira e da borracha. Dessa forma, publicou-se a primeira Lei de Terras, em 1965, com o
intuito de “preservar as terras” para responder às necessidades econômicas da metrópole
portuguesa.
Pinto (2012) e Soto (2009) destacam que a maior parte dos parques nacionais, reservas
e coutadas oficiais de caça foram criadas entre 1960 e 1970, ainda sob o caráter de colônia. “A
rede de AP que ainda hoje perdura contava neste período já com quatro Parques Nacionais
(Gorongosa, Bazaruto, Zinave e Banhine), cinco Reservas Nacionais (Maputo, Pomene,
Marromeu, Gilé e Niassa) e treze Coutadas” (PINTO, 2012, p.30).
Em 1975, ao final da administração portuguesa em Moçambique, o total de área
protegida no território era de 92, 200 km². Com isso, infere-se que boa parte do sistema atual
de APs, que possui um total de 185,700 km², vigora desde o período colonial. Segundo Pinto
(2012), do total de áreas protegidas, 61% eram Coutadas Oficiais e 39% Parques Nacionais e
Reservas de Vida Selvagem.
Na fase pós-independência, e um período de paz marcado pelo governo da Frente de
Libertação de Moçambique (FRELIMO), houve um período intenso de guerra civil em que
morreram muitas pessoas e em que boa parte dos recursos naturais de Moçambique foi
destruída, sobretudo os mamíferos de grande porte da fauna selvagem. Além disso, a gestão
dos parques nacionais foi prejudicada, já que estes eram geridos por portugueses que deixaram
o país após a guerra da independência.
No que se refere às ações de conservação da natureza, o início do período de
independência

era semelhante ao colonial. Em 1977 o governo independente reviu a
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“Legislação sobre as atividades de Caça” publicada durante o período colonial. Com a revisão,
passou a ser permitido o uso de fauna bravia pela população, sob o entendimento de recurso
natural renovável e de alto valor económico (PINTO, 2012). Isto demonstra uma continuidade
da lógica colonial europeia.
Entre 1976 e 1981, o governo moçambicano financiou operações oficiais de abate de
animais selvagens em busca do aproveitamento de

sua carne, por meio da Empresa

Moçambicana de Fauna (EMF). Essas operações ficaram conhecidas como “Operação Búfalo”,
pois foram abatidos cerca de 30 mil búfalos e outros animais em menor proporção (PINTO,
2012). No sul do país, a EMF perpetrou abates de inhalas e impalas com o objetivo de vender
carne para hotéis de Maputo.

O período que marcou de forma trágica o destino da vida selvagem foi a guerra civil
entre as forças governamentais da FRELIMO e o movimento rebelde RENAMO. De
1976 a 1992, este conflito destruiu grande parte das infraestruturas existentes em
Parque Nacionais e Reservas, aniquilou boa parte dos animais selvagens existentes
tanto fora como dentro das AP e impediu que as autoridades de Maputo, ou quaisquer
outras, tivesse controlo no terreno (PINTO, 2012, p. 33).

Durante a guerra civil, portanto, se tinha uma percepção de finitude e possibilidade de
renovação dos recursos naturais. Deste modo, tanto o governo, que pretendia fornecer carne
para o alimento da população, quanto as comunidades que diante da escassez e péssimas
condições sociais recorriam à caça como meio de autossustento, deram continuidade a projetos
de destruição da biodiversidade moçambicana. Soto (2009) destaca que a utilização da vida
selvagem ia além, incluindo a obtenção do marfim para o financiamento da guerra.
A mudança deu-se somente em 1992, após 16 anos de duração da guerra civil, a partir
da assinatura dos Acordos de Roma. Anterior ao período de paz, ainda durante a guerra, cerca
de 50% da população do país havia abandonado suas terras rurais e se refugiado para os centros
urbanos e seus entornos. Com o estabelecimento da paz, grande parte desses refugiados
retornou as suas terras, culminando em um novo período de intensa exploração dos recursos
naturais. Diante disso, era urgente que o governo tomasse medida de proteção e recuperação
dessas áreas (PINTO, 2012).
Houve em 1992 a aprovação de políticas que intentavam promover a recuperação e
conservação da vida selvagem. Entretanto, embora tenha resultado nas primeiras vistorias às
zonas afetadas pela guerra e nos primeiros esboços de planos de recuperação, com lógica
semelhante a do período colonial, não logrou êxito.
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A partir de 1992, com o fim do conflito armado, passou-se a elaborar projetos de
desenvolvimento para a economia do país baseados no impulsionamento das atividades
econômicas nas áreas rurais do país. Dessa forma, um dos objetivos era capacitar as
comunidades para a gestão e uso sustentável dos recursos naturais por meio da implantação de
“projetos participativos” (BENJAMIM, 2003).
De acordo com Benjamim (2003), a conservação no continente africano tem falhado
principalmente por ignorar o fator social. Há um embate muito grande entre os objetivos
conservacionistas, que abarcam e entendem os grupos sociais locais como parte do território, e
os grupos “preservacionistas” que se pronunciam contra a presença humana, mas chancelam o
uso das áreas usufruto econômico do país.
Essa prioritária valorização dos objetivos econômicos fica demonstrada na trajetória
de boa parte dos parques nacionais do país. Em primeiro lugar, foram criados visando à caça,
como Coutadas e, somente mais tarde, convertido (recategorizado) para Parque Nacional,
citando como exemplo o Parque Nacional do Limpopo e o Parque Nacional Gorongosa. No
Quadro 1 é possível visualizar o período de criação das áreas protegidas de acordo com a sua
categoria.
Quadro 1-Áreas protegidas em Moçambique era colonial

Data

Nome
Gorongosa, Bazaruto, Zinave e

1960 e 1970

Banhine

1960/1970

1960/1970

Categoria
Parques Nacionais

Maputo, Pomene, Marromeu, Gilé
e Niassa
Coutadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13

Reservas

Coutadas

Fonte: Elaboração da autora, a partir de Soto (2009).

A Seção a seguir descreverá o cenário atual das áreas de conservação de Moçambique.

2.2

PANORAMA

CONTEMPORÂNEO

(pós-independência)

DAS

ÁREAS

DE

CONSERVAÇÃO EM MOÇAMBIQUE

Conforme visto na seção anterior, o estabelecimento areas de conservação em
Mocambique é um fenômeno relativamente recente, iniciado na década de 1960.
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Segundo Ntela (2013), o histórico de criação da principal rede de áreas de conservação
de Moçambique – parques e reservas - pode ser dividida em três períodos:
a) a década de 1960 foi marcada pela criação das reservas nacionais e de alguns
parques nacionais (83,3% das reservas nacionais e 17% dos parques nacionais atualmente
existentes);
b) na década de 1970 foi intensificada a criação de parques nacionais (cerca de 50%
do total existente atualmente);
c) na década de 2000 houve continuidade na criação de parques e reservas (criação de
33% restante dos parques e 17% das reservas.
No que diz respeito à criação de outras categorias de áreas de conservação, as
destinadas à exploração orientada, como as Coutadas oficiais e fazendas de bravio, Ntela (2013)
afirma que a maioria das Coutadas, cerca de 70% teve sua criação ainda na década de 1960,
algumas das que mais tarde viriam a se transformar em parques. Já as fazendas de caça foram
criadas a partir de 2010. Na Figura 03 a seguir é possível visualizar as áreas de conservação
existentes em Moçambique:

Figura 3-Mapa das Áreas de Conservação de Moçambique

Fonte: BIOFUND (2020).
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As áreas protegidas, ou zonas de proteção, “são áreas territoriais delimitadas,
representativas do património natural nacional, destinadas à conservação da diversidade
biológica e de ecossistemas frágeis ou de espécies animais ou vegetais” (MOÇAMBIQUE,
2014). Essas áreas/zonas de proteção são divididas em dois grupos, as áreas de conservação
total (ACTs) e as áreas de conservação de uso sustentável (ACUS), em um modelo similar ao
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação do Brasil.
As Áreas de Conservação Total são áreas de domínio público destinadas à preservação
integral dos ecossistemas, permitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais, com algumas
exceções previstas em lei. Fazem parte deste grupo as categorias: reserva natural integral,
parque nacional e monumento cultural e natural.
As ACUS são áreas de domínio público e privado destinadas à conservação dos
recursos naturais, permitindo o uso sustentável direto dos recursos, com base em planos de
manejo12 específicos de cada área. Fazem parte deste grupo as categorias: reserva especial, área
de proteção ambiental, coutada oficial, área de conservação comunitária, santuário, fazenda do
bravio, parque ecológico municipal.
Segundo dados da ANAC13 (2017), as áreas de conservação do país ocupam 25% do
território, cerca de 18,57 milhões de hectares. No Quadro 02 a seguir é possível visualizar as
ACs do país, de acordo com sua categoria, grupo e extensão territorial.

Quadro 2-Áreas de Conservação em Moçambique (Parques nacionais, reservas e coutadas)

Nome

Província

Área (km2) % da
superfície da área

Ano de
(Proclamaçao)

Parque NacionalParque Nacional da
Gorongosa
Parque Nacional de
Bazaruto
Parque Nacional Zinave
Parque Nacional
Banhine

12

Sofala

5370

(1966-1967)

Inhambane

1600

1971

Inhambane

6000

1973

Gaza

7000

1973

Também chamado de Plano de Maneio em Moçambique, é um documento elaborado por meio de estudos
técnicos com o intuito de planejar as atividades que serão realizadas no interior das áreas de conservação (ACs).
13
Em Moçambique, a gestão das áreas de conservação é feita pela Administração Nacional das Áreas de
Conservação (ANAC), entidade sob tutela do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural
(MITADER).
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Parque Nacional do
Limpopo
Parque Nacional das
Quirimbas
Total area
Reserva Especial de
Maputo
Reserva do Pomene
Reserva de Buffalo do
Marromeu
Reserva do Gilé
Reserva
do
Chimanimani
Reserva do Niassa
Área total
Coutada 4
Coutada 5
Coutada 6
Coutada 7
Coutada 8
Coutada 9
Coutada 10
Coutada 11
Coutada 12
Coutada 13
Coutada 14
Coutada 15
Total Area

Gaza
Cabo Delgado

10.000

2001

7506

2002

37,476 [4.68%]
Reservas Nacionais
700
Maputo
Inhambane
Sofala
Zambézia
Manica

1960 (1969)

200
1500

1964
1960

2100
1740

1960
2003

Niassa
-

42.200
48.440 [6,06%]
Coutadas
Manica
12.300
Sofala
6868
Manica
4563
Manica
5408
Sofala
310
Manica
4333
Sofala
2008
Sofala
1928
Sofala
2963
Manica
5683
Sofala
1353
Manica
2000
49,717 [6.21%]

1964
1969
1972
1960
1969
1969
1969
1961
1969
1969
1960
1969
1969
-

Fonte: Elaboração da autora com base em SOTO (2009, p. 87).

De acordo com ANAC (2017), as áreas de conservação de Moçambique permanecem
sob intensa pressão antrópica, tanto no interior quanto no entorno dessas áreas, gerando diversos
conflitos. As principais ameaças são o abate de animais e mineração ilegais; extração
descontrolada de combustíveis lenhosos e produtos florestais. Essas questões são agravadas
pela ausência de infraestrutura e serviços de apoio e fiscalização do turismo, além dos
ineficientes recursos financeiros do Estado e das próprias ACs, que não propiciam a
sustentabilidade financeira das áreas, cobrindo apenas o pagamento de parte dos salários dos
funcionários e das despesas operacionais.
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Entre 1997 e 2014 foi criada uma série de leis e decretos no âmbito da conservação
da biodiversidade de Moçambique que pode ser visualizada no Quadro 03 a seguir:

Quadro 3-Instrumentos legais de conservação da natureza de Moçambique

Intrumento
Lei n° 20/97 de 1de Outubro
de 1997

Lei n° 19/97 de 1 de Outubro
de 1997

Lei n° 10/99 de 07 de
Julho de 1999

Diploma
Ministerial
n°17/2001de 07 de Fevereiro
de 2001

Designaçao
Lei do Ambiente

Objetivo
Defini as bases legais para
uma utilização e gestão
correta do ambiente e seus
componentes;
Lei de Terras
Define as bases que orientam
a
implementação
e
administração da Terras nas
zonas rurais;
Lei de Florestas e Fauna Define
as formas de
Bravia
utilização ambiental com
maior
enfoque
da
sustentabilidade económico,
social e ecológico
dos
recusos;
Diploma Ministerial Define o processo da
transição das áreas de
conservação do MITADER
para o MITUR;

Fonte: Elaboraçao da autra, com base nos dados do BIOFUND (2020).

2.3 AS COMUNIDADES NO ÂMBITO DA LEI DE TERRAS (LT)
A questão da terra em Moçambique é regulada pela Lei n.˚20/2007 de 1 de outubro,
que no seu Artigo 2 defende que “ a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida ou,
por qualquer outra forma, alienada, hipotecada ou penhorada (MOÇAMBIQUE, 1997). Toda
terra em Moçambique pertence ao Estado. Com efeito, o direito de uso e aproveitamento da
terra é conferido às pessoas singulares ou coletivas tendo em conta o seu fim social. O mesmo
dispositivo define comunidade local como

um agrupamento de famílias, vivendo numa zona territorial de nível de localidade ou
inferior que tem como objetivo a salvaguarda de interesses comuns através da
proteção de áreas habitacionais, áreas agrícolas, florestas, sítios de importância
cultural, pastagens, fontes de água e áreas de extensão, são três os elementos
integradores desta definição, sendo que o primeiro consubstancia-se no território, o
segundo no agregado populacional e o terceiro em interesses comuns
(MOÇAMBIQUE, 1997).

Com base no conceito acima, pode-se depreender que o território é um elemento
importante, pois permite identificar a comunidade local que sobre ele se assenta, sendo que
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também condicionam a identificação da população cujos interesses vão ser percebidos pela
comunidade local.
Os moradores locais possuem uma representação simbólica com os territórios que
ocupam. Seus espaços carregam uma trajetória histórica em que reproduzem suas
manifestações sociais e culturais, constituindo, portanto, um território histórico e cultural.
De acordo com Descola (1996 apud ESCOBAR 2005), os modos de relação entre os
humanos e seu ambiente podem de ser de reciprocidade, predação ou proteção. Segundo Sachs
(1986 apud LITLE 2002), territorialidade é o esforço coletivo de um grupo social para ocupar,
usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico,
convertendo-a assim em seu “território”. Sathler (2012) afirma que a territorialização é a
capacidade de transformar em território o espaço geográfico, onde a desterritorialização assume
um sentido inverso, ou seja, a: perda do poder sobre o território, ou a desvinculação física de
alguém sobre um espaço. Neste sentido, ocorre a perda subjetiva da relação territorial,
representada pela perda da capacidade de exercer poder sob intenso conflito. Neste âmbito da
(des)territorilizaçao, sobressai a questão do lugar enquanto espaço de vivências. De acordo com
Escobar (2005, p. 3-4), “os lugares são criações históricas, que devem ser explicados, não
assumidos, e que esta explicação deve levar em conta as maneiras pelas quais a circulação
global do capital, o conhecimento e os meios configuram a experiência da localidade”. O
desaparecimento do lugar está claramente vinculado à invisibilidade dos modelos culturalmente
específicos da natureza e da construção dos ecossistemas,
O elemento populacional também é de extrema importância, na medida em que é em
função dele que se definem os interesses percebidos pela comunidade, ou seja, os interesses
comuns, que consistem no escopo ou no objeto pretendido pela comunidade. Com base no
conceito legal apresentado, podemos deduzir que, para existência das comunidades locais, é
necessário o agrupamento de famílias e indivíduos, ou seja, só pode haver comunidades locais
onde existirem várias unidades familiares ou de pessoas, sendo que, essas unidades de pessoas
e agrupamento de famílias, devem situar-se num determinado espaço territorial e não estarem
de forma dispersa/ isolada ou em diversos espaços diferentes.
Este mesmo conceito estabelece que as comunidades locais só podem existir numa
circunscrição territorial de nível de localidade e povoação, nunca acima disso; O que significa,
recorrendo nos termos do Artg.7 da Constituiçao da República de Moçambique, que não
existem comunidades locais a nível de Província, Distrito e Postos Administrativos.
Estes agrupamentos de famílias e indivíduos têm que ter uma finalidade que implica a
salvaguarda de interesses comuns. Com base nesta posição podem existir agrupamentos de
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pessoas e famílias institucionalizadas, mas, caso não visem à salvaguarda de interesses comuns,
não podem ser considerados como comunidades locais.
No Artigo 7 da Lei de Terras (LT) são estabelecidas as zonas de proteção total. De
acordo com o glosario da LT, Zona de Proteção de Natureza são “ bens do domínio publico,
destinado à conservação ou à preservação de certas espécies animais ou vegetais, da
biodiversidade, de monumentos históricos, paisagísticos e naturais, em regime de maneio
preferencialmente com a participação das comunidades locais, determinado em lesgilaçao
especifica” (MOÇAMBIQUE, 1977) .
Na atualidade as zonas de proteção correspondem a áreas de proteção. E, para efeitos
do presente trabalho, mesmo reconhecendo o termo/conceito de ‘áreas protegidas’ utilizado no
Brasil, adotou-se ‘áreas de proteção’ por se constituir o conceito que está em conformidade com
os demais dispositivos jurídicos utilizados em Moçambique.
A ocupação da terra por pessoas singulares e pelas comunidades locais, segundo as
normas e praticas costumeiras que não contrariem a Constituiçao, é reconhecido pela LT. O
mesmo dispositivo estabelece ainda que as comunidades não podem ser expropriadas da terra,
apenas nos casos plasmados na lei, que pode ser a formação de áreas protegidas ou por
exercício de uma atividade econômica.
Segundo o Plano de Manejo do PNL, “dentro de uma área de conservação não podem
existir DUAT14, estes se existirem devem ser revogados e se a administração do PNL tiver
pedidos de ocupação de terra os mesmos devem estar enquadrados no Plano de Manejo, e sobre
eles pode-se emitir uma licença especial” (PLANO DE MANEJO, 2018, p. 07).
Principais atividades das comunidade conforme LT, Artigo 24, número 02:
a) As comunidades locais participam da gestão de recursos naturais;
b) Na resolução de conflitos,
c) No processo de titulação e;
d) Na identificação e definição dos limites dos terrenos por elas ocupados.
O Licenciamento do DUAT para fins econômicos obedece determinados parâmetros
que consubstânciam nas consultas das comunidades locais, com o fim de se saber se a parcela
em causa, está ou não ocupada nos termos do Art. 27 do Regulamento da Lei de Terras .
De acordo com Quadros (2004, p. 60)

14

Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) é um certificado no qual o estado atribui direito às pessoas
singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras de usufruir uma porção da terra solicitada, com as exigências
e limitações previstas na lei de terra.
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a Consulta às comunidades locais, para o acolhimento de investidores e outros
interessados em usar a terra é considerada como uma das inovações da LT. A consulta
é um trabalho conjunto que envolve a comunidade, os serviços de cadastro e o
administrador de Distrito ou o seu representante, devendo o resultado desse trabalho
ser reduzido a escrito e assinado por um mínimo de três e um máximo de nove
representantes da Comunidade.

Ademais, para além das consultas às comunidades locais, o LT, nos termos do artg.
27, estabelece a necessidade de haver parecer do Administrador do Distrito, que será seguido
de fixação de editais para se aferir e informar a comunidade que a terra em causa está sendo
requerida, com a finalidade de a comunidade pronunciar-se sobre esse ato.

2.4 AS COMUNIDADES NO ÂMBITO DA LEI DO AMBIENTE (LA)
A questão do ambiente é regulada pela Lei n. 20/2007 de 1 de outubro, o parágrafo 2
do Artigo 1, define o ambiente como sendo o meio em que o homem e os outros seres vivem e
interagem entre si e com o próprio meio, que inclui o ar, a luz, a terra e a água, bem como os
ecossistemas, a biodiversidade e as relações ecológicas. Inclui ainda, toda a matéria orgânica e
inorgânica, bem como todas as condições socioculturais e econômicas que afetam a vida das
comunidades.
A alínea b do Artigo 4 da Leio do Ambiente prevê expressamente o princípio do
reconhecimento e valorização das tradições e saber das comunidades locais que contribuem
para a conservação e preservação dos recursos naturais. Esta questão, assume especial
relevância em Moçambique onde, apesar de a Terra ser propriedade do Estado, é dela que, há
décadas, as famílias retiram a sua maior, e muitas vezes única, fonte de sustento.
O Artigo 4 da supracitada Leio do Ambiente de Moçambique, que reconhece a
importância das comunidades locais, teve sua inspiração no Princípio XXII, da Declaração do
Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de Junho de 1992, nos termos do
qual:

As populações indígenas e suas comunidades e outras comunidades locais
desempenham um papel vital na gestão e desenvolvimento do ambiente devido aos
conhecimentos e práticas tradicionais. Os Estados deverão apoiar e reconhecer
devidamente a sua identidade, cultura e interesses e tornar possível a sua participação
efectiva na concretização de um desenvolvimento sustentável.

Assim, a comunidade local detêm direitos não somente sobre as terras necessárias à
construção das suas habitações e à prática da agricultura, como também sobre as terras em
pousio, as florestas de onde extraem os recursos naturais necessários para o seu sustento, os
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lugares de importância cultural, as áreas necessárias para a pastagem do gado, e,
fundamentalmente, as áreas imperiosas para a própria extensão da comunidade.

2.5 AS COMUNIDADES NO ÂMBITO DA LEI DE FLORESTAS E FAUNA BRAVIA
(LFFB)

O Artigo 3 da Lei de Florestas e Fauna Bravia prevê o envolvimento das comunidades
locais, do setor privado e da sociedade civil na definição das políticas e estratégias, gestão,
conservação e exploração dos recursos florestais e faunísticos; promoção de estudos e da
investigação.
No artigo 14 da mesma Lei é estabelecido que é proibida a implatação de
infraestruturas habitacionais ou para outro fim que, pela sua dimensão , natureza e localização,
provoquem um impacto negativo sobre o ambiente.
No que diz respeito aos parques naturais, destaca-se que são estritamente interditas as
seguintes atividades: a) Caça dentro dos limites do parque; b) Exploração florestal, agrícola,
mineira ou pecuária; c) Pesquisa ou prospecção, sondagens ou construção de aterros; d) Todos
os trabalhos tendentes a modificar o aspecto do terreno ou de características da vegetação, bem
como a provocar a poluição das águas e, de um modo geral, todo o ato que, pela sua natureza,
possa causar perturbações à flora e à fauna;
Assim, prevê, nos termos do n.º 8, do Art. 10.º da LFFB, que, por razões de
necessidade, utilidade ou interesse público o Conselho de Ministros pode, a título excepcional,
autorizar o exercício de certas atividades nas zonas de proteção. Ou seja, apesar de ser
expressamente vedado o desenvolvimento de atividades que perturbem a flora e a fauna
existente nos parques nacionais, o Conselho de Ministros, caso assim o entenda, poderá
ultrapassar esta proibição e permitir o desenvolvimento de atividades na referida zona.
Em resumo, essas leis tratam sobre questões atinentes à categorização das áreas de
conservação, às parcerias pública e privada, ao reassentamento, à participação da comunidade
local na gestão da diversidade biológica e das áreas de conservação, às diretrizes para as áreas
de conservação transfronteiriças e às penalidades ocasionadas pela infração sobre a diversidade
biológica (NTELA, 2013).
Os órgãos gestores das ACs foram mudando durante as décadas. O Quadro 04
demonstra as instituições gestoras desde a década de 1970 até o período atual.

Quadro 4-Instituições gestoras das Áreas Protegidas em Moçambique
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ANO

INSTITUIÇÃO

1975

Departamento Veterinário;

1999

Criação do Ministério de Terra
Ambiente e Desenvolvimento
Rural (MITADER), Direção
Nacional de Florestas e Fauna
Bravia (DNFFB);

2002

Criação Direção Nacional das
Áreas de Conservação (DNAC)
foi integrada neste ministério;

2001

Criação Ministério do turismo
MITUR e Repasse da tutela ao
do MITADE para o MITUR

2006

MITUR reconhecido o órgão
copetente para a gestão das
APs;

2002

MITUR proclama novos
parques

2003
2011
2015Atulidade

O MITUR elabora a política de
turismo e a estratégia de
comercialização do Turismo;
É criada a ANAC
MITADER assume a tutela do
ANAC

CONTEXTO
Neste período as APs estavam sob tutela
do Departamento de veterinária;
A tutela do APs é transferida do
departamento de veterinária para a
DNFFB órgão sob tutela do MITADER;
A regulamentação florestal e da vida
selvagem de atribuiu a MITADER a
responsabilidade de zonear as áreas
florestais e de vida selvagem, o que deixou
ambiguidade quanto à possibilidade de
MITUR propor a proclamação de áreas
protegidas;
A responsabilidades das APs é
remanejada para a DNAC órgão sob tutela
do MITUR. Tendo enfretando resistência
do MITADER que reivindicava o controlo
pela explorações cinegéticas, pelo
licenciamento da caça de safari, nesta luta
pelo controlo ficou estabelecido que fora
das APs a responsabilidade, pelo
licenciamento da caça de safari em
explorações
cinegéticas
e
pelo
licenciamento da caça de safari ficaria sob
tutela do MITADER;
o governo central nomeou o MITUR como
a agência responsável por lidar com o
conflito entre homem e vida selvagem,
embora,
como
referido,
tivesse
anteriormente atribuído ao MITADER
responsabilidade pela vida selvagem fora
das áreas protegidas ao MADER
a responsabilidade pelas áreas protegidas
foi transferida para o MITUR, tiveram
lugar duas proclamações de parques
nacionais - os parques nacionais do
Limpopo e das Quirimbas - assim como a
Reserva Nacional de Chimanimani e 18
zonas
de
utilização
e
valores
históricos/culturais em torno da Reserva
de Chimanimani;
Política do Turismo e Estratégia de
Implementação (Resolução n° 14, de 04
de Abril de 2003);
O controle das áreas protegidas volta a ser
tutelado pelo MITADER por meio da
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Administração Nacional de Áreas de
Conservação (ANAC).
Fonte: Elaboração da autora com base em Soto (2009).

Desde 1999 até a atualidade a tutela de áreas de proteção é alvo de muitas alterações,
estas mudanças se refletem na pratica através das formas como estas são concebidas e
gestionadas. Quando as APs estavam sob tutela do Ministério do Turismo, era admitido, no
interior de áreas de proteção, a construção de alojamentos de turistas e outros equipamentos de
aconhimento dos turistas. Contudo, quando este setor é remanejado para o MITADER, as regras
de ocupação do território são alteradas conforme a Lei de Terras. A Lei de Terras defende que
no interior de áreas de proteção são restringidas a construção de habitações ou alojamento de
turistas.
Os documentos produzidos pelo MITADER e o MITUR têm uma visão mais
"produtivista", dando um maior enfoque aos aspectos económicos em relação aos
ecológicos. Por exemplo, um dos objectos fundamentais da Política de Florestas e
Fauna Bravia é "a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável, considerando
o uso sustentável dos recursos naturais". A mesma política visa nomeadamente "o
desenvolvimento económico, social e ecológico do país através da proteção,
conservação e utilização sustentável dos recursos florestais e faunísticos". O seu
objectivo a longo prazo é "conservar, desenvolver e utilizar de uma forma racional e
sustentável os recursos florestais e faunísticos para o benefício económico, social e
ecológico da atual e futura geração dos moçambicanos". No mesmo sentido, "o
fortalecimento do turismo através de práticas de desenvolvimento sustentável e
respeitoso pelo ambiente" constitui um dos princípios da Política do Turismo cujos
objectivos são definidos "de modo a equilibrar interesses económicos e considerações
socioculturais e ambientais".(LAMARQUE; MAGANE , 2007, p. 5)

Na atualidade a gestão desses parques e reservas, bem como de outras categorias de
ACs, é realizada pela Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), criada em
2011.
Na tentativa de alcançar os objetivos da política nacional de conservação do país, a
ANAC mantém um plano estratégico de cogestão de algumas ACs. Fazem parte desse arranjo
institucional: MITADER, ANAC, BIOFUND, Universidades, ONGs; sociedade civil, parceiros
internacionais, entidades públicas. O principal objetivo dessa parceria, segundo a ANAC
(2017), é equilibrar os custos e benefícios da conservação, através de ações estratégicas
articuladas e coordenadas com todos os intervenientes.
Dessa forma, a ANAC conta com a parceria de instituições como o MITADER e o
Ministério da Cultura e Turismo (MICULTUR) na atribuição de concessões, avaliações de
impacto ambiental (EIAs) e licenças relacionadas à exploração de atividades de turismo, das
quais falaremos mais adiante.
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Segundo Ntela (2013), até 2013 muitas áreas estavam abandonadas e sem qualquer
tipo de gestão, apesar de um reconhecido esforço do governo via Ministério do Turismo. O
autor enfatiza que esta lacuna é oriunda do governo colonial, quando muitas áreas eram criadas
apenas no papel, e, além disso, foi enfatizada pela gestão desarticulada das ACs no território
moçambicano.
A Agência Nacional de Áreas de Conservação (ANAC) é uma agência pública criada
em 2011 com a finalidade de reverter esse cenário isolado e sem articulação nacional de gestão
das áreas protegidas. O principal instrumento legal que orienta as ações da ANAC é a Lei nº16
de 20 de junho de 2014, conhecida como Lei de Conservação da Biodiversidade, que dispõe,
dentre outras coisas, sobre o Sistemas Nacional de Áreas de Conservação (SNAC).

2.6 O SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E A GESTÃO DOS
PARQUES NACIONAIS EM MOÇAMBIQUE

O Sistema Nacional de Áreas de Conservação (SNAC) foi criado em 2014 e está
disponível no Artigo 5 da Lei de Conservação da Biodiversidade (Lei nº16/2014). O SNAC
possui os seguintes objetivos:

a) articular as instituições públicas, privadas ou mistas na administração e
financiamento das áreas de conservação, garantindo a sustentabilidade ecológica,
económica, social e institucional dessas áreas;
b) contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no
território nacional e nas águas jurisdicionais;
c) promover o desenvolvimento sustentável com base nos recursos naturais e práticas
de conservação da diversidade biológica nos processos de desenvolvimento
(MOÇAMBIQUE, 2014, Art.5).

O instrumento apresenta princípios para gestão integrada das ACs, definindo a
estrutura necessária, mecanismo de financiamento, parceria público-privada e comunitária,
instituições necessárias para o apoio à conservação e reitera a premência de uma gestão
participativa dessas áreas.
Uma das principais contribuições dessa legislação é reconhecer a existência de
populações humanas no interior dos parques, mesmo que sob condições controladas e regidas
pelo Plano de Manejo. A essas populações é permitido o uso da fauna e flora para equilíbrio
ecológico, incluindo o ‘controle de espécies’.
Exceto por razões científicas ou necessidade de manejo para controle de espécies, é
permanentemente proibido nos parques: caçar ou exercer qualquer atividade de exploração –
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florestal agrícola, mineira ou pecuária; realizar pesquisa, sondagem ou construção de aterros;
modificar o aspecto do terreno ou as características da vegetação bem como provocar a poluição
das águas; causar perturbações a manutenção dos processos ecológicos; introduzir espécies
zoológicas ou botânicas quer indígenas quer exóticas, selvagens ou domésticas
(MOÇAMBIQUE, 2014).
De acordo com a Lei n.16 de 2014, quando a existência dessas populações for
considerada incompatível com os objetivos do Parque, o Estado deverá reassentá-las.

Aos abrangidos pelo reassentamento devem ser garantidas condições de vida iguais
ou superiores as que possuem na área em que vivem, através de uma justa
compensação acompanhada de medidas que promovam meios de vida, num processo
consultivo onde participem, para além dos representantes das pessoas contempladas,
o administrador da área de conservação em causa e os órgãos locais do Estado
(MOÇAMBIQUE, 2014, Art. 48).

Contudo, embora o reassentamento deva prezar pela qualidade socioeconômica das
comunidades, conforme previsto na legislação, na prática isso não é efetuado. De acordo com
um relatório promovido pelo Refugee Research Programe (RRP) da Universidade de
Witwatersrand, da África do Sul, realizado junto das populações rurais do PNL, sobre o
conhecimento local do estabelecimento do Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo
(PTFGL) em Moçambique, cerca de “40% dos entrevistados nunca sequer tinha ouvido falar
da existência do PTFGL” (RRP, 2002. p 3).
O mesmo estudo aponta que a maioria dos que sabiam do PTGL sentiu que não havia
sido consultada sobre suas opções em relação a ele. O estudo constatou que, não houve um
planejamento claro ou transparente sobre como essas opções garantirão uma melhoria na
situação socioeconômica das comunidades, caso elas fossem transferidas. O destino a dar a
estas populações ainda não é totalmente claro pelo que as preocupações têm emergido quanto
à sua integração no projeto global.
Outro dado alarmante deste estudo sul africano está no fato de que a grande maioria
dos entrevistados, à data, não tinha pretensão de abandonar as terras onde vivia. Cerca de 83%
respondeu que preferia coabitar com os animais selvagens, mesmo os mais perigosos para a sua
segurança, a ter que sair daqueles territórios, que em muitos casos pertenceram aos seus
antepassados. (RRP, 2002). O estudo sugere que

a implementação do parque deve ser adiada até que haja acordo sobre um "plano de
desenvolvimento", que a representação direta da comunidade deve ser incluída no
processo de planejamento e que salvaguardas - como o monitoramento independente
da sociedade civil - são necessárias para garantir que os direitos e necessidades das
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comunidades sejam respeitados. Além disso, devem ser considerados modelos
alternativos de gestão de parques, que permitam às comunidades reter direitos sobre
suas terras (RRP, 2002. p.3).

Apesar de este estudo ter sido realizado um ano após a implantação do PTGL, os seus
resultados não impediram aos idealizadores de avançar com o projeto, a sugestão de adiar a
implantação do projeto foi veementemente ignorada pelos implementadores. Não impediu o
processo de translocação dos animais selvagens para junto de comunidades locais. O que gerou
conflitos intermináveis, por um lado entre o homem e a fauna, e por outro entre o Parque e as
comunidades locais. (Nas seções subsequentes são explicitados os principais conflitos
decorentes da coabitaçao entre as comunidades e os animais).
É importante salientar que o SNAC cria categorias de uso sustentável que reconhecem
a importância da permanência das comunidades para a manutenção das áreas de conservação.
Moçambique é membro da IUCN e as suas áreas de conservação, até o período anterior da
publicação do SNAC, encontravam-se em consonância com apenas três Categorias deste
organismo: Parques Nacionais (Categoria II), Reservas Nacionais (Categoria IV) e Coutadas
Oficiais (Categoria VI). Com a publicação do SNAC essas categorias se ampliaram, alcançando
Paisagem Marinha e Terrestre Protegida (Categoria V).
As taxas de acesso e utilização dos recursos que são repassadas para as comunidades
também estão previstas nesta Lei (SNAC). E tem o intuito de compensá-las pelo esforço em
prol da conservação das áreas. Todas as atividades que envolvam usos dos recursos naturais nas
ACs permitidas devem repassar um valor para as comunidades. A porcentagem da taxa deve
ser fixada pelo Conselho de Ministros e não deve ser inferior a 20% do valor total.
Quanto à gestão das áreas, o instrumento prevê a gestão participativa das áreas (Artigo
7), no entanto, destaca-se que é prevista a formação de conselho gestor de caráter consultivo
presidida pelo administrador da área de conservação. O conselho deve ser integrado pelas
comunidades locais, representantes do setor privado, das associações e dos órgãos locais do
Estado, e, sob a supervisão do órgão, implementador da administração das áreas de
conservação.
Dentre as atribuições do Conselho destacam-se: implementação dos planos de manejo,
a fiscalização, as propostas de desenvolvimento para a comunidade local visando à diminuição
das pressões antrópicas e a supervisão dos projetos de parceria, relacionados às parcerias
público-privadas e comunitárias.
O SNAC prevê ainda uma categoria de área de conservação que contempla uma
cogestão de áreas contíguas: Área de Conservação Transfronteiriça.
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2.7

ÁREAS

DE

CONSERVAÇÃO

TRANSFRONTEIRIÇAS

E

OS

PARQUES

TRANSFRONTEIRIÇOS

O conceito de áreas de conservação transfronteiriça (ACTFs) é baseado na ideia de
áreas complementares, divididas por fronteiras políticas, que exigem uma gestão conjunta e
alinhada em prol da conservação (BENJAMIM, 2003).
Segundo a Lei de Conservação da Biodiversidade (MOÇAMBIQUE, 2014), a área de
conservação transfronteiriça é:

estabelecida por um instrumento legal e gerida de forma colaborativa, que atravessa
uma ou mais fronteiras entre Estados, composta por áreas de conservação ou outras
formas de uso da terra, que contribuem para a proteção e manutenção da diversidade
biológica e dos recursos naturais e culturais associados, bem como promove o
desenvolvimento socioeconômico.

Os objetivos da ACTF consistem na recuperação regional ou internacional na gestão
de recursos compartilhados; uma preocupação com os objetivos de cada categoria incluídos na
ACTF; e a criação de abordagens comuns visando manter a conectividade entre os habitats,
favorecendo a formação de corredores ecológicos. O estabelecimento da ACTF é feito mediante
acordo ou tratado celebrado pelos órgãos competentes do Estado.
Existem atualmente em Moçambique, em esfera internacional, cinco áreas de
conservação transfronteiças implementadas: ACTF Lubombo; ACTF Niassa-Selouis; ACTF
Zimosa; ACTF Chimanimani; e a área que compreende o parque estudado nesta dissertação, a
ACTF Grande Limpopo.
De acordo com Pinto (2012), embora o conceito de áreas de conservação
transfronteiriça esteja em voga nas últimas décadas, o surgimento da ideia data do final da
década de 1980. Em 1988, a IUCN, por meio da Comissão Mundial de Parques Nacionais e
Áreas Protegidas, propôs a estratégia. “[...] no final dos anos de 1980 existiam já pelo menos
70 locais no mundo inteiro onde AP se uniam através de fronteiras, envolvendo 65 países
diferentes” (HANKS, 1997 apud PINTO, 2012, p. 41).
É importante ressaltar que existem áreas de conservação transfronteiriças e parques
transfronteiriços. Os Parques Transfronteiriços (PTF) compartilham dos mesmos objetivos das
áreas transfronteiriças, com a diferença de que enquanto os PTFs admitem apenas áreas
protegidas, as ACTFs comportam inúmeras outras formas de utilização da terra, como áreas
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comunais e terrenos privados. Salienta-se que estes dois modelos podem ser implementados
simultaneamente, como é o caso do ACTF e PTF do Grande Limpopo.

2.7.1 Populações Locais e os Parques Nacionais
De acordo com Sansolo e Cruz (2018), o estabelecimento de áreas de conservação
conflita com a mobilidade das populações africanas que são habituadas a migrarem em busca
de novas condições de vida, conforme se apresentam as intempéries da natureza. Com a
instituição dos parques, essas comunidades ficam impossibilitadas de realizar suas dinâmicas
sociais nos territórios protegidos. Além disso, quando muitas dessas áreas eram Reservas de
Caça, criadas para assegurar o “lazer” predatório dos colonizadores brancos, e afastar os
autóctones moçambicanos, gerou-se uma exclusão em massa dos moradores locais em
detrimento do usufruto dos europeus.
Cabe enfatizar que no contexto contemporâneo os parques nacionais continuam a
priorizar o usufruto dos turistas estrangeiros,

impondo uma série de impedimentos aos

moradores locais. “Outsiders” adentram, exploram, caçam dentro dos parques, mas a
população local, com histórico sociocultural e ambiental nas áreas de conservação, são
impedidas de permanecerem em seus territórios.
Como vimos anteriormente, na seção que apresentou o Sistema Nacional de Áreas de
Conservação (SNAC), as comunidades, caso seus modos de vida sejam considerados pelo
governo como incongruentes com a realidade dos parques, têm de ser removidas e reassentadas.
De acordo com Diegues (2004), os conflitos entre os gestores dos parques e as
populações locais se agravam quando os comunitários discordam das decisões autoritárias do
Estado sobre seus territórios, passando a serem compreendidos como ‘transgressores da lei’.
Isso é aplicado à recusa dos comunitários em serem reassentados.
De acordo com Ferreira (2004, p.31), “uma das principais dificuldades que as unidades
de conservação têm enfrentado [...] é a relação de sua administração com as populações
humanas que vivem em seu interior ou em seu entorno”. Para a autora, os órgãos ambientais
constantemente controlam os usos sociais das comunidades como forma de tentar impedir os
usos socioambientais por essas populações.
Isso acarreta em uma série de conflitos, uma vez que as populações perdem seus
territórios ancestrais, em que obtinham não só uma relação de autossustento com a terra, mas
também com memórias ancestrais de seu povo, vínculos emocionais.
Há projetos de reassentamento involuntários baseados em um suposto alivio da
“pressão sobre os habitats naturais e melhora ao acesso das oportunidades de desenvolvimento”
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(MOÇAMBIQUE; WORLD BANK, 2018, p.18). Para o governo Moçambicano, os
reassentamentos tornam possível a sustentabilidade dos Parques, uma vez que, na visão
institucional, os principais atentados contra a fauna bravia e pressão sobre os recursos naturais
são realizados pelas comunidades locais. E, por esta justificativa, devem ser retiradas de seus
territórios.
Na tentativa de equacionar os conflitos concernentes à gestão dos parques, o governo
moçambicano recorre à estratégia de representação das comunidades no conselho gestor dos
parques, dando início ao chamado processo participativo.
Participação é um processo de conquista, em constante necessidade de construção e
reivindicação. Visa como objetivos máximos educar e libertar (DEMO, 1991). Participação é
concebida coletivamente, exercita a cidadania e propicia a emancipação de grupos sociais tidos
como “vulneráveis”. Jacobi (2013) complementa que, durante o processo participativo, o
sujeito troca com seus pares, existindo, portanto, uma prática de aprendizagem social.
Não se nasce sabendo participar. Só se aprende participar participando
(BORDENAVE, 2013). O processo de participação inicia em círculos mais próximos, do
cotidiano dos indivíduos. E, progressivamente, vai se ampliando para associações, sindicatos.
Podendo alcançar partidos e movimentos sociais.
De acordo com Jacobi (2013), o processo participativo é um grande desafio pois os
“representantes” escolhidos pelo grupo correm riscos de serem manipulados e utilizados como
instrumento de controle.
Irving (2002) corrobora com Jacobi (2013) ao compreender que, embora a questão da
participação social pareça ser consenso em discussões, a negligência é recorrente nos processos
de gestão de áreas naturais protegidas. A gestão participativa em áreas protegidas constitui uma
oportunidade de implementar a participação social no âmbito das políticas públicas
socioambientais, pois tende a envolver os mais afetados. No plano político, a noção de
inclusão/participação social passou a ser considerada paralelamente à evolução dos conceitos
de desenvolvimento, que aos poucos passaram a incluir as populações locais.
Após a ocorrência das conferências centrais e a assinatura dos principais acordos
mundiais, citados no preâmbulo deste capítulo, os conceitos de ‘crescimento econômico’ e
‘desenvolvimento’ foram sendo paulatinamente revistos e alguns aspectos foram incluídos,
como a valorização da cultura, o espaço local, as relações sociais, a solidariedade, o meio
ambiente (SACHS, 2004; MACIEL, 2006). Desse processo, surgiram contribuições
importantes no âmbito do debate mundial sobre ‘desenvolvimento’, passando a considerar
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aspectos não somente econômicos, mas também aspectos relacionados à qualidade de vida,
benefícios sociais, culturais e ambientais, principalmente dos países periféricos.
Segundo Sachs (2004), os objetivos do desenvolvimento estão além do crescimento
econômico, não se bastando em aspectos monetários e materiais. Se o crescimento não reduz a
taxa de desemprego, não atenua os níveis de pobreza e não reduz as desigualdades, então ele
não deve ser equiparado ao desenvolvimento.
Dentre as inúmeras contribuições obtidas ao longo dos eventos e discussões, três delas
se destacam: desenvolvimento endógeno, ecodesenvolvimento, e desenvolvimento Sustentável.
O Ecodesenvolvimento surge ainda em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, por
iniciativa de Maurice Strong. O Ecodesenvolvimento é um estilo de desenvolvimento que se
preocupa em obter soluções específicas para cada eco-região. Assim, não se preocupa somente
com as questões ecológicas, mas considera aspectos peculiares socioculturais, incorporando as
necessidades de curto prazo, mas também de médio e longo prazos. Dessa forma, haveria
imposições diferentes aos países, e não de maneira geral como comumente acontece.
O Desenvolvimento Sustentável, como visto no início deste capítulo, tem sua
divulgação a partir do Relatório Brundtland, em 1987. Para Sachs (2004) o Desenvolvimento
Sustentável implica em um ‘duplo imperativo ético da solidariedade’ com as gerações atuais e
futuras, e determina a explicitação de critérios de sustentabilidade socioambiental e de
viabilidade econômica. Entretanto, diferentemente da noção de ecodesenvolvimento, propõe
uma abordagem mais generalizante, de modo que os países periféricos tendem a ter as mesmas
medidas que os de primeiro mundo, sendo, porém estes últimos os maiores poluidores.
Embora com particularidades em relação ao modo de adoção do ‘modelo’ pelos países,
estas concepções possuem raízes em comum: o Desenvolvimento Endógeno, também chamado
de Desenvolvimento Local. Esta concepção é mais antiga que as outras duas e as engloba
(MACIEL, 2006).
É essa noção de desenvolvimento local que vem sendo amplamente utilizada como
prerrogativa de projetos políticos do governo moçambicano em áreas protegidas, ora sobre
justificativa de ‘desenvolvimento local’, ora ‘desenvolvimento comunitário’. De acordo com
Conti (2011), o desenvolvimento local pode ser interpretado como um meio para fomentar a
qualidade de vida, erradicação da pobreza e redução das desigualdades regionais.
Para Perez e Carrillo (2000, p. 48, grifo nosso):

O desenvolvimento local é um processo reativador da economia e dinamizador da
sociedade local que mediante o aproveitamento dos recursos endógenos que existem
em uma determinada zona ou espaço físico é capaz de estimular e fomentar o seu
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crescimento econômico, criar emprego, renda e riqueza e, sobretudo, melhorar a
qualidade de vida e o bem-estar da comunidade local.

É importante destacar que o Desenvolvimento Local pressupõe qualidade de vida e
bem-estar da comunidade local, aspectos não abordados de maneira enfática em outras
concepções de desenvolvimento. Com o crescimento econômico atrelado à qualidade de vida
pressupõe-se a imprescindibilidade de acesso ao meio ambiente equilibrado, ao trabalho, à
educação, ao lazer, à moradia, à alimentação, à saúde, à informação, ao conhecimento, e um
dos aspectos fundamentais: a participação da comunidade local em todos os projetos de
desenvolvimento para as áreas em questão.
Em tese, as demandas para esses ‘projetos de desenvolvimento local’ devem ser
decididas junto às comunidades, respeitando suas preferências e necessidades. Entretanto, em
áreas de conservação, isso dificilmente ocorre. Além de esses processos estarem subordinados
a legislações como a Lei de Terras e a Lei de Conservação/SNAC, há inúmeras investidas do
governo que escanteiam essas populações do debate.
Embora algumas tenham sido incluídas nos conselhos gestores consultivos dos
parques, sua participação figura muito mais pra constar no papel do que de fato ser efetiva.
Exemplo disso é o fato de inúmeras comunidades terem sido reassentadas forçadamente pelos
gestores do parque. Só no Parque Nacional do Limpopo foram ressentadas involuntariamente
três comunidades, e outras seis estão sob ameaças. Prevê-se que ate 2024 não existam
populações humanas morrando no interior do parque.
Entretanto, essas populações se opõem ao perverso projeto de reassentamento, que,
longe de incluir o processo participativo, foi uma decisão imposta pelo governo. Como é
possível falar em ‘desenvolvimento local’ ou ‘desenvolvimento comunitário’ se estas práticas
são realizadas e legitimadas pelo poder público?
Em uma das cenas do documentário Órfãos da Terra (2017), um dos moradores
reassentados do Parque Nacional do Limpopo declara que o projeto de reassentamento “é como
mudar uma planta de lugar [...] e quando você faz isso, têm que regar, dar o sol e favorecer o
crescimento dessa planta, porque ela não está no seu lugar de origem. Ela precisa se adaptar
novamente”.

pessoas que enfrentam um reassentamento estão cheias de esperança numa vida
melhor. Embora algumas famílias encontrem a prosperidade após o reassentamento,
como órfãos da terra, as aldeias perdem autonomia para tomar decisões sobre os
recursos naturais dos quais dependem os seus meios de subsistência e a coesão social.
As pessoas reassentadas não podem aceder aos recursos de que necessitam para recriar
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os seus mecanismos para lidar com a seca cíclica, comprometendo a sua soberania
alimentar (Trecho do documentário Órfãos da Terra, 2017).

O processo de reassentamento, além de profundamente doloroso para as comunidades
realocadas, faz com que estas percam sua autonomia enquanto comunidade, uma vez que são
levadas para territórios cedidos por ‘comunidades hospedeiras’. Essas comunidades anfitriãs
fazem uma série de exigências às comunidades realocadas, incluindo a subjugação destas à
liderança das anfitriãs.
As comunidades reassentadas não possuem ‘machambas (roças)’ em seu novo lar.
Uma das comunidades do Limpopo ficou mais de um ano tendo que caminhar cerca de duas
horas para buscar água potável. A qualidade das casas é precária, muitas estão caindo e os
comunitários precisam reabilitá-las, sendo que não duraram 15 anos de existência. Muitas
famílias passam dificuldades por não ter o que plantar e por não ter água pra beber. Além disso,
as promessas de empregos e qualidade de vida feitas pelo governo estão longe de serem
cumpridas, o que faz com que muitas famílias abandonem as ‘comunidades hospedeiras’ e
aumentem o número de migração na região.
Para Irving (2002) a garantia de sustentabilidade dos projetos de desenvolvimento está
sujeita à participação social. As comunidades devem ser incluídas desde o processo de consulta
e planejamento. Caso contrário, as investidas serão apenas réplicas dos projetos
desenvolvimentistas executados sob a lógica do ecocapitalismo.
No caso dos parques moçambicanos, a sustentabilidade dos projetos de
‘desenvolvimento local’ está longe de ser assegurada. As comunidades não só não participam
do planejamento e implementação dos projetos, como também são expulsas de seus territórios.
A noção de desenvolvimento local, calcada em bases sustentáveis, configura um conceito
amplamente difundido nos discursos dos governos nas últimas décadas (SOLLA, 2018). Nesse
contexto, o turismo surge como uma das principais vias para tornar possível as demandas do
desenvolvimento local, ou, em outras palavras, legitimar as investidas do governo e de seus
parceiros internacionais, como o Banco Mundial.

2.7.2 Turismo Nos Parques Nacionais: e como ficam as comunidades?
Ceballo-Lascurian (1996) já salientava que na década de 1990 o turismo baseado na
natureza já demonstrava tendência de crescimento no cenário mundial, razão pela qual os
governos estariam cada vez mais interessados em promover o turismo em áreas protegidas.
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De acordo com informações da Rádio Moçambique (202015), no Parque Nacional do
Limpopo, por exemplo, esperavam-se, para o ano de 2020, cerca de 13 mil turistas, uma receita
próxima de 8 milhões de meticais16 (cerca de 935 mil reais).
Contudo, a forma de turismo mais visibilizada e procurada pelos turistas é o turismo
cinegético - o turismo de caça. Em dezembro de 2019 foi anunciada a abertura de um
acampamento para turistas no interior do Parque Nacional de Gorongosa, causando uma
sucessão de conflitos com os moradores locais. A estrutura desse acampamento possui
características luxuosas que contrastam com os bolsões de pobreza ao seu redor.
Para Sansolo e Cruz (2018) é necessário destacar o papel de fomentador econômico
que o turismo possui, uma vez que gera divisas para os locais visitados. Principalmente em
áreas protegidas, em que a maior parcela de visitantes é estrangeira. Contudo, os autores
enfatizam a imperiosidade em reconhecer as controvérsias presentes no contexto do uso de
áreas protegidas para o turismo.

Naturalmente, o uso de áreas protegidas para fins de lazer e turismo deve ser
compreendido nas suas dimensões contraditórias como, por exemplo, a expulsão de
comunidades locais do interior dessas áreas frente à permissividade da visitação por
indivíduos complemente estranhos ao lugar. É importante lembrar que o turismo se
encontra entre as atividades econômicas mais dinâmicas da atualidade e que, para
além de seu apelo geopolítico (como “indústria sem chaminés” e “indústria da paz”),
deve-se ressaltar o seu apelo geoeconômico (SANSOLO; CRUZ, 2018, p. 67).

Para os autores, há uma forma perversa com que o turismo em áreas protegidas ocorre,
os resorts, acampamentos e locais de safáris são rodeados por bolsões de pobreza. E essa
realidade é constante em parques moçambicanos.
Krippendorf aponta essa forma de turismo como ‘síndrome do zoológico’.

os ricos vêm à terra dos pobres. Instala-se o turista em guetos ou similares
estabelecimentos, estes, que lhes são comuns – para atenuar o choque cultural e
preservar a qualidade do repouso, colocando-o a salvo do país receptor e seus
habitantes. O contato intensivo com os autóctones, do qual se gaba a publicidade,
advém por ocasião das excursões em ônibus climatizado, sob a proteção do guia de
viagem e no âmbito tranquilizador do grupo. O que deveria ser um encontro, sucumbe
à ‘síndrome do zoológico’: uns e outros se observam. O autóctone torna-se um
espetáculo e um tema de fotografias (KRIPPENDORF, 2010, p. 850).

15

Disponível em: https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/accordion/item/9822-cresce-turismo-no-parquenacional-de-limpopo-em-gaza.htmlhttps://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/accordion/item/9822-cresceturismo-no-parque-nacional-de-limpopo-em-gaza.html. Acesso em: mai. 2020.
16
Metical representado pela sigle MZN ou MT, representa a moeda oficial de Moçambique.
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No caso do turismo em parques africanos, as comunidades, quando vistas no meio das
trilhas, são entendidas como parte dos safáris, corroborando a ideia de ‘síndrome do zoológico’.
Diferentemente dos imaginários vendidos pelas agências e operadoras de turismo, Krippendorf
(2010, p.43) destaca que há a experienciação de “um universo perfeito demais, artificial, apenas
um fragmento, uma montagem que quase sempre está muito distanciada da realidade [...] o
viajante não aprende nada, ou muito pouco, sobre como realmente é a vida nas regiões
visitadas”.
Como foi visto na introdução deste capítulo, o movimento de expansão de áreas de
conservação em Moçambique aconteceu de forma paulatina e guiado por uma série de questões,
envolvendo as conferências e pressões internacionais, as guerras mundiais e, no caso de
Moçambique, as guerra civis, dentre outros acontecimentos que colaboraram diretamente para
o surgimento e implementação de áreas de conservação no país. Cabe ressaltar que a criação
dessas áreas foi incentivada diretamente pelos países colonizadores, sob uma lógica de
separação do homem e da natureza, configurando, portanto, uma espécie de neocolonialismo
(SANSOLO; CRUZ, 2018).
Dessa forma é possível perceber que os países de primeiro mundo (maioria de turistas
nos parques africanos) estabeleceram no continente africano, por meio de organismos
internacionais como o Banco Mundial, uma espécie de destino com características de “natureza
intocada” e povos “primitivos e exóticos”, para que pudessem escapar de seus cotidianos
urbanos frenéticos e altamente poluídos e vivenciarem “áreas naturais intocadas”, para usar os
termos de Diegues (2004).
O turismo em áreas protegidas foi e é sustentando como estratégia econômica para
muitos governos. Esse uso visando a obtenção de renda oculta uma série de conflitos entre a
gestão do parque e as comunidades locais do interior e imediações desses parques. Além disso,
em muitos locais não é feita uma medição de capacidade de carga, levando em consideração
não somente a quantidade de turistas e aspectos de comportamento destes. De forma que
acarretam uma série de problemas aos destinos visitados, como a degradação ambiental.
Parques como o de Gorongoza já dispunham de atividades turísticas desde antes da
sua criação como parques, quando ainda eram reservas. Gorongosa, por exemplo, foi
recategorizado em 1960, mas o turismo por lá já era praticado há décadas. Entretanto, como
visto anteriormente, o Parque Nacional de Gorongosa, assim como diversos outros parques e
reservas, as riquezas naturais e as infraestruturas que serviam ao turismo foram destruídos
durante o período de guerra (1964-1974/ 1976-1992). Além disso, houve um genocídio da
população local, que foi reduzida em cerca de 90% (CORDEIRO, 2015).
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Somente na segunda metade da década de 1990 que essas ACs

foram

ser

reconstituídas. Foram desenvolvidos diversos projetos para recuperação de fauna bravia,
reconstrução de infraestrutura, incentivo a práticas de “gestão sustentável” e criação de bases
para o desenvolvimento do turismo. Cabe ressaltar que todos esses projetos foram executados
com fontes advindas da Comunidade Europeia.
Quando são lidos relatos de turistas do século XX (até a década de 1970) é possível
perceber relatos de viajantes admirados com a diversidade faunística da região. Cordeiro (2015)
destaca que a biodiversidade da fauna bravia impressionava os turistas, de modo que, na década
de 1960, Gorongosa se tornou um destino mundial.
Entretanto, cabe ressaltar que no período colonial (até 1975), mesmo depois que as
reservas de caça viraram parques, as práticas de “caças recreativas” continuaram a acontecer.
Havia locais reservados apenas para a fotografia, mas existiam, na mesma proporção ou mais,
locais em que os visitantes podiam caçar.
O Parque Nacional de Gorongosa e o Parque Nacional de Bazaruto são os mais
procurados pelos turistas. Em Gorongosa, os principais atrativos são os chamados “safáris
selvagens” com mais de 100 km, observação de pássaros e passeios na Serra do Gorongosa.
Os portais virtuais dos órgãos oficiais do país17 descrevem o turismo em Moçambique
como uma oportunidade de experimentar o paraíso na terra, vida selvagem, natureza intocada
e vida real dos animais. Embora a cultura seja citada por essas instituições, fica claro a
subsunção da vida humana em detrimento da vida selvagem. Além disso, expõe a cultura dos
povos locais de maneira anacrônica, vendendo-os como primitivos e sem possibilidades de
trocas interculturais e ‘resignificação de tradições’ (GRUNEWALD, 2015).
Em junho de 2018, na cidade de Maputo, foi realizada a ‘Conferência Turismo
Baseado na Natureza em Áreas de Conservação’. O evento, organizado pelo governo de
Moçambique, em parceria com o Grupo Banco Mundial, teve como principais objetivos buscar
parcerias público-privadas para o desenvolvimento do turismo e a cogestão das áreas de
conservação. Resultou dessa conferência um documento18 que apresenta Moçambique como
um lugar ‘pronto para investimentos’.
No documento constam não somente os locais prioritários para investimentos, mas
também de que forma as parcerias com os investidores privados devem ser realizadas. É como
um cardápio de “paraíso primitivo” pra investidores internacionais. Cabe ressaltar o retrocesso

17

Disponível em: https://www.visitmozambique.net/about-us/ . Acesso em: abr. 2020.
Disponível em: http://pubdocs.worldbank.org/en/551451531337821547/Ficha%CC%81rio-POR-LOW.pdf.
Acesso em: abr. 2020.
18
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apresentado por esse documento, que, dentre outros imbróglios, apresenta a venda da natureza
a entidades privadas, a cogestão das áreas de conservação a indivíduos externos à localidade,
sem nenhuma relação com o lugar e com os moradores. A justificativa encontrada no
documento é a de que somente por meio das parcerias e investimentos é possível ‘explorar o
potencial das riquezas naturais e do turismo nas áreas de conservação’. Segundo o Governo,
por meio desses projetos será possível alcançar sustentabilidade financeira desses parques.
Segundo a ANAC (2015, p.35),

Neste modelo de gestão da AC estabelece-se uma entidade de gestão em que se
associam um ou mais atores à entidade pública, para criar a Parceria-Público-Privada
(PPP). A gestão na PPP é participativa, usando o diálogo e articulação na planificação
e tomada de decisões, sempre em conformidade com as políticas e legislação relativa
ao sector da conservação.

A prática de implantação de PPP em países do continente africano não é tão recente.
Casos como do Parque Nacional do Kruger, Parque Nacional Table Mountain e o Parque
Nacional do Akagera são pioneiros nesse modelo e utilizados como caso por institutos
brasileiros, como é o caso do Instituto Semeia, que promove articulação entre setores públicos
e privados no âmbito da gestão das áreas protegidas.
No que concerne às comunidades locais, o documento cita, de maneira superficial, que
as comunidades continuarão a ter acesso à porcentagem que lhes cabe e que é assegurada por
legislação (atualmente 20%). Além disso, comenta o possível desenvolvimento de alguns
projetos voltados para o beneficiamento da população local, como o fornecimento de “melhores
serviços ecossistêmicos, como água de boa qualidade e o reabastecimento de estoques de
peixes, melhorando as condições das comunidades”. Segundo informações do documento, com
a implementação do turismo, as áreas passariam a ser mais fiscalizadas e conservadas,
beneficiando as comunidades locais. O que ficou oculto foi de que forma esses benefícios serão
efetivados.
As comunidades também terão direito a desenvolver atividades “sustentáveis” dentro
dos parques, mediante licenças especiais expedidas pelo MITADER E Ministério da Cultura e
do Turismo (MICULTUR). Entre essas atividades está o turismo, que poderá ser desenvolvido
em parceria com investidores de setor privado. Reitera-se aqui a inexistência de regras e normas
para esse tipo de parceria que pode ser feita, a exemplo de todo o histórico de gestão de turismo
em áreas protegidas em países periféricos, prejudicial às comunidades locais, que podem ter a
mão de obra subutilizada, recebendo quantias irrisórias em detrimento da acumulação da maior
parte do recurso monetário pelos investidores externos. Uma vez que, de acordo com Wearing
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e Mcdonald (2002), as grandes agências e operadoras turísticas tendem a tratar as comunidades
locais como mais um ‘item’ a ser explorado e, por isso, essas não são incluídas no processo de
planejamento.
Para Ferreira (2004), o turismo em áreas protegidas é percebido pelas populações
locais como oportunidade de trabalho e possibilidade de ampliação da qualidade de vida. De
fato, com o turismo desenvolvem-se uma gama de negócios e empregos como o transporte,
alojamento, alimentação ou recreação. Contudo, esses serviços, geralmente, ficam
concentrados nas mãos de atores externos. E a população local, quando muito, é utilizada como
mão de obra, em muitos casos desvalorizada e em condição de subemprego.
De acordo com Sansolo e Cruz (2011), os parques africanos são transformados em
áreas de visitação turística por um mercado mundial ávido pela diversificação de seus produtos.
Esta inserção dos parques como destinos turísticos internacionais ocorre principalmente pelo
imaginário criado pela publicidade que dita a “moda” em voga no mercado. Antes, esse turismo
de safáris era realizado majoritariamente como caça real, recreativa e desportiva e pesca
recreativa e desportiva, sobretudo pela elite europeia. Hoje, continua nos mesmos moldes
excetuando apenas o fato do país estar independente e possuir possibilidades de buscar
alternativas mais sustentáveis de uso da natureza em parques como, por exemplo, a
contemplação, a fotografia e as caminhadas, os eventos culturais, as festas folclóricas e eventos
gastronômicos.
Para Sansolo e Cruz (2011, p. 178) “a configuração vigente do turismo no continente
africano é resultado de lógicas externas de países capitalistas que constroem o turismo como
uma forma “partilha do território africano”.
No mesmo direcionamento, Conti (2011) ressalta que o turismo em áreas protegidas,
na maioria dos casos, acaba por reproduzir um modelo que privilegia o fator econômico.
“Interpretado exclusivamente como fonte de geração de emprego e renda, o turismo, nos moldes
vigentes, acaba por negligenciar as questões sociais, culturais e ambientais envolvidas nesse
processo” (CONTI, 2011, p.19).
Os holofotes voltam-se para o turismo na natureza a partir da divulgação do debate
ecológico na década de 1990. Com a intensa urbanização das cidades, o contato com a natureza
passou a ser priorizado. Nesse contexto, surge um ‘turismo ávido pelo consumo da natureza’.
Assim, as áreas protegidas ganham notoriedade nacional e internacionalmente (CEBALLOSLASCURÁIN, 1995, apud FERREIRA, 2004).
Embora na década de 1970 tenha começado a se desenvolver uma forma de turismo
‘alternativo’, com caráter ‘sustentável’, como o ecoturismo; na África subsaariana esse
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processo aconteceu de forma lenta, pois o principal atrativo eram os safáris e as caças
recreativas, que estavam na contramão das premissas do ecoturismo.
Irving (2018) salienta que embora tenha recebido diversas contribuições, não há
consenso quanto ao conceito de ecoturismo. Além disso, o ‘rótulo’ (eco)turismo, segundo a
autora, tem sido utilizado de maneira equivocada e banalizado para qualificar qualquer tipo de
turismo na natureza, sem se preocupar com as questões de sustentabilidade.
Contudo, para além das inúmeras controvérsias e desacordos entre as propostas de
conceitos de Ecoturismo, Irving (2018) destaca que o ecoturismo é

uma prática social, não apenas um segmento de mercado turístico dirigido ao usufruto
de parcelas da natureza preservada. Para além das oportunidades fast-foods de
mercado, o ecoturismo representa, na essência, a busca de contraponto com a
realidade cotidiana. [...] E, sendo assim, a experiência da natureza não está dissociada
da experiência da cultura (IRVING, 2018, p. 226).

Em países da América do Sul, como por exemplo, no Brasil, os gestores de áreas
protegidas passaram a reconhecer as comunidades, por meio de um longo processo conflituoso,
não apenas como moradoras dessas áreas, mas como possíveis protagonistas do turismo,
visando à sustentabilidade financeira das UCs e das comunidades que, após a implantação da
UC, foram impedidas de realizar suas práticas de autossustento. Nesse sentido, o Turismo de
Base Comunitária (TBC), assim como o Ecoturismo, passa a figurar como ‘alternativa’ para o
‘desenvolvimento local’ em áreas protegidas.
No continente africano, as experiências de TBC, apoiadas pela World Wilde
Foundation (WWF) e Organização Mundial do Turismo (OMT), possuem como objetivos
máximos a geração de empregos e a redução de pobreza, uma espécie de pro-poor tourism. O
que reforça o estigma assistencialista do TBC. Para Moraes e Irving (2018, p. 318), “o TBC
representa uma outra maneira de se fazer turismo, em bases sustentáveis, e segundo o
compromisso ético de justiça social”, não podendo, portanto, ser reduzido a uma mera
alternativa econômica.
De acordo com Sansolo e Cruz (2011), formas como o Ecoturismo e o TBC não podem
ser compreendidas como alternativas
[ ...] pois como contradição faz parte do sistema”. É muito comum que iniciativas de
turismo de base comunitária surjam aliadas a lutas sociais tais como: conservação de
recursos naturais, luta pela terra, pelo emprego, pelo fortalecimento da identidade
cultural, dentre outras. Tais iniciativas operam como atividades de complementação
de renda e de apoio a essas diversas lutas (SANSOLO; CRUZ, 2011, p. 180).
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Há uma série de armadilhas ocultas nessas formas ‘alternativas’ de turismo,
invisibilizadas por meio das falas de “empoderamento”, “protagonismo” e “desenvolvimento
sustentável”. Categorias amplamente utilizadas por instituições, governamentais, não
governamentais e privadas, para ocultar os efeitos negativos dessa forma de turismo. Em suma,
em geral, muitas dessas experiencias não são opostas ao turismo de massa, são lógicas pautadas
no ‘capitalismo ecológico’ e continuam a repercutir muitas das práticas do turismo de massa.
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3 AS TRANSFORMAÇOES SOCIOESPACIAIS DO LIMPOPO
3.1 LOCALIZAÇÃO E BREVE CARACTERIZAÇAO DE MASSINGIR

O Distrito de Massingir (Figura 6) localiza-se na região sul de Moçambique a noroeste
da Província de Gaza, entre os paralelos 26º e 27º de latitude sul e entre 32º e 33º de longitude
leste. É delimitado a norte com o distrito de Chicualacuala, a leste com os distritos
de Mabalane e Chókwè, a sul com o distrito de Magude na província de Maputo e a oeste com
a África do Sul, conforme o Figura 4.

Figura 4-Representa o Distrito de Massingir

Fonte: Google Earth (2020).

O distrito possui uma superfície de 5.858 km2 dos quais 300.000 ha pertencem à
comunidade. Esse total representa 26.7% do território, e o remanescente, 1.123.316 ha, pertence
à area de conservaçao transfronteiriça do grande Limpopo. Segundo os resultados preliminares
do Censo 2017 o distrito possui 37. 300 habitantes (INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATÍSTICA, 2017). A densidade populacional é de 5 habitantes por km2. A estrutura etária
do distrito é típico do continente africano, majoritariamente jovem (40% com idade abaixo de
15 anos), conforme Figura 04. A maior parte da população habita a zona rural (aldeias).

Figura 5-Estrutura etária do Distrito
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Fonte: Governo do Distrito de Massingir (2020).

O distrito é dividido em três Postos Administrativos, nomeadamente Posto Sede,
Mavoze e Zulo. Estes por sua vez estão subdivididos em 8 localidades, nomeadamente
Massingir Sede, Ringane, Zulo, Chitar, Mucatine, Chibotane, Mavoze e Machamba
A maioria da população do Distrito de Massingir pertence a etnia Changana, parte das
grandes migrações dos povos Bantu. A outra etnia existente são os rongas, parte do grande
grupo populacional Tsonga de origem ligados à família Zulo da região do Natal, na África do
Sul e Suazilândia.
Do ponto de vista de caracterização socioeconômica do distrito, descreve-se, a seguir,
aspectos da educação, saúde, habitação e principais atividades praticadas no distrito.
No que refere à Educação, a rede escolar que opera no distrito é apenas a rede pública,
constituída de 33 estabelecimentos de ensino distribuídos pelos vários níveis, com destaque
para o ensino fundamental, composto de 8 escolas do primeiro grau, e 23 escolas primárias
completas que lecionam de primeira serie a sétima. O distrito possui apenas uma única escola
de nível médio, que leciona de oitava série até o terceiro ano do nível médio. Esta baixa
cobertura é devido à escassez de infraestruturas para acolhimento de alunos, fato que obriga as
crianças e adolescentes a percorrerem longas distâncias para aceder a escola.
O distrito possui oito unidades sanitárias, sendo um centro de saúde e seis postos de
saúde. O centro de saúde possui capacidade de internamento de 38 pessoas, enquanto nos postos
de saúde não tem capacidades de internação.
Para algumas famílias, a caça de autossustento representa uma parcela importante do
seu sustento (PLANO DE MANEJO, 2018). Contudo, as espécies animais predominantes são
o gado bovino, caprino, ovelhas e aves para o consumo familiar. O gado no distrito represente
fortuna. Segundo Plano de Manejo (2018), a criação de animais continua sendo um símbolo de
prestígio para as famílias mas com pouco significado comercial. O gado é destinado
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principalmente, para tração animal, uso em momentos festivos e outras cerimónias tais como o
lobolo19, missas e outros eventos tradicionais.
A agricultura familiar constitui a principal fonte de autossustento da população
praticada por 98% dos agregados familiares do PNL, contudo, produz poucos rendimentos,
(MICOA, 2004). Devido à aridez (falta de água) da região, geralmente é praticada nas margens
e vales dos rios Limpopo, Shinguedzi e dos Elefantes, onde a própria população está localizada.
As culturas mais praticadas são o milho, mapira, feijões, mexoeira, amendoim e a batata doce.
O distrito tem um clima tropical seco, com uma temperatura média anual de 25°C e com a
precipitação anual de 500 mm/ano. As regiões em torno de Massingir apresentam o mesmo
clima com precipitação ao redor de 400mm/ano. Devido à localização, a região é susceptível à
calamidades ao longo das margens do Rio dos Elefantes que se caracterizam pela ocorrência de
inundações nas baixas, secas e vendavais em todo o distrito.
Os níveis de precipitação estão distribuídos irregularmente entre os meses de
Novembro a Março, sendo que o volume de precipitações anuais varia entre 400mm a 600mm.
Segundo o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM, 2018), o Distrito inserese na região agroecológica Sul caracterizando-se por baixas precipitações entre setembro e
maio, com 80% de risco de ocorrência de seca para prática agrícola.
Os principais fatores que influenciam o clima do distrito são: a corrente quente do
Canal de Moçambique, e a célula de altas pressões localizada no Sul da África do Sul. A ação
destes dois fatores resulta nas mudanças constantes de temperatura na região, principalmente
na zona costeira. Segundo o mapeamento de risco e desastres efetuado pelo Programa Mundial
de Alimentação (PMA) em 2010, todo o distrito é afetado pela seca, sendo que a severidade e
o risco aumentam quanto maior for a distância em relação aos rios Chinguedzi e dos Elefantes,
onde o risco é baixo.
A vegetação é composta por pradaria, sobretudo na parte ocidental, junto à fronteira
com a África do Sul, matagal na parte norte, nas proximidades de Chicualacuala e Mapai,
matagal médio e matagal baixo. Estes matagais constituem uma savana arbórea de Mopane,
tendo aptidão alta e intermédia para pastoreio, conforme Figura 6.

19

Lobolo é um casamento tradicional Africano, caracterizado pela união de Homem e Mulher sob vínculo de
matrimónio, tradicional aos olhos da sociedade e da ancestralidade do casal. Importa sublinhar que o lobolo é
comum não só na aldeia assim como nas zonas urbanas. Essa é uma cerimônia muita significativa para o povo, e
até aos dias de hoje não constitui algo folclórico. Continua representando o encontro das famílias viventes e seus
antepassados. Com a união baseada no lobolo os ancestrais do casal passam a estabelecer laços de familiaridade.
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Figura 6-Ocupação do sol Massingir

Fonte: Elaborado pela autora

Outras espécies de árvores comuns que ocorrem no Distrito de Massingir incluem o
Canhoeiro (Sclerocarya birrea). Na zona alta do Distrito predomina a vegetação do tipo
arbustiva e arbórea com ótimas condições para atividade agropecuária destacando-se a criação
pecuária. As florestas do Distrito de Massingir são caracterizadas pela existência de Chanatse
(Colophospermum mopane), Canhoeiro (Sclerocarya birrea), Tso-Tso (Guibourtia conjugata),
Umbesso, Xikukutse ou Xivondzoane (Combretum Apiculatum), Micaia, etc. Estas espécies
são usadas com abundância na produção de carvão e lenha(Chanatse) bem como na construção.
Existem, em pequenas quantidades, mondzo, sândalo (Santalum album), vumaila (kirkia
acuminata), com qualidade para produção de madeira.
Os solos do distrito são majoritariamente solos arenosos ao longo da costa que se
caracterizam pela fraca capacidade de retenção da água e consequentemente uma taxa elevada
de infiltração.
A zona do PNL subdivide-se em 3 áreas de captação hidrológica designadamente dos
rios Limpopo, Shinguedzi e Elefantes. De referir que todas estas áreas formam a área de
captação do rio Limpopo.
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O rio mais importante é o Limpopo, que entra em Pafuri a partir do Zimbabwe e África
do Sul, onde forma uma fronteira natural entre aqueles dois países vizinhos. Existe também o
rio Shingwedzi, na região central do Parque, que banha os distritos de Chicualacuala e
Massingir, e por último o rio dos Elefantes, no Sul, que limita a sul com PNL outros rios
(afluentes), de menor extensão.
Em relação à Fauna, o distrito de Massingir possui as espécies especificadas no Quadro
5.
Quadro 5-Espécies faunísticas que ocorrem no PNL

Nome científico
Aepyceros
melampus
Connchaetes
taurinus
Crocodylus niloticus
Crocuta crocuta
Diceros sp.
Equus bruchelli
Girafa
camelopardalis
Hippopotamus
amphibius
Hippotragus niger
Hystrix
africaeaustralis
Loxodonta africana
Phacocherrus
aethiopicus
Redunca arundinum
Syncerus caffer
Strhio australis
Taurotragus oryx
Tragelaphus
angasiii
Tragelaphus
scriptus
Tragelaphus
strepsiceros
Viverra civeta

Nome em inglês
Impala

Nome em
português
Impala

wildbeest

Cocone

Crocodile
Hyena
Rhyno
Zebra
Giraffe

Crocodilo
Hiena
Rinoceronte
Zebra
Girafa

Hippo

Hipopótamo

Sable

Palapala
Porco espinho

Elephant
Warthog

Elefante
Facocero

Reedbuk
Buffalo
Ostrich
Eland
Nyala

Chango
Búfalo
Avestruz
Elande
Inhala

Bushbuck

Bawala

Kudu

Cudu

Civet

Civeta

Fonte: Governo do Distrito de Massingir, (2014, p. 21).
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3.2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE CONSERVAÇÃO DO
GRANDE LIMPOPO

O Parque Nacional do Limpopo localiza-se no distrito de Massingir, província de Gaza
conforme o Figura 7. Surge a partir de uma Zona de Caça, designada “Coutada 16” criada no
período da colonização Portuguesa, pela Portaria 22.357, de 23 de agosto em 1969.

Figura 7-Localização do PNL

Fonte: Elaboraçao da autora.

De acordo com Rodgers (2009), esta zona permaneceu sem atratividade para o governo
durante muitos anos, e, por isso, acessível para a população local. Ainda segundo o autor,
durante a guerra civil, a “Coutada 16” foi descrita como pouco mais do que um matadouro de
carne de animais selvagens para guerrilheiros. O mesmo autor afirma que os moradores que
viviam dentro e ao redor refugiaram-se através da fronteira para a África do sul. A guerra civil
impactou fortemente na diversidade biológica e sociocultural, tornando a região deserta.
Em 1997, por recomendação do Conselho de Ministros moçambicano, o Banco
Mundial financiou o estudo de viabilidade com vistas à ligação do Parque Nacional do Kruger
(PNK), na África do Sul, à Coutada 16, em Moçambique, e o Parque Nacional de Gonarezhou,
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no Zimbabwe. Este estudo culminou em várias recomendações, dentre elas a de interligar os
referidos parques.
Desta forma, para atender as necessidades do projeto fronteiriço em 2001, o Estado
Moçambicano alterou o estatuto legal da Coutada 16, transformando-a em Parque Nacional do
Limpopo (PNL), por meio do Decreto 38/2001 de 27 de novembro. “A sua proclamação foi
baseada nas características ecológicas da área, diversidade de ecossistemas, espécies endêmicas
e espécies ameaçadas de extinção” (MITUR, 2003, p.1). Importa enfatizar que na altura da
proclamação do PNL não existiam espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção, como afirma
o Ministério de Turismo, uma vez que este lugar era apenas uma coutada de papel, e toda fauna
que outrora existiu desapareceu durante o período de guerra, tornando o lugar acessível às
comunidades.
No bojo desta alteração de categoria, prevalecia um sonho antigo de unificar o
Limpopo aos parques da África do Sul e Zimbabué. Segundo Giva (2016 apud Ntumi, Tedim
e Walmir, 2017, p.279), “a criação do PNL foi idealizada em 1938, altura em que foi discutida
a possibilidade de ligação entre o Parque Nacional Kruger (na África do Sul), a “Coutada 16”
(em Moçambique) e o Parque Nacional Gonarezhou (no Zimbabué)”.
Este processo negocial culminou com a assinatura de um Tratado Internacional
denominado Tratado de Xai-Xai celebrado no dia 9 de Dezembro de 2002, na cidade de XaiXai, entre aqueles três países, estabelecendo a primeira fase do projeto do Grande Limpopo. A
assinatura do tratado de Xai-Xai, envolvendo os três presidentes dos respectivos países, teve
uma repercussão positiva no mundo, voltando a acender as chamas da esperança nos seio dos
potenciais consumidores. Segundo Pinto (2012) os espectadores europeus e norte-americanos,
antigos emissores de turistas, voltavam a ter boas notícias da África e particularmente de
Moçambique.
O Artigo 2 do tratado de Xai-Xai (2002) estabelece o Parque Transfronteiriço do
Grande Limpopo, para fins de conservação, desenvolvimento socioeconômico e desfrute do
público. No artigo 3 do mesmo tratado estabeleceu-se a delimitação geográfica do Parque
transfronteiriço do Grande Limpopo (PTGL), integrando as seguintes áreas: (a) Em
Moçambique, a área conhecida como Parque Nacional do Limpopo; b) Na África do Sul, as
áreas conhecidas como (i)Parque Nacional Kruger; (ii) a Região de Makuleke; (c) no Zimbábue,
as áreas conhecidas como - (i) Parque Nacional Gonarezhou; (ii) Área de Safári Malipati; (iii)
Santuário Manjinji Pan; e (iv) as áreas comunitárias que constituem o corredor de
biodiversidade que liga Gonarezhou para o Parque Nacional Kruger, mais ao sul.
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No mesmo dispositivo delimitaram a área de conservação tranfronteiriça do grande
Limpopo (ACTFGL), formada pelo PTGL e integra mais dois Parques Nacionais,
respectivamente o Parque Nacional do Banhine e o Parque Nacional do Zinave, ambos em
Moçambique, e ainda outros territórios pertencentes a proprietários privados e a comunidades
locais dos respectivos 3 países.
O PTGL possui 35 000 km² e a ACTFGL possui assim uma dimensão total de 100.000
km² dedicados à Conservação da Biodiversidade e ao Desenvolvimento Sustentável.
Dentre os vários objetivos acordados, os três Governos concordaram em

Desenvolver o Turismo transfronteiriço como vector de desenvolvimento
socioeconômico regional. Para tanto, as partes, em conformidade com o artigo 7 do
tratado comprometem-se a trabalhar de forma coordenada com vista a alcançar os
objetivos de gestão da atividades de turismo nas áreas de atividade e em seu entorno
(ART. 4, ALÍNEA E, TRATADO DE XAI-XAI, 2002).

Participaram deste projeto a Fundação Parque da Paz do acrônimo Inglês Peace Parks
Foundation (PPF), instituição sediada na África do sul, responsável pela implementação do
PTGL/ACTFGL.
De acordo com a Fundação Parque da Paz (2014), os autores que patrocinaram esta
inciativa são: Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), Ministério
Federal de Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ), Agence Française de
Développement (AFD), a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e o
Banco Mundial. Estes organismos desembolsaram 33 milhões de euros para a criação do PTGL.

3.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DAS TERRAS COMUNITÁRIAS

A história da ocupação das terras data de 1975, dois anos após a conquista da
independência do país. Segundo o Lider da aldeia, inicialmente as familias viviam dispersas
nas baixas do rio, e com a conquista da independência Nacional, o primeiro Presidente do País,
Samora Machel20, instruiu as familias a viverem em comunidades nas zonas altas, foi assim que
formaram a aldeia comunal de Mavodze, localizada no posto administrativo de Mavodze
(Figura 8), a 10Km do portão de entrada do PNL, que engolba o PTGL e ACTGL.

20

Samora Moisés Machel foi um militar moçambicano, líder revolucionário de inspiração socialista, que liderou
a Guerra da Independência de Moçambique e foi o primeiro presidente após a sua independência,
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Figura 8-Localização da vila de Massingir e Aldeia Mavodze

Fonte: Elaboraçao da autora.

Em 1976 as familias já ocupavam a aldeia. Neste período, incidia no País a Guerra
civil, e esta forma de organização ajudou a comunidade a lutar contra as “forças do inimigo”,
conforme as palavras do líder da aldeia.

Fazíamos patrulha em defesa da população e conseguimos defender-nos com
artefatos bélicos, à granada repelíamos o inimigo. Patrulhávamos e quando nos
deparávamos com os guerrilheiros inimigos, lutávamos ate que o inimigo recuasse”
(Líder da aldeia, entrevista realizada em janeiro de 2020).

Durante este período, algumas familias refugiaram-se para a Africa do Sul, outras
permaneceram e lutaram. Segundo o líder, durante a guerra os homens é que eram chamados a
defender as aldeias, as mulheres não iam , estas permaneciam cuidadando dos menores e
garantido a segurança dos mesmos.
Com a assinatura do Acordo de Paz, em 1992, algumas famílias regressaram e
permaneceram na aldeia.

3.3.1 A vida dos moradores antes da implantação do parque
De acordo com o líder da aldeia, antes da institucionalização do parque, as
comunidades viviam bem, tinham acesso à terra e a àgua em abundância, e apropriavam-se dos
demais recursos existentes na região. As famílias tinham, em média, 27hectares de terra para
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a prática da agricultura, e desta forma conseguiam produzir em uma única temporada alimentos
que garantiam a sobrevivência para dois anos.
As comunidades produziam alimentos para dois anos devido às condições do clima
geralmente seco, assim, quando as circunstâncias climáticas fossem favoráveis, as famílias
produziam em abundância. Em tempos de clima desfavorável tempo seco, as famílias
produziam nas zonas baixas do rio dos elefantes, Limpopo e no Rio Shinguezi.
Em todas as casas tinham celeiros e guardavam os cereais e abóboras para épocas de
climas difíceis. Os criadores de gado também prosperavam na aldeia, havia grandes porções de
terra para criação, não era necessário viver com gado ao lado de casa.
O líder da aldeia era responsável pela atribuição de terreno, este detinha poderes
baseados nos costumes tradicionais, esta forma de gestão tinha respaldo judicial. As pessoas
que desejassem adquirir terra para agricultura ou construção de casas, bastava apenas ir à casa
do líder e este atribuía o espaço para a implantação da casa e da roça. As pessoas não pagavam
para acessar a terra e não precisavam observar a nenhum procedimento burocrático.
Segundo o líder da aldeia, as famílias não eram dependentes de programas de
assistência alimentícia para se manter, pois

as famílias tinham autonomia econômica e

financeira.
Nas famílias, o primeiro filho assumia o controle do gado do pai aos seis anos e sua
tarefa principal era cuidar do pasto que consistia em levar o gado até ao rio dos Elefantes para
beber àgua e alimentar-se. Devido à distância de casa para o pasto, estes ficavam nas beiras
dos rios o dia inteiro e levavam consigo mantimentos para se alimentar no pasto. Por cada ano
trabalhado o pai concede ao filho uma cabeça de gado. Se por acaso ele iniciar aos sete anos, já
aos 14 o pai separa seu gado do gado do filho, e entrega a ele um curral e 7 cabeças. Nesta
altura ele se torna dono de si e para de trabalhar para o pai. Desta, forma as famílias educavam
e inseriam seus filhos na sociedade. Importa salientar que esta atividade é um dos fatores
responsáveis pelo índice de analfabetismo da região, uma vez que, ao passar o dia inteiro no
pasto, a criança não encontra tempo de ir a escola.
Após receber o gado, o adolescente podia trabalhar para ele mesmo e acumular mais
gado para conseguir pagar o lobolo21 e fundar sua família.

21

Lobolo é um casamento tradicional Africano, caracterizado pela união de Homem e Mulher sob vínculo de
matrimónio, tradicional aos olhos da sociedade e da ancestralidade do casal. Importa sublinhar que o lobolo é
comum não só na aldeia assim como nas zonas urbanas. Essa é uma cerimônia muita significativa para o povo, e
até aos dias de hoje não constitui algo folclórico. Continua representando o encontro das famílias viventes e seus
antepassados. Com a união baseada no lobolo os ancestrais do casal passam a estabelecer laços de familiaridade.
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Os jovens que não quisessem enveredar pelo pastoreio, tomavam sua parte no gado,
vendiam-na e iam para a Africa do sul em busca de outras alternativas de vida. Não havia jovens
sem trabalho, ou com futuro incerto, na comunidade, pois a roça e o pastoreio garantiam o
futuro da pessoas. Desde cedo as meninas acompanhavam as mães às roças e ajudavam no
cultivo da terra, cuidavam da casa e dos irmãos mais novos, assim tornavam-se adolescentes
prendadas que assumiriam os destinos de sua propia familia.
Para garantir o enriquecimento lícito na aldeia, bastava trabalhar duro no pasto ou na
roça, e assim acumulavam as riquezas, quanto mais gado tivesse, mais fortuna acumulava.
Para garantir que o gado não fosse roubado havia contos ligados à magia, sobre pessoas
que roubaram gado e tiveram grandes castigos, castigos irreparáveis, piores que as tragédias
contidas no livro do apocalipse da Bíblia cristã. Esses contos foram responsáveis por manter as
pessoas agindo corretamente de acordo com os costumes e dissuadi-las de se apropriar do gado
alheio. Era assim que a comunidade desestimulava o roubo do gado. Os contos fazem parte da
cultura local. Na aldeia as pessoas deixam o gado no rio, nas estradas, e este mistura-se nos
currais de vizinhos ou ficam à beira da estrada abandonados, mas nunca perdidos, sempre
voltam para as mãos do proprietário. Este cenário é muito visivel ainda hoje no distrito em
geral, é um fato que chama atenção logo na entrada, pois é comum encontrar o gado deitado no
asfalto sem o pastor. Se questionar a qualquer pessoa sobre a possibilidade do dono temer que
passe alguem e furte, a resposta sempre é “aqui ninguem rouba gado”. Se alguém de fora, que
desconhece a cultura, chegar e apropiar-se do gado perdido pela rua, o mesmo devolverá sem
que o dono procure.
No tempo seco, quando as zonas habituais de pastagem estavam secas perto da
comunidade, as manadas de bois podiam ser deixadas sozinhas na floresta durante uma semana,
às vezes durante toda a época seca e não acontecia nada.
No que concerne aos animais selvagens, estes não produzem o mesmo medo, pois são
encarados como criaturas divinas que Deus colocou para o suprimento das necessidades
Humanas.
De acordo com um ancião residente

antes da criaçao do parque, não havia conflito aqui, existia animais selvagens de
pequeno porte, e os maiores viviam no mato, circulavam proximo as aldeias: cudo,
gazela, coelho, impala, pala-pala que caçávamos para comer. Não tinha leão, hiena,
elefantes, búfalos proximo das aldeias. O Governo usou da corrupção para colocar
esses animais aqui na aldeia22 desabafou o ancião (Abel Gonvene, Janeiro 2020).

22

GOVENE, A. Entrevista a nós concedida. Massingir, 18 Jan. 2020
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Este posicionamento é compartilhado com a maioria da comunidade, o líder da aldeia
também confirmou que antes da institucionalização não havia conflito homem-animal no
parque.
A direção do parque também concorda que não havia conflitos entre o homem e a
fauna bravia antes da chegada do parque. Porém, ressalta que antes da independência havia
estas espécies e que constitui obrigação do Estado resgatar os espaços onde outrora foram áreas
de proteção.
De acordo com o ancião, antes da institucionalização do parque, os primeiros
habitantes do Limpopo dialogavam com os animais. Estes viviam lado a lado sem conflitar pelo
território. Todavia, com as guerras e as constantes matanças da fauna, os humanos e os animais
tornaram-se inimigos. Aliado a isso houve uma perda do etnoconhecimento por parte de
moradores, explica o ancião, que não herdaram essa forma de comunicar com o animais. As
pessoas que conseguiam comunicar-se com os animais estão mortas, e na aldeia não sobrou
ninguém com esse dom de estabalecer a paz entre os animais e a comunidade, razão pela qual
às vezes ocorrem acidentes: elefantes matam membros da comunidade e vice-versa ( entrevista
com Abel Gonvene, Janeiro 2020).
Na aldeia as habitações comunitárias são feitas à base de madeira e barro, cobertas de
chapas de zinco, caniços, capim, colmo e palmeira. Cabe destacar que existem mansões e casas
bem elegantes que contrastam com o nível de vida dos aldeões. Geralmente, os proprietários
são pessoas que migraram para as minas da África do sul e mandaram construir em suas terras,
outras pertencem aos caçadores furtivos que ostentam casas bem valiosas.
A atividade de lazer existente na aldeia é a prática de futebol, onde as pessoas se
vestem com elegância para ir assistir, movimentando um número considerável de pessoas de
ambos os sexos. Importa sublinhar que, neste encontros, o homem também aproveita para
ostentar suas mulheres, para apreciar outras e enfim, uma vez que as comunidades vivem sob
sistema de poligamia. Outra forma de diversão é ir a encontros religiosos ou à praça pública
em dias festivos.
Dentre as principais atividades desenvolvidas pelos residentes da aldeia destacam-se a
agricultura familiar; a pecuária, a apicultura; a pesca artesanal e o pastoreio. Tendo como
principais culturas o milho, amendoim, feijão, batata- doce, tomate, repolho, pimentão e pepino.
No que concerne à infraestrutura básica, o líder ressalta que a aldeia possuía a escola
primária e um posto de saúde, não existiam mais energia elétrica, água canalizada, sistema de
esgotos, rede móvel, bancos e outros serviços. Sobre as escolas, menciona-se que estas só
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possuem ensino até a sétima serie. Ao questionar o líder sobre o que as famílias fazem para
manter as crianças nas escolas, houve o seguinte diálogo:

Lider: Para dar seguimento, os rapazes vão estudar na vila.
Pesquisadora: E as meninas?
Lider: preferimos mandar os rapazes, porque as meninas criam um desconforto, elas
voltam grávidas. Se houvesse uma Escola que lecionasse as outras classes aqui seria
muito bom porque as meninas continuariam a estudar.

Na Figura 05 é possível visualizar a escola que existe na aldeia e as meninas da sétima
serie. Refere-se que estas meninas estão no ultimo ano da escola, assim que terminarem, o mais
provável é que se casem. É uma pratica comum, na aldeia, os casamentos prematuros. As
meninas se casam entre 11 e 14 anos. Depois dessa idade são consideradas velhas ou
“encalhadas”.

Figura 9-Escola Primaria Completa de Mavodze/ Abertura do ano letivo 2020

Fonte: Mabureza (2020). *Na foto alunas da sétima serie apresentado uma manifetaçao cultural.

No que concerne ao emprego, a maioria não possui. Muitos moradores afirmaram que
os que vem de fora os acusam de serem analfabetos.
De acordo com moradoras jovens, “nós não somos analfabetos”23 (Paciência, Zaida,
Perna, entrevista realizada em janeiro de 2020). Existem “muitas pessoas aqui na aldeia que
estudaram, mas estão desempregados. As instituições só empregam pessoas de fora da aldeia e
aqui na aldeia existe muita inveja. Quando um membro da aldeia é empregado, obtém
23

Paciência, Zaida, Perna. Entrevista a nós concedida, Massingir 18 Jan. 2020
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mecanismos que inibem aos outros de acessar o emprego” (Paciência, Zaida, Perna, entrevista
realizada em janeiro de 2020). Afirmaram que “quando somos empregados só conseguimos
acessar a cargos marginais como faxineiro, jardineiro, cozinheiro e guardas, dificilmente
encontrarás alguém da aldeia sendo empregado para um cargo de técnico e muito menos ainda
em cargos de direção” (Paciência, Zaida, Perna, entrevista realizada em janeiro de 2020).
Quando abrem os concursos para o preenchimento de vagas no setor público, as
instituições não escolhem os nativos a não ser para os cargos subalternos (Paciência, Janeiro de
2020).
“Eu tenho décima serie, quando abriu vaga em 2018 no Governo do Distrito, concorri
para a vaga de décima serie (técnica) e fui chamada para entregar documentos de
quinta classe, para trabalhar como agente de limpeza, um cargo para pessoas da sétima
serie” (Paciência, Zaida, Perna, entrevista em janeiro de 2019).

Apesar de ser um cargo abaixo, a jovem queria trocar de atividade de roça para um
cargo formal no governo, infelizmente não conseguiu o posto e, na atualidade, trabalha no salão
de cabelereiro (Paciência, Zaida, Perna, entrevista em janeiro de 2019). A jovem sente-se feliz
por ter conseguido abandonar a roça.

3.3.2 Caracterização Sociocultural
As principais manifestações culturais do distrito são makwayela24 e macuai25, e
Existem no distrito dois locais históricos, a vala comum de Tchaque e um centro arqueológico,
com vestígios do Homem da idade da pedra.
A cerimônia tradicional kutchinga é uma das mais utilizadas para a purificação das
viúvas, prática que pode concorrer para o aumento dos índices de HIV/SIDA. Um outro aspecto
que também concorre para a propagação dessa doença é a prática da poligamia. As decisões
mais importantes da vida do agregado familiar são tomadas pelo homem (chefe do agregado
familiar). Estas decisões incluem o casamento dos filhos, sendo que para tal se recorre à prática
do lobolo pago pela família do noivo.
A comunidade pratica milenar de cultuar os ancestrais, passada de geraçao a geração
em cada familia. Os ancesttais trazem o equilibrio emocional e orgânico, direcionam e orientam
as familias. Essas práticas culturais são mantidas até os dias de hoje. Os aldeãos rezam ainda
debaixo de árvores. Segundo Chiziane (2018)

24

Makwayela" é uma dança bastante praticada na zona sul de Moçambique, resultante dos intercâmbios culturais
estabelecidos pelos habitantes desta região durante o período de trabalho migratório nas minas da África do Sul,
absorvendo assim, influências musicais locais.
25
É uma dança tradicional moçambicana e que representa a resistência colonial do país sobretudo na região sul.
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nós africanos por muito que vamos a igrejas mais linda da terra, nunca nunca
deixaremos de rezar por baixo de arvore. Por uma razao muito importante a reza em
baixo da arvore alcança tres dimensoes em simultaneo: a primeira dimensao é a
dimensao da raiz, onde ao rezar a raiz vai levar a mesagem para os nossos ancestrais.
A segunda dimensaao é o tronco que é o presente, a sociedade, onde a mesma oraçao
vai entar em conexao com este presente e a terceira dimensao são os ramos, estes estao
sempre levantados para o alto e representa o trancedente pois as maos do Homem
nunca chegarao tao alto, entao nos rezamos com todas essas energias que a natureza
têm (Chiziane, 2018, p.45).

No que tange às crenças religiosas, importa enfatizar que é comum pessoas praticarem
a fé cristã. Todavia, a medida que contrariam a lógica cultural na questão da poligamia, tendem
a não ser bem acolhidas pelos comunitários. Pelo caminho da aldeia, chama a atenção do
observador o número de igrejas destruídas, incendiadas e parte dos motivos é exatamente a essa
contadiçao nas crenças com cultura local.

3.4 IMPLICAÇOES DO PARQUE NA COMUNIDADE
3.4.1 Reassentamento
A presença de moradores colocou em choque os objetivos do parque, uma vez que,
por se tratar de uma área de proteção total, não é admisssivel a habitação dos seres humanos
(PLANO DE MANEJO, 2018). Deste modo, a comunidade é abrangida pelos processos e
reassentamento com fins de conservação ambiental. Esta situação chegou também para os
moradores da aldeia, que, em 2001, ainda durante a implantação do projeto, foram
contabilizados em cerca de 35 mil. Em janeiro e fevereiro de 2020, durante a pesquisa de campo
desta dissertação, o parque preparava-se para a realização do senso populacional junto aos
comunitários, de forma a contabilizar o número de moradores para o processo reassentamento.
O reassentamento no parque está sendo executado pela Fundaçao Parques da Paz. Em
entrevista dirigida a um dos responsáveis pelo reassentamento, o senhor Augusto Nhampule26,
foi mencionado que o reassentamento é parte do acordo estabelecido entre o Governo de
Moçambique, o Banco de Desenvolvimento Estatal Alemão (KFW) e o Banco Mundial.
No ato da criação do Limpopo, o Governo Moçambicano ficou responsável pela
criação de infraestruturas básicas (escolas, vias de acesso, hospitais, sistema de água, energia
elétrica, postos de segurança) nas zona hospedeiras, as zonas onde o moradores seriam
assentados (Nhampule, Julho de 2020). A parte alemã ficou responsável pela construção das
habitações e pelo restabelecimento de meios de vida dos moradores. O banco mundial ficou
26

Nome fiticio, usado para designar o funcionário afeto no Departamento do Reassentanto da Fundação Parques
da Paz.
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responsável pelos custos da institucionalização do parque e os custos referentes ao
desenvolvimento do projeto ACTGL(Nhampule, Julho de 2020). O mesmo entrevistado afirma
que

Quanto à disponibilização das áreas agrícolas, as famílias reassentadas tiveram uma
parcela de 1ha para a agricultura de sequeiro e 0,12ha para a agricultura de irrigação,
este é o padrão da agricultura do reassentamento de Massingir. No processo da
entrega, por uma e outra razão, pode ter existido algumas famílias sem a área de
sequeiro, mas a de irrigação, como é algo coletivo, a maioria teve. Mas, na área de
agricultura de sequeiro, tenho a referir que também algumas famílias tiveram o valor
para a limpeza da área para agricutura de sequeiro e não fizeram devido a vários
fatores, pessoas incapacidades, idosos….etc (Nhampule, Julho de 2020).

Quando questionado sobre a inexistência das infraestruturas basicas, o entrevistado
afirmou que “O Governo de Moçambique não honrou com os compromissos referentes à
criação de infraestruturas básicas de acolhimento dos reassentados” (Nhampule, Janeiro de
2020). Esta falta de comprometimento com os moradores, aliada aos conflitos que decorriam
da institucionalização, fizeram com que o banco mundial retirasse seu financiamento do parque.
A retirada do financiamento do banco mundial afetou o processo de institucionalização
do Limpopo, tendo retardado também o reassentamento dos moradores.
A comunidade não participou da criação do projeto, contudo o Governo fez um acordo
com a comunidade, no qual se comprometeu a restabelecer as condições de vida dos moradores
em locais seguros longe de conflitos com a fauna, os moradores teriam roças de irrigação e
estes teriam casas segundo o número de esposas do homem. O governo garantiu aos moradores
que, nas zonas onde seriam reassentados, os seus modos de vida não seriam alterados
(Nhampule, Janeiro de 2020).
De acordo com o responsável do reassentamento no parque sempre existiu animais de
pequeno e grande porte. [O conflito é] por causa do problema da competição pelos recursos,
dependem da mesma água, mesma roça. O responsável reconheceu que:
“O grande erro foi termos colocado mais animais enquanto tinham pessoas. Não se
observou o risco. É dentro disto que surge a Lei de Proteção de Animais bravios, para
proteger os animais, mas não se observou que aquele homem sempre viveu daqueles
animais. [...] As pessoas estão dentro do parque precisam caçar mas esses animais e
também precisam viver” (Nhapule, Julho de 2020).

As maiores implicações do Reassentamentos constitui a perda de área extensa para
pratica da agricultura e pasto é uma grande mudança verificada no processo de reassentamento,
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a terra tem sido o grande problema em processos de reassentamento (Nhampule, Julho de
2020).
Com relação ao fato das três primeiras comunidades reassentadas que perderam mais
da metade do gado este órgão refere que
“o gado foi perdido durante a translocação das antigas terras da comunidade para a
área reassentada. Essa translocação foi feita em viaturas não adaptadas para o
transporte de animas. Além disso, não foram contratados médicos veterinários e
biólogos para analisar a situação dos animais, o que resultou em morte destes por
estresse” (Nhampule, Julho de 2020).

O gado morto das primeiras três comunidades ainda não foi pago pelo Governo,
devido ao fato da constituição não permitir as compesaçoes as pessoas que perdem gado e roça
nas áreas de proteção. Esta falta de compesaçao constitue um dos motivos de resistência de
alguns moradores que permanereram no interior do parque.
Na aldeia as opiniões em relação ao resentamento são controversas. Para as mulheres
é esperado com ansiedade. Como referiu dona Marta:
“Diz quem não quer sair para dialogar com os animais de modo que os mesmo possam
ir comer na roça dela, nós que estamos cansados de perder as roças queremos sair”
afirmava a senhora triste e indignada ( Marta, entrevista realizada em janeiro de 2020).

Os jovens na aldeia consideram que o parque quer servir-se do medo da população
pelos animais introduzidos no local, para pressioná-los a abandonar a aldeia.
A maioria na comunidade é unanime ao afirmar que a administração do parque
introduziu os leões, com a intenção deliberada de obrigar as famílias a abandonarem o local,
onde já residiam antes da criação do parque, em 2001.
Para os anciãos, o parque quer usar a fome que os moradores passam para oferecer
condições de reassentamento abaixo do exigido pela comunidade (Mussa, entrevista realizada
em fevereiro de 2020).
Durante entrevista com o líder da aldeia, a pesquisadora e um dos responsáveis do
reassentamento, foi perguntado ao líder e ao responsável do reassentamento sobre o processo
de reassentamento no PNL.
O responsável, na frente do líder e da pesquisadora, afirmou que todos os aspectos
socioculturais da comunidade estão sendo levados em consideração, principalmente pelo fato
dos moradores viverem em poligamia. Assim sendo, cada homem receberá o número de casas
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igual ao número de mulheres, de modo que o homem mais respeitado na comunidade, que
possui 24 esposas, também receberá 24 casas.
Com o intuito de confrontar os dados, questionei outro funcionário, envolvido nas
questões do reassentamento, sobre a possibilidade de se entregar as casas conforme o número
de esposas de cada homem da comunidade. Este, por sua vez, relatou que há discórdias na
questão do número de casas para as inúmeras esposas dos homens da comunidade. Como
afimou a senhora Berta Benzane27, “o parque dará apenas uma casa para cada homem, e não
sera entregue conforme o numero de esposas, pois torna-se oneroso, uma vez que os homens
possuem muitas esposas e o parque não dispõe de verba para o efeito (Benzane, Janeiro de
2020).

Na Figura 06 é possível visualizar o tipo de casa contruída para o reassentamento dos
moradores.
Figura 10-Casa da comunidade na zona do Reassentamento

Fonte: Autora (2020).

A primira imagem é referente à planta da casa, na segunda a casa já executada.
Conforme é possível observar, a casa é única, e as familias terão de viver juntas. Diferente do
que se afirmou na aldeia, cada família vai receber uma única casa. O que torna difícil a
reprodução dos modos de vida que estão atualmente em curso na aldeia.
Na aldeia, um homem constrói varias casinhas, conforme o número de esposas e filhos,
já na casa do projeto de reassentamento a família deverá habitar no mesmo lugar, todos unidos.
O desafio é manter várias esposas nesta casa, que, na verdade, possui estrutura para receber

27

Diretora adjunta do Departamento Comunitario do Parque Nacional do Limpopo
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apenas uma família pequena. O que constrasta com a realidade dos moradores que têm familias
grandes, muitas esposas e muitos filhos.
O líder da aldeia afirmou que não pretendia sair da aldeia, antes de certificar-se que as
primeiras três comunidades, que foram reassentadas anteriormente, tiveram os seus meios de
autossustento restaurados. Ainda segundo o líder, a maioria dos que saíram perdeu gado e roças
e até a atualidade não foram ressarcidos. Assim, cabe aos que ficaram resistir até que todas
comunidades sejam compensadas.

3.4.2 O Conflito Homem e Fauna Bravia
De acordo com o líder da aldeia, no início da translocação dos animais do Kruger para
o Limpopo a comunidade não vivia em conflito com os animais. As pessoas conviviam de
forma pacífica, e era um número menor de animais circulando no parque. Com a presença de
todas as comunidades no interior do parque, os animais distanciavam-se das aldeias, ou seja,
não acarretavam mudanças radicais nos modos de vida da comunidade.
No entanto, o conflito se inicia com a retirada de vedações no Kruger e melhorias nas
vias de acesso, o que permitiu que os animais se deslocassem livremente de um parque para
outro, reduzindo assim o controle do número de animais.
A chegada massiva dos animais do Kruger acarretou uso de mais recursos para o
sustento dos animais. Os animais recém chegados precisavam partilhar os recursos para sua
sobrevivência junto com as comunidades locais, que também dependiam dos mesmo recursos
para sobreviver.
As dinâmicas de vida das comunidades dependem do rio para coletar água, lavar a
roupa, regar as hortas, dar de beber aos animais e outras necessidades essenciais para seu
autosustento. A partilha do rio entre a comunidade e os animais foi o primeiro palco de conflitos
entre homem e fauna bravia. Os elefantes, búfalos e todas as outras espécies recém chegadas
bebiam água e pastavam à beira do rio, ao mesmo tempo que pequenos agricultores, pescadores
pastores usufruiam também dos mesmo espaço para manter suas dinâmicas de vida.
Os pastores continuaram levando o gado ao rio, assim também os pescadores, que
usavam o espaço para comercializar seus pescados à beira do mesmo rio.
O encontro entre os animais e a comunidade não tem sido pacífico, havendo registros
de mortes de pessoas, por ter se assustado com animal ou ter feito um movimento estranho que
colocasse o animal em situação de ameaça.
As comunidades produzem na beira do rio, e no mesmo rio vivem os hipopótamos que
se alimentam fora do rio. O espaço onde a comunidade cultiva é também o lugar que o animal
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busca seu sustento. Assim sendo, o animal passou a usufruir do milho dos moradores que viam
a beira do rio como local propicio para a prática de agricultura. Do mesmo modo, mais para o
interior da localidade, é cultivado milho, sendo que os búfalos invadiam as aldeias e destruíam
os celeiros da comunidade em busca do escasso cereal. Ao mesmo tempo, as roças no interior
do parque também foram alvos de elefantes, principalmente, e manadas de búfalos que
recorrentemente invadiam-nas em busca de alimentos.
Estas investidas sofridas pelos residentes aos poucos começaram a fazer efeito nas suas
dinâmicas alimentícias, à medida que o alimento começou a faltar nas famílias. As comunidades
viram-se em situação de fome na aldeia, os animais colocaram pessoas que já viviam em
condições mínimas, em condição de extrema necessidade. Pois um grande número de residentes
depende apenas da roça para sua alimentação.
Por outro lado, nas comunidades todos conhecem seus gados e, por mais que os
esqueçam nas ruas, eles sempre voltavam e encontravam, ou também podiam encontrar no dia
seguinte ou no curral do vizinho. Com a chegada de leões, lobos, hienas, os pastores também
passaram a perder o gado. Esta situação exasperou os donos de gado que passaram a perder sua
fortuna, pois, como foi referido anteriormente, o gado na aldeia é símbolo de fortuna.
Com a crescente proibição da caça, do corte de àrvores e restrição da pesca, as zonas
de cultivo aliadas ao aumento do número de animais, os moradores começaram a sentir a
repercussão do projeto do PTGL em suas vidas. Consequentemente a comunidade começou a
reclamar que estava à mercê dos animais selvagens.
Durante as conversas na aldeia, uma senhora de idade questionava como poderia
cultivar com a presença destes animais? Eis a questão de uma viúva entrevistada:

Em novembro não choveu e solicitaram ao parque soluções, pois os animais já haviam
invadido as roças. Quando os fiscais foram chamados para afugentá-los, recusaram o
pedido, alegando que estavam com fome e falta de gasolina. Entristecida, ela afirmou
que gostaria de comer os produtos da sua roça (Liranzu, entrevista realizada em
janeiro de 2020).

O parque atribuiu oito fiscais para a gestão do conflito homem-animal. Estes oito são
responsáveis pelo monitoramento de mais de 400 roças existentes no interior do parque e pela
segurança dos moradores de todas as aldeias do parque. Segundo o líder da comunidade, dos
oito fiscais atribuídos pelo parque para a gestão deste conflito, apenas 2 fazem a ronda nas roças
e na comunidade. Ficam apenas duas horas e depois abandonam o local. Quando os animais
aproximam-se das roças, os fiscais nunca se encontram nas proximidades, deixando os
moradores em situação difícil. Diante de constantes reclamações da comunidade às autoridades
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do parque, os fiscais retornam, porém somente dois a três dias depois. “Eu não culpo os fiscais,
culpo os dirigentes”, afirmou o líder, que disse também:

já pedimos ao governo para nos dar quatro armas para que nós mesmos possamos
gerir os animais assim que aparecerem, pois estamos a perceber que os homens
disponibilizados pelo parque são poucos, e esta seria uma forma de ajudá-los, mas o
parque não aceita nos dar o armamento e, desta maneira, só ficamos aqui a olhar as
nossas culturas sendo destruídas pelos animais, não temos saída ( Muchila Valoi,
entrevista realizada em janeiro de 2020).

Segundo Zaida, uma das residentes na aldeia,
“na minha roça tem grandes estragos, não consegui colher nada este ano, os búfalos e
os elefantes invadiram minha roça e comeram o milho e amendoim que tinha semeado,
e eu não sei se o governo vai me sustentar e sustentar a minha família, pois eu não
gosto de ser sustentada, porque estou habituado a colher meu próprio sustento” (Zaída,
entrevista realizada em janeiro de 2020).

Outra moradora entrevistada é uma senhora chamada Lídia. De acordo com dona Lídia
“os animais estão a me fazer sofrer, eu não tenho marido que pode me ajudar a afugentar os
animais, eu não consigo dormir sozinha na roça, cultivei batata, milho e amendoim, e não
consegui aproveitar nada” (Lídia, entrevista realizada em janeiro de 2020).
Em roda de conversas com mulheres jovens na aldeia, elas afirmaram que são
responsáveis pela produção agrícola, e a causa da perda da produtividade está com os animais,
“nós perdemos muita colheita para os elefantes e estamos a passar mal de fome” (Paciência,
Zaida, Perna, roda de conversa ocorrida em janeiro de 2020). “Estamos a ser mandadas embora
para trazerem elefantes e búfalos nas nossas terras, e como podes ver os animais são mais
importantes do que nós” (Paciência, Zaida, Perna, roda de conversa em janeiro de 2020).
O conflito homem-animal tem desencadeado a ausência de cultivo e perda de produção
na aldeia, elevando assim o índice de fome e pobreza na região, obrigando a comunidade a
buscar novas formas de sustento. A comunidade, que geralmente cultiva o milho, com as
investidas do animais, precisa comprá-lo para poder se alimentar. Deste modo, recorre ao
mercado, sendo que o mais próximo dista 20 km. Para que possam fazer este trajeto precisam
gastar dinheiro com transporte, o que tem tornado o processo difícil e oneroso.
Para obter dinheiro, a comunidade é obrigada a comercializar o gado. Assim, para
suprir algumas necessidades,

eles vendem uma cabeça de gado bovino ao preço de

20.000,00MT [representa cerca de R$ 1.500,0028]ou menos, e este valor é utilizado para
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comprar os produtos de primeira necessidade (arroz, farinha de milho, sabão, óleo, sal de
cozinha e açúcar). Os demais alimentos, para complementar as dinâmicas de autossustento, as
famílias buscam em suas hortas.
Os que não possuem gado adotam as seguintes estratégias de sobrevivência para
produzir apesar da presença dos animais.
Latinhas- reciclam-se as latas de leite e furam os lados opostos da lata, introduzindo
pedrinhas em seu interior. Com um arame, estas são penduradas nas roças, e quando o animal
tenta invadir o terreno, as latinhas tocam o animal, que foge assustado ao som produzido por
elas. No pasto, esta técnica é muito usada, principalmente por rapazes, com a junção de duas
latinhas, que são tocadas simultaneamente quando os animais domésticos cruzam com os
selvagens. Deste modo, o som emitido pelas latinhas e afugenta principalmente os elefantes, e
permite ao animal selvagem aperceber-se da presença humana;
Pernoite nas roças- este método consiste na criação de dormitórios na roças. Este
lugar para dormir é visível em todas as roças na comunidade, pois permite que o dono pernoite
próximo às suas culturas. Esta técnica é muito usada no afugentamento de hipopótamos,
principalmente para as famílias que produzem nas baixas do Rio dos Elefantes, bem como
famílias na parte alta do parque, para afugentar os elefantes;
Piripiri- conhecida por Chillebomb, é uma técnica sul africana que consiste em pilar
o piripiri (pimenta) depois colocar na bacia com óleo, água, ou diesel. Coloca-se a mistura na
bacia e estica-se uma corda ao redor da área do cultivo. Usa-se a corda para vedar as roças, pois
o contato com ela provoca irritação no animal;
Fogueiras- esta técnica milenar consiste na junção de lenhas ou troncos que
posteriormente são queimados, criando assim uma fogueira. O animal é afugentado pelo fogo,
mesmo que de longe veja apenas a fumaça, não se aproxima das plantações;
Vedações- são feitas por troncos de árvores e juntam-se também pequenas árvores de
mopane, uma espécie que possui muitos espinhos, para demarcarem o espaço da roça.
Segundo o líder da comunidade, é impossível gerir o conflito com essas estratégias.
As latinhas afugentam os animais por um período curto. Eles distanciam-se mas permanecem
nas redondezas.

A qualquer tentativa de saída, eles invadem, pois é difícil para nós ficarmos na roça o
dia e a noite inteira vigiando. O fogo também não é eficaz, pois o animal é astuto e
cauteloso, espera o fogo apagar para invadir a roça. O piripiri é eficaz, todavia é um
produto muito escasso na região, precisamos mandar vir de fora e não é eficaz vedar
a roça porque o animal destrói a vedação e entra. Mesmo no quintal, quando
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montamos um celeiro, o animal destrói o celeiro para comer o milho (Muchila Valoi,
Fevereiro 2020).

Dado a falência das estratégias, o líder sugere que sejam dadas armas para conter os
animais, pois estão perdendo muito gado e a respectiva produção.
De acordo com um funcionário responsável pelas compensações: “não cabe ao parque
indenizar as famílias pelo gado devorado pelos leões, dado que se trata de uma reserva do
Estado onde não devia haver atividade privada” (Cornelio, entrevista realizada em fevereiro
2020).
A lei moçambicana não permite a compensação das pessoas que perdem a produção
em suas roças para os elefantes. Além disso a lei também não prevê pagamento compensação
de gados mortos por leões O parque tem registrado e avaliado os danos decorridos do conflito
existente. De acordo com o administrador do parque, o Estado não garante a compensação pelos
danos causados pelos animais, todavia esforços têm sido envidados pelo parque para levar o
caso das comunidades à Assembleia da República de Moçambique de maneira que este
organismo se solidarize e pague esta compensação (Pariela29, entrevista realizada em fevereiro
2020).
Outros esforços têm sido feitos pelo parque junto aos parceiros de cooperação, como
é o caso de ONGs, que ajudam a devolver o gado. Porém, são muitas as pessoas que perdem
colheitas e que não tem tido nenhuma compensação. Estudos tem sido elaborados a fim de
levantar dados referentes ao quantitativo de gado perdido, e o número de roças devastadas, de
maneira a avaliar o valor necessário para cobrir os danos. Este tem sido um processo burocrático
e moroso para os comunitários, principalmente pelo fato destes terem a agricultura e o pasto
como sua principal fonte de autossustento.
Em 2018, a comunidade perdeu setecentas cabeças de gado bovino para os felinos, e
em 2019, foi ressarcida em 50% pelo gado perdido. Segundo o administrador do parque, o
remanescente do valor sera pago em 2021.
Um dos criadores residentes na aldeia, ancião de nome Marregule, mencionou na
entrevista que “o dinheiro do gado que recebemos só fomos pagos por ser ano de eleição, se
não fosse, não teríamos sido pagos” (Marrengule, janeiro de 2020). Na ótica da comunidade, o
estado pagou apenas para conquistar o eleitorado, pois a dívida de outros anos não foram nem
mesmo contabilizadas nos prejuízos. Há muitas dúvidas com relação ao pagamento da segunda
parcela do gado, da mesma forma que residem dúvidas com relação aos futuros pagamentos. O

29

Administrador do PNL
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parque vai pagar em 2021 dívidas de 2018 e com relação às dívidas de 2019, 2020, e períodos
anteriores a 2018, são questionamentos que intrigam a comunidade.
Essa reduzida compesaçao do gado e da roça faz com que a comunidade não aceite
sair do parque, pois gera muita desconfiaça, principlamente por estes acompanhaream os
dilemas das comunidades reassentadas na luta pela compesação de gado que perderam quando
habitavam no parque, além das que perderam por falta de àgua nas zonas reassentadas. Segundo
o líder da comunidade, o conflito existente entre a comunidade e a administração do parque vai
se estender até gerações futuras, principalmente pelo fato da reduzida compensação do gado e
das roças. Segundo suas palavras “eu vou morrer e as crianças estão sendo instruídas para darem
continuidade ao conflito com o parque”. Quer dizer enquanto o parque não pagar por todo o
dano que os animais criam na vida da comunidade, o conflito entre estas duas partes irá
continuar.

3.4.3 A Caça Furtiva
A chegada dos rinocerontes brancos no parque atraiu para a região compradores de
peças dos animais selvagens, tendo desencadeado um negócio milionário de caça furtiva. De
acordo com a Fundação Parques da Paz (2013), o comércio ilegal de animais selvagens e
produtos da fauna e da flora selvagens a nível mundial constitui o quarto maior comércio ilegal
depois do narcotráfico, falsificação de produtos/moeda e tráfico de pessoas, e está estimado em
um valor mínimo de 19 bilhões de dólares por ano. Ainda de acordo com a Fundação, destacase que a caça furtiva ameaça a existência futura de espécies inteiras, devasta comunidades já
vulneráveis, impulsiona a corrupção e mina os esforços para reduzir a pobreza.
De acordo com o líder da aldeia, os caçadores furtivos são jovens residentes da aldeia,
de famílias pobres e sem oportunidades, que, a mando de desconhecidos, abraçam a caça. O
líder conhece os indivíduos envolvidos no negócio e afirmou que tem desaconselhado a prática
em particular junto aos jovens, mas não consegue dissuadí-los.
“Choramos muito por causa da caça furtiva, perdemos nossos filhos. É o problema do
dinheiro, as pessoas querem ser ricas, é isso. Não há emprego, não cai chuva, a
conversa é sobre caçar para ter dinheiro, comprar carro e mais nada. Porque se
houvesse emprego iam ficar lá para diminuir essas coisas” (Líder da Comunidade,
entrevista realizada em janeiro de 2020).

Outros que também abraçaram o negócio foram antigos caçadores, membros da
Polícia da Republica de Moçambique (PRM) e funcionários do parque.
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Em 2010 todos os rinocerontes brancos tinham caído nas mãos dos furtivos, do
mesmo modo mais outros 117 rinocerontes negros (FUNDAÇÃO PARQUES DA PAZ, 2013).
A partir de 2011 os rinocerontes começaram a entrar em via de extinção no Parque Nacional do
Limpopo e as atenções dos furtivos viraram para a caça de elefantes, que continuam sendo
abatidos até a atualidade (FUNDAÇÃO PARQUES DA PAZ, 2013).
A facilidade com que os furtivos operavam gerou um conflito entre as partes
Moçambicanas e Sul Africanas, onde a parte sul africana ameaçava a parte Moçambicana de
recolocar as vedações e desfazer cláusulas do Tratado do Xai-Xai.
De acordo com o a Fundação Parques da Paz (2020), entre 2008 e 2013, a polícia e o
exército da África do Sul mataram 279 moçambicanos residentes em diversas aldeias existentes
no parque e ao redor de vilarejos vizinhos, por envolvimento na caça ilegal, e mais de 300
outros moçambicanos foram detidos entre 2008 e 2012. Ainda segundo dados da Fundação
Parques da Paz, na província de Gaza, nos últimos 5 anos (2015-2019), morreram mais de 118
pessoas e 500 cumprem penas em Moçambique e na África do sul por envolvimento com a caça
ilegal.
Apesar desses números, o negócio da caça ilegal continua prosperando em
Moçambique, devido à falta de oportunidades e as insignificantes recompensas financeiras
geradas pelo setor do turismo (20%), além do cerceamento no uso de recursos naturais, como a
caça e a pesca. Além disso, destaca-se também o não cumprimento das promessas acordadas
em relação ao desenvolvimento sustentável e à melhoria de condições de vida da comunidades.
Em entrevista, o fiscal do parque lembrou com tristeza do seu dia de glória como fiscal:

Um dia eu peguei um caçador furtivo que acabava de matar um rinoceronte, na hora
imobilizei-o e depois o prendi. O caçador olhou para mim e perguntou quanto eu
queria para deixa-lo ir. Estávamos sozinhos no mato. Foi um teste básico da minha
integridade pois tratava-se de muito dinheiro. Me mantive firme. Olhei para ele e disse
que não ia me corromper, que ele iria para a cadeia. Levei-lhe para o escritório do
parque onde foi cumprido todo o procedimento burocrático e feita a transferência do
indivíduo para as celas da polícia.

Dias depois o fiscal encontrava-se a beira da estrada junto com outras pessoas em
busca de carona para ir para vila, visto que na região não tem sistema de transporte público. E
neste momento parou uma viatura nova, de luxo, de matrícula estrangeira. E, para a sua
surpresa, o fiscal depara-se com o mesmo caçador que havia prendido. Sorrindo ele olhou para
os que pediam carona e disse, para que todos subissem no carro exceto o fiscal. Transtornado,
ele perguntou como foi que conseguiu sair tão rápido da prisão, ao que o caçador respondeu
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“queria te dar muito dinheiro naquele dia mas você negou, e veja saí mahala30 da prisão, só
paguei 80.000MT [que corresponde a R$5.35031] e me soltaram”, disse ele. Vendo que a hora
avançava e que o jovem ficaria ali na estrada, o caçador furtivo resolveu dar carona ao fiscal
(Italó32, entrevistada realizada em Janeiro de 2020).
Os rinocerontes são muito procurados na região devido ao seu valor comercial, maior
inclusive que o valor pago por elefantes. Houve um tempo em que o que mais procuravam era
os elefantes, porém o preço do rinoceronte é mais alto que o elefante. Um quilo de marfim custa
no mercado ilegal dez mil reais, preço muito baixo se comparado ao do rinoceronte.
Um quilo de pó de corno de rinoceronte custa no mercado ilegal cem mil reais, e
dependendo da idade do animal o corno chega a pesar acima de 21 quilos (Zobo33, entrevista
realizada em fevereiro 2020). Estes valores altos tem seduzido os jovens na aldeia e feito com
que deixem o pastoreio para começar no negócio de caça ilegal.
Em conversa com operadores de turismo na região, a dona do maior estabelecimento
turístico no exterior do parque, fez uma retrospectiva do turismo e afirmou que, na era dos
rinocerontes, os estabelecimentos andavam sempre superlotados, foi a época do maior
faturamento para muitos na região. Os caçadores movimentavam grandes somas de dinheiro.
Eles conseguiam alugar todo o estabelecimento, só para os que também tinham dinheiro não
terem onde ir gastar, dado aos escassos espaços de lazer existentes na região. A entrevistada
relatou, rindo, que muitos ostentavam o dinheiro, amarrando-o como quem amarra gado e
levando uma vara, batiam nele dizendo “vou te gastar aonde hoje, diga, vou te gastar aonde”
(Zobo, entrevista realizada em fevereiro 2020).

3.4.4 Pagamento do Pedagio
Com a institucionalizaçao PNGL, o parque passou a albergar três portões de entrada.
Sendo o primeiro o portão de Massingir, localizado em Moçambique, na parte sul do Parque.
O segundo, Portão do Posto Fronteiriço de Giriyondo, é um portão que inclui um Posto
Fronteiriço formal ligando o PNL e o PNK; e o terceiro, Portão do Posto Fronteiriço do Pafúri
é também um portão de um Posto Fronteiriço formal, situado no norte do PNL e PNK e o
Gonarezhou no Zimbabwe. Estes portões funcionam das 8 às 16 horas, caso o morador chegue
depois das 16 horas, é obrigado a dormir na entrada.

30

Mahala na língua local usa-se quando o preço foi muito abaixo da média, ou quando saiu de borla, sem nenhum
pagamento de caução.
31
Cambio extraido em 16 de Fevereiro ao cambio de 1MT a 15R$
32
Nome fictício, usado para salvaguardar a identidade do fiscal.
33
Nome fictício
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Do portao de Massingir ao Giriyondo (Moçambique-Africa do sul) a distância é de
63Km, e da aldeia de Mavodze, locus deste trabalho, para o portao de Giriyondo a distancia é
de 53Km. Para atravessar o portão de Giriyondo é cobrado o valor de 450MT [representa
R$3334] de pedágio por pessoa, e também são cobrados valores referentes ao próprio transporte
usado, viatura e as pessoas pagam valores diferentes, conforme informações expressas na
Figura 07 e no Anexo 12 .
No inicio do projeto os moradores da aldeia não pagavam para usufruir do portão. O
lider da aldeia passava um documento chamado “Permit” para os moradores, e com este
documento podiam se indentificar nos três portões e entrar sem pagar o pedagio. Todavia, os
familiares, amigos de fora que quisessem visitá-los eram obrigados a pagar o pedagio para
entrar na aldeia.
No dia 05 de Dezembro de 2020 a decisão do parque de não cobrar dos moradores foi
alterada atraves do ofício visualizado na Figura 07.

Figura 11-Comunicado do Parque referente ao pedagio

Fonte: PNL (2020).

34

Cambio extraído no dia 12 de Fevereiro 1MT a 15,43R$
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Este comunicado menciona que os moradores da aldeia também passam a ser
abrangidos pelas taxas de pedagio para passar pelo portão de Giriyondo. Assim sendo, os
moradores que estiverem do lado da Africa do sul e quiserem cruzar a fronteira para acessar
sua casas são obrigados a pagar a taxa de pedágio.
De acordo com o administrador do parque, “essa taxa vem de cima, o parque nada
tem a ver ”(Pariela, Janeiro de 2020). Ainda segundo o administrador, o conselho de Ministros
decidiu adotar a taxa alegando que havia na região excesso “Permit” falsos circulando nas
fronteiras, e para resolver o problema definiu que todos os usuários da via pagassem a taxa. O
administrador reconhece o erro pelo fato de não terem consultado a comunidade, mas em nome
da boa convivência com moradores pretende estudar possibilidades de novas ideias para que a
comunidade não seja afetada com as taxas que são aprovadas fora de parque.
Durante a reuniao do conselho35, um ancião levantou-se para expressar sua percepção
com relação ao pedágio e disse: “um criador, tem suas galinhas e vem um ladrão e rouba os
ovos todos. O criador deve punir a todos por causa de um ladrão, ou deve punir ao ladrão
responsável pelo roubo dos ovos?”. Os moradores da comunidade responderam, então, que o
criador devia punir apenas as pessoas que roubaram os ovos. Então, o ancião encerrou sua frase
questionando os funcionários do parque sobre as razõees que fizeram o parque tomar a decisão
radical de cobrar aos moradores e não responsabilizar as pessoas que usavam o “Permit”
falsificado para se movimentar nos portões do parque.
O administrador do parque, na tentativa de responder as respostas do questionamento
do ancião, afirmou que não tinham conseguido identificar os infratores, porque os passes se
pareciam muitos com os originais. Além disso, segundo o administrador, há indícios de que o
líder da aldeia dava os passes as pessoas que não faziam parte da aldeia dos grupos abrangidos
pelo não pagamento do passe, o que resultou na decisão do conselho de Ministros de cobrar de
todos.
Os residentes da aldeia possuem familiares que moram do outro lado da fronteira e
quando chegam no portão não é permitida sua entrada sem o pagamento da taxa. Outro fato
é que mesmo para quem mora na vila de Massingir, isto é, fora da aldeia, também é exigido o
pagamento de pedagio. Os moradores vivem presos na aldeia, porque os vinculos com pesssoas
de fora são dificeis de serem estabelecidos sem o pagamento do pedagio que não é compativel
com o nivel de vida dos residentes.

35

Reuniao do Conselho do turismo realizado no dia 23 de Janeiro de 2020 na aldeia de Mavidze, interior do PNL.
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Os residentes sentiram a chegada do pedagio, pois o mês de dezembro é um mês de
muito transito, o que resultou em diversos conflitos, visto que a comunidade já não olhava com
bons olhos o fato dos amigos e familiares pagarem para visitá-los. Para os residentes locais
presentes na reunião do conselho, não faz sentido cobrar aos moradores do interior do parque
para transitar nas fronteiras, pois este foi o objetivo de ligação dos parques, para facilitar o livre
transito.
Na opinião de um ancião presente na reunião “o parque não pode exigir que o dono
do espaço pague para transitar nele” (Chauque, entrevista realizada em janeiro 2020).
Apesar de o administrador do parque ter esclarecido aos membros da comunidade que
a iniciativa de cobrança de pedágio não havia sido do parque, várias controvérsias foram
levantadas apontado que o parque estabeleceu a taxa propositasitalmente, de modo a tirar
dinheiro dos moradores e em contarapartida reverter o mesmo valor do pedagio em forma dos
20% do turismo. Essa é a percepçao dos membros presentes na reunião.
A necessidade de adequação da taxa já vinha sendo estudada pelo parque, em paralelo
a um processo em curso desde 2015 de mudança do modus operandi. Em 2015, passou a exigir
que todos que usassem a fronteira deviam passar a pernoitar em um estabelecimento hoteleiro
no interior do parque. Na prática, esses portões foram criados para o consumo dos turistas e não
para a comunidade, conforme afirma a Folha36 Informativa do parque:

Giriyondo foi aberto para promover o desenvolvimento do turismo no PTGL. O
relaxamento nos procedimentos fronteiriços levou a que este posto fronteiriço fosse
utilizado fora do objetivo [sic] para que fora criado, passando a ser utilizado para
outros fins, entre eles fins comerciais. Daqui resultou a violação sistemática das regras
do Parque, como a quebra dos limites de velocidade, lixos, movimento ilegal de
pessoas e veículos que não se encontram em estado de circular. Disto resultou um
ambiente negativo para o desenvolvimento do turismo, ao longo das estradas de
acesso e o aumento do risco para a população e fauna bravia. Com o objetivo de se
reestabelecer a função de Giriyondo como promotor do turismo e conservação dentro
do PTGL, há a obrigatoriedade de uma estadia de uma noite no PNK ou no PNL. Para
utilizarem o Portão de Giriyondo, os viajantes deverão apresentar ou o recibo de uma
estadia na noite anterior, num acampamento ou chalé, ou a confirmação de uma
reserva para a noite correspondente ao dia de passagem pelo portão de Giriyondo
(PPF, 2015, p. 03).

Estas exigências do parque servem para reiterar seu compromisso com o turismo.
Quanto às possibilidades de uso pela comunidade, este compromisso é relegado ao
esquecimento, constitui apenas um discurso politico.

36

Disponivel em http://www.biofund.org.mz/biblioteca_virtual/parque-nacional-do-limpopo-folha-informativa/.
Acesso em Junho de 2020.
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Segundo um senhor residente, os 20% do turismo não podem sair do bolso da
comunidade. Este valor deve ser retirado das receitas do turismo no parque, como é estabelecido
na Lei de Florestas (Sitoé, realizado em janeiro de 2020).
A verba do turismo vem caindo nos ultimos anos, devido às altas taxas cobradas pelo
parque. Em outras fronteiras Moçambicanas a taxa é menor, cobrada por viatura, independente
de quantas pessoas estejam dentro. Por conta dessa situação, muitos preferem não usar a
fronteira do Giriyondo para acessar o parque e o país vizinho. Do mesmo modo, os moradores
preferem percorer 400Km em busca de outros portões fronteiriços a ter que pagar as taxas
cobradas pelo parque.
Durante a reunião, os moradores pediam ao parque para reduzir as taxas, de modo a
tornar esse lugar atraente para os turistas e outros usuários. Contudo, a direção do parque
defendia que não dependia direção dela reduzir as taxas, mas sim do conselho de Ministros.

4 O TURISMO NO PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO: DA UTOPIA À
REALIDADE

O turismo no Parque Nacional do Limpopo começou a acontecer no início do Século
XIX. Na época, Moçambique ainda era colônia de Portugal, o que acabou influenciando os
países europeus a se tornarem os principais emissores de turistas. Os operadores turísticos neste
período eram principalmente portugueses, não havia operador turístico moçambicano na regiao.
Neste período o atual parque era apenas uma Coutada, designada Coutada 16.
“Durante o Colonialismo, o Turismo era um negócio entre burgueses. (…) O nosso
povo só participava no turismo com o seu trabalho explorado (…) O Turismo (…)
assentava (…) na usurpação das zonas mais aprazíveis (…) Nós queremos um
Turismo Diferente” (Machel, 1976).37

O interesse pela região voltava-se para a natureza e, principalmente, para atividades
que tinham a natureza como seu principal meio de ação, com destaque para práticas de caça
real e desportiva, observação de animais, fotografias e passeios de barco no rio dos elefantes.
Estas experiências eram muito elitizadas e caras, dedicadas a um nicho específico, geralmente
composto por brancos de classe alta (João38, entrevista realizada em janeiro de 2020).

37

Excertos do Discurso do Presidente Samora Machel, na Reunião com os Trabalhadores da Indústria Hoteleira,
24 de Julho de 1976.
38
Nome fictício.
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Naquele momento, a Coutada 16 não oferecia aos turistas experiências turísticas que
envolvessem as comunidades. As comunidades exerciam funções marginais como empregados,
faxineiros, guardas, cozinheiros, etc. Os estabelecimentos eram totalmente “racistas” com o
povo local, não se admitia o desfrute do negro nestes estabelecimentos. Com a independência
do país, em 1975, o parque fechou-se para o turismo. Os burgueses, antigos operadores do
turismo local, foram expulsos do País, e com eles o movimento turístico no local também parou
de existir.
As comunidades que habitavam as zonas baixas do Rio Shinguezi, antigas
proprietárias de terra, foram chamadas a ocupar a zona alta da Coutada 16, que constitui, na
atualidade, o Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo. Com a ocupação do território pelos
comunitários, incidiu no país a guerra civil de dezesseis anos, que também constituiu a maior
carnificina da fauna selvagem. O impacto da guerra transformou a coutada em uma área
protegida de papel, despida de vida selvagem.
Sem a presença da fauna, os moradores permaneceram no lugar até 2001, altura da
proclamação do Parque Nacional do Limpopo e da implantação do turismo sob novas
configurações, este útlimo constituindo-se principal fonte se autossustento dos moradores.

4.1 A NATUREZA DO TURISMO NOS DIAS ATUAIS: O CASO DA ALDEIA DE
MAVODZE

A natureza do turismo hoje no Limpopo é semelhante à era colonial, ou seja, continua
sendo um negócio burguês, como afirmou Samora Machel39. Geralmente é um estrangeiro,
branco, de classe entre média e alta que visita o parque. Quem o recebe também é um
estrangeiro com o mesmo perfil, todavia proprietário de estância ou estabelecimentos de
acolhimento aos turistas.
Até 2010 os estabelecimentos turísticos em Moçambique tinham a liberdade de colocar
placas que filtravam o perfil outsider. Estas placas geralmente continham a seguinte frase ‘DO
NOT BLACK’ (CHIZIANE, 2012). Assim, era negado, aos negros, acesso aos espaços com a
presença do turismo. De acordo com Chiziane (1955),

antes havia racismo visível e sabíamos qual era o espaço do branco e do negro.
Ficamos independentes, o racismo foi proibido, houve todo o trabalho para que não
existisse. Hoje, legalmente, não existe, mas na prática assumiu formas mais
silenciosas.
39

Primeiro presidente de Moçambique Independente.
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A mesma autora sustenta que nos bancos, companhias aéreas e de hospedagens não
são negras quem trabalham.
Hoje em dia estas placas já não existem fisicamente, mas invisivelmente continuam
exercendo as mesmas funções, “DO NOT BLACK” evoluiu para “Casa cheia”, “sujeito à
reserva” e várias outras formas de discriminação, como um guarda que fica à porta de entrada
para avisar ao negro que, para ele, o estabelecimento encontra-se cheio, mesmo que haja apenas
um branco dentro. Sabe-se que em Moçambique já houve um Ministro no setor do turismo que
foi discriminado e impedido, com base na raça, de acessar uma estância turística, todavia a
discussão da problemática do racismo, não é o foco desta dissertação.
O branco em Moçambique é chamado Mulungo, que quer dizer Deus no dialeto local
das diversas etnias existentes no País. Neste sentido, o contato entre Mulungos e os anfitriões
ocorre ainda sob muita subserviência por parte dos negros, de forma análoga a épocas da
escravidão em Moçambique. Uma das formas de interação ocorre quando o negro exerce suas
funções marginais (guias de turismo, faxineiros, fiscais, cozinheiros, serventes de mesa,
motoristas...etc), outra é quando o estabelecimento chama um grupo cultural negro para
apresentar alguma manifestação cultural aos brancos e, por último, em casos insólitos por
amizade.
Esta é uma herança do colono que prevalece até aos dias de hoje e se faz sentir
principalmente em épocas de alta temporada do turismo. Em épocas de baixa temporada, o
cenário é diferente, os negros acessam confortavelmente, visto que os proprietários, nessas
alturas, já não se encontram em Moçambique, muitos voltam para os seus países de origem.
Diante desse cenário é possível perceber que os turistas e a comunidade não interagem em
Moçambique. Os espaços são claramente definidos, existe espaço de turistas e espaço de
comunidade e entre estes dois mundos não há interações.
Dentre as principais nacionalidades que visitam o Limpopo destacam-se os norteamericanos, os europeus e boeres40 sul-africanos, sendo esta última com o maior quantitativo,
seguida por europeus e americanos (Ludovico Salinha41, entrevista realizada em fevereiro
2020).

40

Os bôeres ou bóeres são os descendentes dos colonos calvinistas dos Países Baixos e também da Alemanha e da
Dinamarca, bem como de huguenotes franceses, que se estabeleceram nos séculos XVII e XVIII na África do Sul
cuja colonização disputaram com os britânicos.
41

Diretor do Turismo do Parque Nacional do Turismo, entrevista cedida em 20 de Fevereiro de 2020.
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Para visitar o Limpopo, o turista aluga a famosa viatura 4x4 na África do Sul, e alguns
alugam também um barco para fazer o safari e visitar as praias moçambicanas, cruzando a
fronteira do Giryondo através do Parque Nacional do Kruger.
O turista visita o Limpopo como parte de uma rota de safári, ou da trilha translimpopo
oferecida pelos operadores turísticos locais. Os turistas passam em média de seis a doze dias,
o que permite ao visitante desfrutar da pesca e da caça recreativa, apreciar as áreas de acesso
exclusivo do Parque e inclui travessias desafiantes de rio.
De acordo com folha informativa do parque (183, 2015) “a aventura do acampamento
ao ar livre nesta área remota isolada, na beira dos lagos superficiais e dos cursos do rios, com
os sons noturnos da Selva Africana, fá-lo-á sentir o espírito dos pioneiros antepassados”. Os
pioneiros antepassados que o parque retrata se referem aos antepassados dos turistas que
visitavam este parque na era colonial. Denotando também o perfil de turista que o parque
pretende atrair e “fidelizar”.
As estações de pico de visitantes, ocorrem durante os meses de julho e agosto (a
estação seca), ou no final de dezembro a março (a estação chuvosa).
Os turistas vem até ao Limpopo por meio das seguintes empresas de turismo
licenciadas designado por: “Transfrontier Trails do Limpopo”; ou pelas cinco empresas (Parque
Karingane, Covane Community Lodge, Acampamento de Mbona Kaya, Acampamento de
Machampane, Acampamento de Nhampfule), que operam no parque oferecendo alojamento e
safaris.
Estas empresas acima mencionadas são de capital estrangeiro e pertencem a
estrangeiros. No interior do parque não existe nenhuma empresa do turismo pertencente aos
nativos.
As experiências oferecidas são de turismo cinegético (caça desportiva e pesca
desportiva). O dia é passado em um Land Rover, van ou outro veículo, dirigindo em estradas
de terra no chão da cratera e observando animais, tirando fotos e fazendo piqueniques em uma
das áreas designadas para essa atividade. O visitante encontra pelo caminho as comunidades
Changanas residentes no parque, consideradas mais uma atração turística.
Os Changanas são frequentemente encontrados em suas atividades laborais, como
levando seus rebanhos de gado para as baixas do Rio Limpopo para beber água, ou trabalhando
nas roças. Alguns turistas pelo trajeto fazem fotos da comunidade sem autorização, o que gera
um desconforto para os moradores. Este desconforto tem sido muito citado nas reuniões de
conselho local.

111

O turista se hospeda em uma das cinco pousadas atualmente em funcionamento na
borda do Rio. Depois de visitar o Limpopo o turista segue para o parque do Gonarehzou no
Zimbabué, ou para outros parques nacionais ou reserva de caça.
Na maioria dos casos, os turistas ligam as experiências selvagens com o Turismo de
Sol e Praia. Neste sentido, o turista quando sai do Limpopo segue para as praias do Xai-Xai,
Inhambane e Vilanculos, todas em Moçambique.
As taxas para o consumo nos estabelecimentos públicos sob gestão do parque variam
entre 400MT [representa R$3042], para visitantes originários de países da África Austral, e
R$40 para os visitantes provenientes dos países de fora das fronteiras da África Austral.
As crianças de 0 a 12 anos não pagam ingresso para visitar o parque. Os preços do
alojamento variam de 1500MT a 2000MT [representa R$120 a R$150 ]por pessoa. Para os
veículos de transporte os preços variam entre 750MT a 1200MT [corresponde R$50 e R$80].
Este é um dos meios pelos quais o parque arrecada recursos. É importante enfatizar que não é
um meio muito valorizado pelo parque, que investe mais na captação de recursos com base em
ajuda externa.
Os operadores privados oferecem melhores condições de alojamento e o preço custa
em média 1000$. As experiências ofertadas por estes operadoras estão, em sua maioria, ao
turismo cinegético. Entende-se por Turismo Cinegético toda a atividade de caça de animais
bravios, com fins recreativos ou comerciais (ANAC, 2020). A Tabela 1 mostra as taxas de abate
dos animais, cuja caça é permitida, conforme previsto no nº 1 do Artigo 100 do Regulamento
da Lei de floresta e Fauna-Bravia nº 10/99, de 7 de Julho. vide a tabela

Tabela 1-Taxa de abate por animal

NOME
Boi-cavalo ou Cocone
Búfalo
Cabrito Azul
Cabrito Chengane
Cabrito Cinzento
Magul
Oribi
Chipenhe
Chipenhe Grisalho
Chango
Gondonga
42
43

PREÇO/
Metical PREÇO/
(MZN)
BRASIL43(r)
24.000,00
1.600,00
30.000,00
2.000,00
9.000,00
600,00
9.000.00
600,00
5.250,00
350,00
7.500,00
500,00
7.500,00
500,00
7.500,00
500,00
8.250,00
250,00
9.000,00
600,00
18.000,00
1.200,00

Cambio extraído no dia 12 de Fevereiro 1MT a 15,43R$
Preço extraído no dia 08 de Janeiro ao câmbio de 1r- 15,43MZN
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Inhacoso ou Piva
Cudo
Elande
Elefante
Hiena Malhada
Hipopótamo
Leão
Impala
Inhala

18.000,00
27.00,00
30.000,00
270.000,00
9.000,00
30.000,00
105.000,00
7.500,00
30.000,00

1.200,00
1.800,00
2.000,00
22.500,00
600,00
2.000,00
7.000,00
500,00
2.000,00

Fonte: Administraçao Nacional de áreas de conservação 2020, disponível em
https://www.anac.gov.mz/turismo/turismo-cinegetico/, acesso em 08 de Janeiro de 2020.

Os operadores privados possuem suas próprias tabelas, por exemplo, a ANAC cobra
270.000,00MT [representa R$22.50044] para o turista caçar um elefante, o privado, pela mesma
atividade, cobra em dolar $22.000. Existem no exterior do parque nativos que possuem
estabelecimentos de restauração e hospedagem, mas não conseguem competir com os
operadores turísticos estrangeiros que possuem estratégias de marketing aprimoradas,
abocanhando o maior número de turistas estrangeiros para seus estabelecimentos.
O operador público, no caso o Parque Nacional do Limpopo, não dispõe de um meio
de transporte adequado para a condução de turistas. Não conta, também, com guias de turismo
para acompanhá-los durante a visitação.

No momento, são os próprios fiscais que

desempenham o papel de guias de turismo, sendo a sua principal função garantir a segurança
dos turistas.
Outra deficiência do parque é a falta de sensores de localização dos animais, o que
dificulta sua observação, reduzindo, desde modo, as possibilidades de faturamento do parque,
já que para observar os animais os turistas precisam se deslocar até à barragem de Massingir,
devendo esperar os animais descerem para beber água.
O parque não dispõe de equipamentos gastronômicos fazendo com que os turistas
sejam obrigados a preparar suas próprias refeições. Os operadores privados que operam no
Limpopo não possuem experiências abaixo de mil dólares, sendo este também um fator de
restrição de acesso para as comunidade locais.
Dos 17 turistas que aceitaram ser entrevistados nesta pesquisa de campo no PNL, todos
afirmaram que gostariam de experimentar comidas típicas dos moradores da aldeia, e que teriam
uma experiência mais completa se tivessem disponível um pacote cultural com o artesanato da
comunidade, bem como suas danças e músicas. Foram informados sobre as compotas de

44

Preço extraído no dia 08 de Janeiro ao câmbio de 1r- 15,43MZN
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marula45 feitas pelos moradores e ficaram interessados em comprar, porém não sabiam onde
encontrar.
Em tom de brincadeira, que depois foi esclarecida pela própria pesquisadora, foi
proposto aos turistas a participação em um evento comunitário com o objetivo de acolhê-los.
Todos se interessaram e perguntaram em que dia ocorreria. Ao serem informados que era
apenas uma brincadeira, responderam positivamente ao questionamento de participarem em um
evento como esse.
Os turistas que visitam o parque devem ter recursos suficientes para suprir suas
alimentação durante a estada. Segundo o responsável pela área de Turismo, existem planos para
melhorar a oferta, porém ainda se está na fase de planos para o futuro. O mesmo afirmou que o
parque não poderia nesse momento melhorar estas condições devido aos conflitos com as
comunidades.

4.1 O TURISMO NA COMUNIDADE
De acordo com a Lei de Floresta e Fauna Bravia (LFFB), no interior do parque são
vedadas atividades de pesca, caça, agricultura, como referido no capítulo anterior. Com a
chegada do parque, as atividades de autossustento da aldeia transitaram da agricultura para o
turismo. Tendo sido restringida a pesca, produção de carvão e o pastoreio. Quanto à caça, esta
atividade foi totalmente proibida. Segundo o líder, a chegada do turismo culminou com o fim
da roça, da caça da pesca.
A aldeia passou a abrigar um corredor de acesso de passagem dos turistas, para acessar
o Parque do Kruger África do Sul. Foi aberto no meio da localidade uma estrada que permite
ao turista comtemplar a vida da comunidade.
A comunidade foi contemplada com os 20% do valor associado aos benefícios do
manejo da fauna silvestre, recursos naturais e verba do turismo. Para tanto, ela deveria apoiar
o parque conservando-o, de forma a tornar o lugar atrativo para os turistas. Neste contexto,
quanto mais turistas entrassem mais a comunidade se beneficiaria.
De acordo com dados do Plano de Manejo do PNL (2018), a comunidade participa de
conservação e uso sustentável dos recursos, que permite as melhores condições de reprodução
da fauna, que, por sua vez, atrai os turistas, contribuindo para a geração de emprego, receitas
econômicas, e parcerias de investimento para as comunidades

45

Marula é uma fruta típica usada na fabricaçao da bebida amarula, conhecida na lingua local como ukany.
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Do valor entregue aos moradores, o parque comprometeu-se em ajudar a comunidades
a captar outros benefícios e oportunidades advindos do setor do turismo na região, e também
comprometeu-se a capacitar as pessoas por meio do apoio ao desenvolvimento do capital
humano, social, produtivo e financeiro, de forma a reduzir a dependência dos recursos do
parque para o seu sustento.
Dentre os benefícios acordados entre o parque e os moradores constam os seguinte,
conforme ilustra o Quadro 06.
Quadro 6-Benefícios do turismo no PNL

Para o Parque
Para a comunidade
Apoio
às
necessidades
Oportunidades de emprego/
financeiras
Renda
Conservação e proteção dos recursos Excursões Culturais e venda de artesanato
ecológicos
Apoio às boas práticas de monitorização
Intercambio turistas-comunidade
da conservação e de proteção nas áreas de
desenvolvimento de concessões
Contribuição de 20% das receitas
Redução da caça ilegal
cobradas nas entradas do parque para as
comunidades
Fonte: Elaboração da autora com base no Plano de Manejo (2011.p, 98).

No que tange aos benefícios financeiros do turismo, ficou estipulado que, dos 100%
referentes ao exercício econômico dos parques e reservas, inicialmente seriam divididos entre
o parque e o Estado, em que o parque ficaria com 80% e os 20% restantes iriam para o
orçamento do Estado. Além disso, os 80% do valor do parque 20% destinam-se as comunidades
locais e 60% iriam para o orçamento do parque de forma a fazer frente aos custos operacionais
de funcionamento e remunerações. O valor dos 20% da comunidade é entregue ao líder da
aldeia numa cerimônia pública de grande envergadura, dirigido pelo administrador do parque,
governador da província e representantes dos comitês de gestão do turismo, sociedade civil e a
comunidade local.
Em 2006, um ano após a abertura do parque aos turistas, ocorreu o primeiro repasse
de verba do turismo aos moradores da aldeia. Neste âmbito, a comunidade fundou um comitê,
denominado comitê dos 20% do turismo (CG20%), e trabalha como parte integrante do parque,
tendo no topo da hierarquia o comitê do parque, formado por um membro dos quatro distritos
abrangidos pelo parque, nomeadamente Mabalane, Massingir, Mapai e Chicualacuala.
No distritro de Mabalane foram criados 20 subcomitês, 19 subcomitês em Massingir,
7 subcomitês em Mapai e 12 subcomitês em Chicualacuala. Os comitês retiram 5% para o seu
funcionamento e o remanescente é dividido pelos 4 distritos. A nível dos distritos funcionam
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as assembleias gerais do comitê de distrito. A organização dessas assembleias tem apoio de
associações locais e ONGs que auxiliam a comunidade na gestão do dinheiro e na criação de
projetos de geração de rendimentos. Conforme a ilustra a Figura 08 sobre a estrutura de gestão
financeira do parque.

Figura 12-Estrutura de Gestão financeira no Parque

Estado 20%

COMUNIDADE
15%

PNL 60%

CGT
05%

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados obtidos em campo (2020).

De acordo com o líder da comunidade Machila Valoi, a partilha dos 20% na aldeia
teve início no ano de 2006.
A Figura 13, a seguir, demonstra a estrutura do Comitê de Gestão do Turismo.

Figura 13-Estrutura do Comitê de Gestão do Turismo
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Comite de Gestao do Turismo

Comite do Distrito de
Massingir

19
Subcomitês

O
N
G

07

Comite do Distrito de Mapai

Subcomitês

Comite de Distrito de
Mabalane

20
Subcomites

Comite do Distrito de
Chicualacuala

12
Subcomites

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados obtidos no campo (2020).

Os subcomitês são associações locais criadas para o desenvolvimento de projetos de
geração de rendimento. Todos os subcomitês acima mencionados já foram beneficiados com a
verba dos 20% do turismo (Julio Cuamba46, 2020).
Cada subcomitê é composto por 10 pessoas, e o valor do projeto é de 100.000
meticais/MT, que corresponde a R$10.000, sendo desconhecido o valor global do faturamento
do parque47.
Vários documentos já foram produzidos pela comunidade questionando o valor global,
todavia, em resposta, o parque se limita a explicar a forma de divisão das porcentagens, como
foi exposto acima. Até a data desta pesquisa de campo não se sabe ao certo quanto o parque
arrecada.
Para a comunidade acessar o valor é necessário elaborar um projeto e submeter ao
comitê, e este comitê é responsável pela avaliação do projeto, e, com base no resultado, o apoio
é dado ou recusado. Esta é a forma de gestão do valor adotado pelos membros dos quatro
distritos abrangidos pelo parque, todavia, a comunidade em estudo possui um elevado índice
de pessoas com formação acadêmica mínima, o que torna esta forma de gestão inacessível a
ela.

46

47

Chefe do comitê de gestão dos 20% do turismo.

Entrevistado o contabilista do parque durante a pesquisa de campo decorrido no início de 2020, este recusou-se
a revelar o valor global arrecadado pelo PNL, mas sabe-se que 20% ficam ao benefício da comunidade.
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Segundo o líder da comunidade, o valor repassado pelo parque tem sido muito
insignificante para suprir as necessidades da comunidades e principalmente para reparar os
danos causados pelos animais selvagens que recorrentemente invadem as roças.
No ano de 2018, a comunidade recebeu 300.000,00MT [representa R$30.00048]
referentes ao exercício econômico do parque do ano de 2017. Este valor é entregue anualmente,
todavia o Diploma Ministerial D93/2005 de 04 de Maio49 estabelece a entrega do valor
trimestral. O valor foi entregue ao líder da comunidade numa cerimônia de grande envergadura,
envolvendo a govenadora da província, diretores dos Serviços de Florestas e Fauna, diretor
provincial do turismo e outras entidades importantes da área ambiental.
A delegação da governadora da Província era composta por 30 membros que recebiam,
cada um, o subsidio de 7.500.00MT [corresponde a R$500]. Além deste subsídio, a equipe teve
direito à alimentação, hospedagem e combustível. Fazendo breves cálculos, só com o valor do
subsídio, constatou-se o seguinte: quinhentos reais por três dias, que é o tempo mínimo que
dura a visita, perfaz mil e quinhentos reais, que multiplicados pelos 30 membros totaliza
quarenta e cinco mil reais pagos como ajuda de custo para a delegação responsável pelo
processo de repasse dos 20% à comunidade.
Este valor, acrescido ainda pelo que é gasto com a refeição oferecida nos três dias, e a
gasolina dos carros que fazem o deslocamento da delegação, e das diárias dos hotéis que os
acolhe, resulta em um valor superior ao que é entregue aos comunitários. Ressalta-se que a
comunidade recebeu trinta mil reais. Observando os valores envolvidos nas ajudas de custo para
o deslocamento da delegação do governo às comunidades, percebe-se o real motivo pelo qual
para a comunidade não é repassado o valor trimestralmente, conforme estabelece o Diploma
Ministerial referido acima.
Outro fato implicado é o porquê de se gastar tanto com a equipe, se podem ser adotadas
outras formas de repasse mais econômicas e que permitam a comunidade acessar o valor, como
por exemplo, criar uma conta, na qual o parque se responsabilize por canalizar o valor
trimestralmente, conforme estabelece o Diploma. Neste caso, não seria necessário deslocar a
equipe multissetorial e realizar os gastos descritos. Com esta economia seria possível repassar
um valor mais representativo para as comunidades.
Anualmente cresce o número de comunidades beneficiárias, todavia o valor
arrecadado não tem sido suficiente para fazer face a tantas pessoas. Em relação ao valor

48

Preço extraído no dia 14 de Fevereiro ao câmbio de 1r- 15,43MZN
Diploma Ministerial é um documento administrativo criado pelo conselho de ministros, que contem instruções
acerca da aplicação de leis ou regulamentos. No Brasil este documento é conhecido por portaria.
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repassado à comunidade, a direção do parque determina ao Comitê dos 20% subdividir o valor
com os moradores da zona tampão e moradores de zonas de acolhimento, que são aldeias que
acolhem as comunidades reassentadas.
Segundo Muchila Valoi50, (em entrevista realizada em janeiro 2020) os residentes das
aldeias do interior do parque estão inconformados com esta forma de gestão, pois em seu modo
de ver não é justo que as famílias residentes na aldeia dividam o valor com as aldeias da zona
tampão e zonas hospedeiras. Os moradores da zona tampão e hospedeiras não são atacados
pelos animais. O líder da comunidade defende que as comunidades não afetadas não recebam
o valor, pois eles não vivem o mesmo problema. Desgostoso com o fato, o líder afirmou que o
dinheiro de Mavodze é distribuído em Mapai, distrito vizinho, sendo que a verba entregue é
pertencente à aldeia de Mavodze.
Esta forma de gestão não leva em consideração pessoas que precisam de ajuda com
urgência, como é o caso de 8 comunidades que habitam no interior do parque. As oito
comunidades têm sofrido muitas investidas por parte dos animais, com destaque de hienas e
leões, que apenas no mês de janeiro de 2020 mataram 53 cabeças de gado bovino pertencentes
a um único criador.
De acordo com o responsável do Departamento de Fauna Bravia, mais de 53 cabeças
de gado bovino foram mortos pelos felinos nos primeioros 15 dias do mês de janeiro 2020,
conforme Sergio Bie, 51(entrevistado em Janeiro de 2020). Além dos felinos, outras espécies
tem criado danos semelhantes na vida da comunidade, destacando búfalos, hipopótamos,
elefantes e rinocerontes, que não permitem a comunidade produzir e consumir seus produtos.
A verba do turismo e seus projetos não é suficiente para suprir as necessidades básicas da
população fazendo com que estes sejam obrigados a buscar alternativas para contornar a fome.
Em suma, o parque só repassa os 20% sendo que os demais benefícios não estão sendo
honrados.

4.1.1 Participação comunitária do Conselho de gestão do turismo local
Na aldeia, a participação no conselho do turismo local obedece três níveis distintos,
sendo o primeiro a participação no conselho da elite, segundo a participação no conselho sênior
da comunidade e por último a participação comunitária.

Participação no conselho da elite
50
51

Líder da aldeia de Mavodze, sendo o líder da comunidade.
Responsavel pelo Departmanto de Fauna Bravia

119

A participação no conselho da elite é designado aos membros sêniores do Parque.
Fazem parte dos membros sêniores do parque: administradores do parque, doadores de ONGs
que operam no Parque, no caso, da Peace Park Fondations (PPF), a WWF, a Cooperação
Italiana e os membros do governo distrital, entre outros doadores, que contribuem
financeiramente para os cofres do parque.
Neste nível, as agendas ligadas à vida dos moradores das aldeias do interior do parque
são discutidas sem a presença e intervenção dos comunitários.
Caso os membros necessitem discutir algum problema que ocorra na comunidade em
geral, estes se reúnem com os membros do segundo nível. Os encontros do primeiro nível
ocorrem nos escritórios do parque, que dispõe de uma sala apropriada para estes encontros.

Participação de nível sênior no conselho do turismo
No nível sênior fazem parte: autoridades tradicionais e membros respeitados da
comunidade. Importa referenciar que na classe dos membros respeitados, a escolha para
participar deste grupo obedece aos critérios da hierarquia cultural, em que no topo encontramse os líderes da aldeia, lideres tradicionais, régulos e líder do conselho de gestão do 20% do
turismo. Estas figuras ocupam o topo.
Na parte inferior da hierarquia sociocultural, ocupam as estruturas poderosas da
comunidade como são os casos dos polígamos, curandeiros, viúvas, anciãos, organizações
comunitárias de base - OCBs, membros do governo distrital. Neste nível são levados ao debate
os problemas da comunidade, bem como possíveis soluções. Quando uma mulher vai tomar a
palavra, ela primeiro pede autorização dos homens para poder falar, assim que estes
consentirem, ela pode expressar-se. Aos convidados não é atribuída a oportunidade de expressar
qualquer opinião, se limitando apenas à mera observação, assim como os estudantes que
efetuam pesquisas nessas comunidades.
Outro grupo, com participação cerceada no conselho, é o grupo de monógamos. O
monógamo na aldeia significa homem sem responsabilidade, imaturo sem condição de decidir
sobre os destinos da comunidade (CHIZIANE, 2004). Em contrapartida, o homem polígamo é
dotado de responsabilidade, e é considerado um ser com capacidade de gestão.
Segundo Chiziane (2004, p. 91) “poligamia é poder porque é bom ser patriarca e
dominar”. A mesma autora salienta que, na aldeia, a poligamia é o mesmo que partilhar
recursos escassos. Para Chiziane (2004), os monógamos são consideradas traidores da cultura
local, pois que se inspiraram no papa, nos padres e nos santos e disseram não à poligamia. Deste
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modo, cristianizou-se, jurou deixar os costumes bárbaros de casar com muitas mulheres para
tornar-se monógamo ou celibatário (CHIZIANE, 2004).
Várias igrejas na aldeia já foram incendiadas, reconstruídas e incendiadas novamente
por pregar temas que vão contra a tradição local, principalmente na questão da poligamia. Os
monógamos segundo Chiziane (2004) são considerados pessoas que tinham o poder e
renunciaram. Neste caso, por ter renunciado a este, não participam dos processos de tomada de
decisão na aldeia, não tem capacidade de dirigir ou opinar com relação aos destinos da
comunidades.
Na aldeia, os monógamos são chamados mhuendo52 e considerados mukhudlwane53.
A exclusão ou descriminação deste é sustentada pela capacidade de gestão de problemas que o
polígamo vive imerso, à medida que homens da aldeia chegam a ter 2 a 24 esposas, supõe-se
que tenha um grande potencial para gestão de conflitos ou problemas de qualquer tipo. Na
medida em que consegue gerir muitas mulheres em casa, certamente pode gerir os conflitos
existentes na aldeia.
No caso específico dos problemas que existem entre o parque e a comunidade, o
mhuendo ainda é considerado criança para participar deste conselho. O conselho é dirigido aos
madodas54 da aldeia. Não importa a idade do mhuendo, a formação ou conhecimentos
acumulados que poderiam ajudar na resolução do conflito entre o parque e as comunidades, o
fato de ser mhuendo o exclui de todo e qualquer processo de participação no conselho. Na aldeia
existem poucos mhuendo, pois a maior parte de homens são polígamos.

Participação nível comunitário
No conselho comunitário participam todos da comunidade, aqui a todos é permitido
participar. Os membros se reúnem debaixo da arvore de marula, chamada nkanyi e debatem
sobre os destinos da comunidade e como irão dividir o valor do turismo. As pessoas que tenham
sido beneficadas prestam contas neste conselho, e apresentam suas oportunidades e obstáculos
enfretados na gestão de seu microprojeto.
Aqui também são informadas as decisões tomadas nos níveis anteriores – sênio e de
elite. Ressalta-se que neste nível os que dirigem são as mesmas pessoas que decidem se
permitem ou não a palavra para a comunidade expressar suas opiniões. Escolhem, segundo seus
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Significa perna ou pata na língua changana, usado de forma pejorativa na aldeia para referir aos homens
monógamos, no sentido pejorativo da palavra o termo significa o homem monógamo é só a pata do homem
polígamo precisa crescer ainda para se tornar um homem inteiro e de verdade.
53
Mukhudlwane- Crinças, termo usado para categorizar os monógamos.
54
Termo usado para referenciar ao adultos no sentido literal do contexto sociocultural local.
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próprios critérios, se querem que um homem fale ou uma mulher, se querem uma opinião mais
jovem ou de pessoas mais idosas e encerram quando veem finalizadas suas agendas.
A exemplo, destaca-se a reunião sênior do conselho de gestão do turismo, que discutiu
a perda de gado na aldeia. Depois de horas de discussão, o chefe máximo do parque afirmou
que pagaria o gado morto em 2019, de forma parcelada, sendo a primeira parcela em janeiro de
2020 e a segunda em 2021, sem data conhecida.
A data do pagamento foi considerada muito distante, significa para os criadores um
ano inteiro sem produtividade. Esta notícia revoltou os membros sêniores e estes se recusaram
a repassar-lá ao nível da comunidade. Deste modo, a direção do parque se encarregou por
informá-los pessoalmente. Entretanto, chegado o dia, a direção incumbiu um membro substituto
a participar na reunião, sendo que este não referiu-se ao assunto do gado na reunião da
comunidade.

4.1.2 Relação da comunidade com o turismo
A relação da comunidade com o turismo surge apenas nos encontros para as divisões
dos dividendos deixados pelos turistas. O líder acusa o parque de não permitir este intercâmbio
entre os turistas e a comunidade. O parque, por sua vez, acusa a comunidade de não estar
preparada para interações do gênero. Segundo o diretor do turismo do parque, a comunidade
não está em condições de confeccionar alimentos para os turistas. O mesmo salientou que
possui interesse em práticas de turismo que envolvam a comunidade, todavia espera primeiro
expropriar a comunidade da terra para depois inseri-la no turismo.
O turismo no parque é a única fonte de emprego formal e informal. Apesar da
comunidade não usufruir dos cargos oferecidos pelo setor do turismo, alguns de seus membros
não se opõem a atividades turísticas, e a crítica levantada pelos moradores é com relação à
implantação do próprio parque, que deixa infeliz os comunitários. Os 20% continuam sendo a
única fonte de investimentos na aldeia, responsáveis por vários projetos desenvolvidos pelos
moradores.
Na atualidade, “os estabelecimentos conseguem se manter graças aos diferentes
projetos que o parque consegue atrair para o distrito. Todavia, com o aumento do preço de
entrada na fronteira do Giriyondo, os estabelecimentos já não conseguem faturar como antes”,
(Berta, entrevistada em fevereiro 2020).
O parque possui o Departamento de Turismo Comunitário, e este gabinete tem levado
alguns artigos de artesanato da comunidade para fazer exposições internacionais em feiras na
capital do país. A periodicidade destas atividades é de uma vez por ano. No restante do tempo,
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a direção não permite que estes produtos sejam expostos e vendidos nos locais adequados
existentes no parque.
O líder da comunidade afirmou que deseja que mais turistas visitem o parque, as
aldeias e sua cultura. A partir da visão de maior parte da comunidade, mais turistas significam
mais receitas. Contudo, mais animais no parque, significa também, mais conflito.
Os jovens opõem-se ao turismo. Em manifestação de repúdio, mais de 60 jovens de
Mavodze amotinaram-se no dia 20 de dezembro de 2019, junto ao entroncamento que dá
acessso ao parque, a aldeia e à estada para o PNK. Os jovens penduravam cabeças de vacas
mortas no embate com animais selvagens, jogaram troncos na estrada fazendo barricadas que
impediam a entrada de turistas no parque. Estas barricadas serviam também para impedir o
trânsito do pessoal do PNL de circular pela via que liga o portão principal do parque, do lado
da vila sede do Distrito de Massingir, à Giriyondo, na fronteira com a África do Sul, a noroeste.
Outras formas de manifestação de repúdio já ocorreram na aldeia, quando os jovens
perdem o gado e levam as carcaças do seu gado e amotinam-nas na estrada, ficando expostas e
libertando assim um cheiro nauseabundo para os visitantes. Para maior parte de jovens, o
turismo roubou-lhes o trabalho. Como afirmou um jovem residente “o turismo não melhorou
as nossas condições de vida, apenas modernizou este lugar” (Jossias, entrevista realizada em
janeiro 2020). A modernização citada pelo jovem não é referente às infraestruturas de luxo que
foram concebidas para o acolhimento dos turistas, mas sim é relativa aos modos de vida
tradicionais que a comunidade está habituada e que foram substituídos por outro estilo de vida
no qual a comunidade encontra dificuldade de reproduzir seu autossustento. Por exemplo, é
cultural o pai entregar ao filho o gado para que este conquiste sua independência, na atualidade
tornou-se difícil, pois o pai perde muito gado para os animais selvagens e não consegue
acumular para entregar ao filho.
O nível de miséria da comunidade contrasta com a modernização do parque. A
comunidade não tem acesso a fontes de esgoto, não tem acesso à iluminação, agua canalizada
e outras infraestruturas de apoio. O parque possui estes meios, mas na comunidade eles ainda
não chegaram. O parque fatura milhões e movimenta bilhões de meticais com a conservação,
mas a comunidade vive com menos de 1 dólar por dia. Enquanto a elite do parque construiu
casas convecionais em seu interior , a comunidade vive em estado de desapropriação. A
responsabilidade social dos empreendimentos não acontece na região. Não existem no local
vias de acesso que liguem as roças às casas dos moradores. Também não existem vias que
liguem as casas da comunidade ao rio. As vias de acesso criadas só ligam as estruturas de
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parque, estabelecimentos turísticos e parques vizinhos. O parque é apenas uma estrutura de luxo
concebida no espaço rural.
O líder da aldeia e alguns anciãos comungam das mesma percepção dos jovens com
relação à modernização dos modos de vida. Entretanto, estes querem o turismo e lutam no
conselho de turismo do parque em prol do crescimento da atividade na região para, assim, ter
possibilidade de crescimento econômico da aldeia.
A espectativa dos residentes do turismo é ver revertido o cenário atual com relação
aos desvios de oportunidade de trabalho dos moradores em favor de pessoas alheias ao distrito.
Esperam ver seus saberes tradicionais salvaguardados e valorizados em atividades de
guiamento de turismo no parque e na comunidade. Almejam, também, que outros
compromissos acordados entre o parque e a comunidade sejam honrandos, com destaque para
o intercâmbio cultural entre os turistas e comunidade; para o resgate de feiras de artesanato e
exploração da infraestrutura existente no parque, uma vez que esta infra-estruturas atualmente
não está sendo explorada devido à inimizade entre o parque e as comunidades. O outro
fenômeno observado é que as excursões culturais não estão acontecendo, sendo parte do pacote
do turismo. O único compromisso que está sendo honrado na atualidade, como já enfatizado ao
longo de todo o estudo, é apenas o repasse da verba.
A percepção da comuidade sobre o turismo é olhada apenas pelo aspecto financeiro,
ignorando as questões sociais, políticas e ambientais. O desconhecimento sobre o turismo em
seus diversos aspectos contribui para o reduzido aproveitamento da atividade na região. Como
afirmou o líder, “queremos mais turistas, pois os turistas trazem mais dinheiro”. Mas, segundo
ele, o enfoque nos 20% cega os moradores, pois eles não visualizam o empoderamento que o
turismo gera principalmente para um lugar de grandes deslocamentos como é PNL.
A comunidade não percebe que vivem num espaço que na atualidade desempenha
funções de unidade de conservação. Segundo um morador local entrevistado, “eu quando saio
de casa digo estou a sair de casa, não sinto que estou a sair do parque, e quando volto digo eu
vou para casa e não eu vou para o parque” (Joshua, entrevistado em janeiro 2020). Todavia,
quando regressa depois das 17 horas, percebe que vive no parque, pois não é permitido circular
depois deste horário, dado o perigo que o lugar oferece. Neste horário, os felinos acordam e os
moradores podem se deparar com eles.
Na mesma linha de pensamento, o líder afirmou que quando olha para o lugar está
vendo sua aldeia e não uma área protegida. Por isso defendem sua “casa”. De acordo com as
palavras de um ancião, seus trisavós viveram naquele lugar, bem como seus bisavós, seu avô
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também, e também ele vive lá com seus filhos e esposas. Considera o lugar como sua casa e de
seus “ancestrais”.
A comunidade trata o parque como sua “casa”, mas quando se trata de praticar o
turismo na sua casa eles não conseguem, por exemplo, oferecer aulas de educacão ambiental,
mostrar ao turista as formas tradicionais de manejo florestal, enfim outras formas de visibilidade
de suas atividades. Tendo em conta que a casa é deles, a participação ativa no turismo por parte
dos donos das casas seria um importante fator para o desenvolvimento local.
A comunidade, melhor que ninguém, pode mostrar e informar aos turistas sobre
educação ambiental, ou conservação dentro das “casas”.
Alguns turistas afirmaram que a sua motivação era para conhecer o parque e não as
comunidades, mas se interessariam por produtos da comunidade se esta os oferecesse e se
houvesse maior interação social.

4.1.3 Iniciativas criadas com a verba do Turismo
Apesar de a comunidade e os turistas não interagirem diretamente, o dinheiro deixado
pelos turistas tem financiado iniciativas interessantes na aldeia, na medida em que as mulheres
conseguem adquirir alguma renda e gerir seus próprios projetos. Trata-se do grupo “Associaçao
Khurula55”. Com a verba recebida em 2014, essas senhoras foram instruídas por um cidadão de
nome Antonio Machuza, este agrônomo ensinou as senhoras a usar motobombas para irrigar
seus campos de cultivo, de forma a produzir em qualquer época do ano, e não ficar refém da
chuva.
Com o valor recebido, as 10 mulheres conseguiram comprar motobombas para a
agricultura. Este projeto atribuía as mulheres poderes para reverter o desemprego e a pobreza
e, principalmente, incentivar a cultura local. Diferentemente da produção adotada na aldeia, que
se baseia na agricultura para o autoconsumo, as mulheres transformaram o sistema para uma
produção voltada ao mercado interno. Na Figura 10 é possível visualizar a área de plantação do
Projeto Khurula.

Figura 14-Área de plantação do Projeto Khurula

55

Khurula significa paz na língua Changana, que representa paz entre as mulheres e o parque.
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Fonte: Projeto Kurhula (2020).

O valor da produção é dividido por igual para as integrantes do grupo, e é usado para
a manutenção das moto bombas, para a continuidade da produção e para o autosustento das
famílias.
Algumas mulheres do grupo, que ficaram viúvas, afirmaram que este projeto atribui a
elas poderes para negar o Kutxhinga56 após a perda dos esposos. Na altura da cerimônia
puderam escolher outras formas de purificaçao de suas casas. Na tradicãoo moçambicana, após
morte do esposo, deve-se purificar a casa. A morte é chamada Khombo que significa azar e
purificar visa justamente limpar a mácula, “tirar o azar” da família. Essa é a purificaçao do
sétimo dia. O Procura-se um curandeiro para purificar/ lavar a casa, para dar espaço para os
outros praticarem atos sexuais. A cerimônia de purificação sexual que ocorre no oitavo dia após
a morte do marido, segundo Chiziane (2014) é executada pelo irmão do finado. Na ausência do
irmão, a família do esposo aluga e paga a um indivíduo para executar o ritual. A purificação
dura 3 dias. No sentido inverso, isso é, em caso de perda da esposa, o marido não passa por
esta cerimônia. Segundo explicações de um ancião na aldeia, se não houver a purificação, a

56 Em changana kutxinga significa na língua portuguesa levirato, Levirato e constitue o costume, observado
entre alguns povos, que obriga um homem a casar-se com a viúva de seu irmão, sendo que o filho deste casamento
é considerado descendente do morto práticas observadas em Moçambique.
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viúva não poderá efetuar a relação sexual, sob pena de morte do indivíduo que ousar deitar-se
com ela.
Este ritual é milenar e antigamente era efetuado com respeito aos padrões da cultura
local, todavia o contato com outras culturas, a partir da globalização e a conversão religiosa tem
gerado novas interpretações. Geralmente é visto como um ritual bárbaro, satânico ou
supersticioso. Ao mesmo tempo acabam incorrendo no descaso das práticas culturais.
Em Moçambique, o índice de prevalência tem aumentado muito, e o kutxinga constitui
um vetor de transmissão, responsável pela propagação do vírus do HIV/AIDS na região. Em
muitos casos os marido morre pelo vírus e o mesmo é transmitido ao irmão mais novo do marido
no ato da purificação. Nos casos de aluguel do homem para o ato da purificação são chamados
homens que transformaram este ritual em um negócio. Estes, por terem feito este ritual com
muitas viúvas, são portadores e o transmitem a mulher. Este costume resulta também em
gravidez não programada.
O contato com o fomento agrícola e com o mercado atribui às mulheres um poder pela
possibilidade de novas explicações sobre o kutxinga. Hoje elas entendem que a cerimônia é
necessária, mas pode-se fazer de outras formas, como os banhos de água benta, que são feitos
pelos padres ou banhos nos curandeiros para se purificar.
Essa troca de conhecimentos entre as mulheres resulta em uma certa autonomia com
relação a seus destinos, reduzindo o poder do outro (família) sobre suas vidas.
A maioria das mulheres que aceitam essas práticas tem sido aquelas que não têm
sustentabilidade econômica e financeira. Daí aceitarem todas as imposições familiares.
Sabendo que os homens têm muitas mulheres na aldeia, esta prática tem sido crucial na difusão
de doenças. Os contatos culturais têm modificado as práticas e os conhecimentos culturais.
Outras iniciativas surgem no âmbito de cogestão entre comunidades, ONGs e
associações comunitárias. Juntas desenvolvem atividades com o gado, com a produção agrícola
e o plantio de mudas.
À convite da Fundação Parque da Paz, a comunidade foi contemplada com um projeto
de criação de viveiros de árvores frutíferas e de sombreamento. Foram entregues viveiros de
àrvores às comunidades já reassentadas, destacando para viveiros de mangueiras, cajueiros,
mafurreiras57, mamoeiros. A mesma fundação procurou também apoiar as comunidades no
fomento agrícola, inserindo-as na produção de feijão, cebola, alho e tomate.

57

Mafurreira (Trichilia emetica) é uma arvore de fruto presente em Moçambique e Angola, cuja semente tem
utilidade na produção de óleo usado para a construção de embarcações.
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No distrito existe uma associação que trabalha com as comunidades, denominada
Comitê Ecumênico para o Desenvolvimento Social. Esta organização da sociedade civil opera
no local desde 1992, quando promoveu o repatriamento das comunidades que se tinham
dispersado por motivos de guerra. Na atualidade, esta organização ajuda as comunidades a
criarem e a desenharem seus projetos que, utilizando seus 20%, possam tornar suas iniciativas
sustentáveis. Sendo assim, desenvolveram, em conjunto com a comunidade, a produção de
artesanato e também a produção de mel, compotas de marula, e Canyu/ Canhu usada na
produção de bebidas afrodisíacas, feito pelas comunidades do interior do parque denominada
Wucanyi/ Wucanhi.
A inexistência de projetos de iniciativa local na comunidade é justificada pela origem
do dinheiro que custeia os mesmos. Toda a iniciativa é acolhida de bom grado na comunidade,
mas estas não dialogam com as atividades cotidianas dos moradores.
As ONGs trabalham com financiamentos próprios, e na medida em que o
financiamento acaba, as iniciativas também terminam, pois as comunidades não conseguem dar
continuidade a estas produções. O outro aspecto é que estas iniciativas não tem apoio direto do
parque, como por exemplo, um espaço para montagem de feiras permanentes. O parque possui
infraestrutura para o acolhimento de exposição, mas devido à inimizade entre

seus

administradores e a comunidade, este espaço permanece inativo, não sendo utilizado para os
fins para o qual foi concebido.
A comunidade produz cestos de palha, cintos, chapéus, carteiras, usando o pelo dos
animais. Ela é responsável por sua confecção e venda. Todavia, não tem sido muito frequente
o desenvolvimento dessas iniciativas. Outro ponto que dificulta as vendas dos moradoresé a
inexistência de um espaço para a comercialização dos produtos.
Um dos espaços apropriados para a localização da exposição seria a entrada do parque,
segundo a avaliação do responsável pelo turismo no parque. Atualmente há um aumento na
produção de leite e iogurte, porém, ela é feita de modo tradicional e a comunidade não possui
embalagens adequadas para empacotar estes produtos de forma atraente para visitantes e
compradores. Estas ações, que eles mesmos conseguem desenvolver e não têm tido muito
apoio. Na verdade, parte da ajuda que recebem vem pronta para ser implementada, e obedece
a uma lógica da participação top-down, ou seja, ações que são concebidas sem a participação
da comunidade. Esta forma de participação retira da comunidade a oportunidade de apresentar
suas prioridades e urgências aos planejadores dos projetos, tornando, assim, as iniciativas de
doadores que operam na região não condizentes com suas necessidades.
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Há também uma falta de atividades nas comunidades que dialoguem com seus modos
de vida e uma falta de compreensão por parte dos financiadores para entender as reais
demandas locais e desenvolver ações conjuntas. Grande parte das pessoas possui gado bovino,
mas não encontra parceiros que possam ensinar técnicas adequadas de processamento de seus
derivados.
Outro fator que dificulta o protagonismo e avanços da comunidade é a carência de
apoio governamental para a consecução do objetivos estabelecidos nos projetos. Há também
pouco acesso aos bancos para financiamentos que possam custear as suas iniciativas. Muitas
ações iniciadas não encontram campo na região para prosseguir. A falta de apoio financeiro e
acesso às outras modalidades de financiamento constitui uma das fragilidades de continuação
de iniciativas de base local.
A maior parte de empresas de microcrédito não opera na região, reduzindo assim as
fontes de financiamento. Para entender a situação analisada é preciso levar em conta a situação
atual do país com relação à corrupção política. Em 2019, Moçambique ocupou o primeiro lugar
no ranking dos mais corruptos58 da África Austral. Esta questão interfere também na vida dos
comunitários, pois reduz a confiança das ONGS que poderiam captar recursos para os projetos.

4.2 RESULTADOS E ANÁLISE

Os resultados da presente pesquisa apontam que a institucionalização do PNL esteve
a favor de sistemas de interesse (empresários, ONG supranacionais, governo e Bancos) em
detrimento de sistema de solidariedade (comunidade), como foi proposto por Bordenave
(2013). E concordado com diversos autores (GHIMIRE, 1994; WEEKS; METHA, 2004;
SANSOLO; CRUZ, 2011; DIEGUES, 1993; CONTI, 2011), pode-se depreender que os
idealizadores

do

Limpopo

negligenciaram

todos

os

aspectos

socioeconômicos

interrelacionados, particularmente ao papel que os parques nacionais desempenhariam no apoio
aos sistemas locais de autossustento.
Tendo em conta a situação atual dos moradores, pode-se constatar que distancia-se do
desenvolvimento sustentável proposto por Sachs (2010), visto que o modelo atual não está em
sincronia com as gerações presentes, isto é, a comunidade não usufrui dos recursos da natureza

58

O índice de Percepção da Corrupção da TI (Corruption Perception Index - CPI, na língua inglesa) é um barómetro
ao nível global (que procura avaliar todos os países do mundo acerca da percepção dos cidadãos sobre o nível de
incidência da corrupção nos respectivos países) cuja tabela varia de 1 a 100, onde os países que se situam mais
próximos de 100 são considerados os menos corruptos e quanto mais se vão afastando deste número (100), são
considerados os mais corruptos (CENTRO DE INTEGRIDADE PUBLICA, 2020).
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e em contrapartida é desprovida de energia elétrica, água potável, hospital, escola, sistema de
esgoto, rede de telefonia móvel e outras condições básicas essenciais para a dinâmica de
sobrevivência dos moradores, o que gera desconfiança legítima com relação aos usos
diacrônicos com a geração futura.
As elites do parque escolheram o reassentamento e pagaram por ele a contragosto. Os
moradores da aldeia de Mavodze são forçados a pagar o pesado preço cultural, psicológico,
econômico e político de sua recusa ao reassentamento, isto é, às escolhas da elite. Como
afirmam Arruda (1999); Sansolo e Cruz (2011); Ghimire (1994)

e Diegues (1993), o

estabelecimento de áreas de conservação conflita com a mobilidade das populações que são
habituadas a migrarem em busca de novas condições de vida, de acordo com as intempéries da
natureza. É visível este movimento na aldeia com o maior direcionamento de jovens para as
minas de ouro e diamante da África do sul, outros com destino à capital do país e distritos
vizinhos, com destaque para o de Chókwè, em busca de melhores condições de vida.
O Parque tornou-se um campo de batalhas de uma contínua guerra pelos recursos da
natureza. Os habitantes excluídos e despojados de poder das áreas pressionadas, e
implacavelmente usurpados, respondem com iniciativas enérgicas: instalam nas fronteiras de
suas vias de acesso barricadas de “não ultrapasse”, penduram as cabeças de gado perdidos em
lutas ferozes com os felinos com o símbolo de “não és bem-vindo”. Estes mesmos moradores
respondem com agressão às investidas dos felinos nos seus currais e roças, envenenando os
animais ou corroborando com o movimento da caça furtiva, como forma de tornar audíveis e
legíveis suas reivindicações territoriais. De acordo com Arruda (1999), nestes casos, pode-se
constatar que a comunidade pouco faz em prol do manejo da área de conservação,
desenvolvendo assim práticas clandestinas de superexploração no interior do parque, em
resposta à situação excludente a qual foram expostas. Ela estava inserida dentro de uma
estrutura de poder costumeira das tradições africanas, na qual o líder da comunidade exercia
todos os poderes, desde atribuição de terra até à resolução de conflitos. A chegada do parque
despojou o líder de poder na sua aldeia. E concordando com Dowie (2009) o parque colocou,
deliberadamente, milhões de pessoas em condição de exclusão e pobreza, contribuindo assim
para a perda do grande arsenal de etnoconhecimento, de etnociência, de sistemas engenhosos
de manejo de recursos naturais próprios da diversidade cultural (DIEGUES, 1993).
O tipo de turismo colocado em prática no Limpopo não foi escolha da comunidade, e
nem da grande maioria dos moçambicanos. É visível que ele é análogo à era dos colonos, na
qual o parque servia apenas para as caçadas reais em forma de turismo cinegético. Como o
povo tenta se libertar psicologimente da época da

escravidão, torna-se contraditória a

130

mensagem do parque em relação à conservação. O parque admite que o turista mate o elefante
e nega que a comunidade faça o mesmo.
É difícil entender a luta no parque em prol da caça furtiva, se o próprio parque admite
que os turistas matem os elefantes. O turismo no Limpopo, analisando a partir do pensamento
de Krippendorf (2010), pode-se resumir em dois posicionamentos. O primeiro refere que:

Os ricos vêm à terra dos pobres. Instalam-se o turista em guetos ou similares
estabelecimentos, estes, que lhes são comuns – para atenuar o choque cultural e
preservar a qualidade do repouso, colocando-o a salvo do país receptor e seus
habitantes. O contato intensivo com os autóctones, do qual se gaba a publicidade,
advém por ocasião das excursões em ônibus climatizado, sob a proteção do guia de
viagem e no âmbito tranquilizador do grupo. O que deveria ser um encontro, sucumbe
à ‘síndrome do zoológico’: uns e outros se observam. O autóctone torna-se um
espetáculo e um tema de fotografias (KRIPPENDORF, 2010, p. 850).

E ainda, de acordo com o segundo posicionamente

Naturalmente, o uso de áreas protegidas para fins de lazer e turismo deve ser
compreendido nas suas dimensões contraditórias como, por exemplo, a expulsão de
comunidades locais do interior dessas áreas frente à permissividade da visitação por
indivíduos complemente estranhos ao lugar. É importante lembrar que o turismo se
encontra entre as atividades econômicas mais dinâmicas da atualidade e que, para
além de seu apelo geopolítico (como “indústria sem chaminés” e “indústria da paz”),
deve-se ressaltar o seu apelo geoeconômico (SANSOLO; CRUZ, 2018, p. 67).

A comunidade possui grande potencial para a prática do agroturismo, turismo de base
comunitária, turismo rural, turismo de natureza, de fotografias, enfim várias modalidades que
tem a contemplação de natureza como seu maior meio de ação. Estas modalidades não são
levadas em consideração pelos idealizadores do Grande Limpopo, que instalaram o parque
apenas para resgatar os divertimentos das elites, inspirados ainda na época colonial.
Quanto às perguntas colocadas no início desta dissertação, tento responder a seguir,
analisando a partir dos dados coletados.
Sobre “a ciência desta situação por parte dos organismos internacionais que
patrocinaram esta institucionalização”, a resposta é claramente positiva, de tal forma que até os
dias de hoje estas instituições permanecem sediadas no Limpopo, aguardando o governo
reassentar a comunidade para prosseguirem com outros aspectos do projeto. Com relação à
questão de “até que ponto essa forma de gestão do Parque pelo poder público de fato considerou
essa população”, pode-se deduzir que não considerou. Isso foi visto nos resultados deste estudo
e também nos da Universidade da África do sul, no qual 43% da população nunca sequer tinha
ouvido falar na implementação do parque, o que ressalta a visão da abordagem top-down.
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O outro dado que torna a desconsideração ainda mais visível, é que a comunidade local
não escolheu viver com os animais selvagens. O povo Changana é reconhecido como sendo o
maior criador de gado bovino, Quanto à pergunta de “a quem beneficia essa forma de
institucionalização”, fica evidente que não é à comunidade local.
Com relação ao “fluxo de visitantes e infraestrutura para o acolhimento”, cabe ressaltar
que os visitantes são essenciais para o desenvolvimento do turismo local. Todavia, expropriar
a comunidade em detrimento dos visitantes gera exclusão e destruição da habitação do morador
em detrimento do alojamento de turistas, o que resulta em ainda mais a exclusão social.
Em suma, sugere-se que o estado reverta a situação atual em favor dos sistemas de
solidariedade, criando uma arena de ação que permita a comunidade dialogar com diversos
stakeholders envolvidos no projeto em condição de igualdade e justiça social.

132

5 A QUE CONCLUSÃO CHEGAMOS?

O Parque Nacional do Limpopo foi institucionalizado em território habitado sem devida
consulta e envolvimento dos moradores locais. A falta de envolvimento corroborou para falta
de espaço para diálogos entorno de oportunidade de gestão e desenvolvimento local. Essa
situação levou que muitos moradores assumissem pouca responsabilidade com o parque e com
a diversidade biológica transloucada de outros parques para o Limpopo.
Em virtude do conflito Homem Fauna-Bravia gerado pelos animais transloucados,
chegamos à conclusão que o reassentamento constitui uma oportunidade no qual a comunidade
precisa repensar sua decisão de permanecer na aldeia. O Parque constitui na atualidade o ponto
fixo, significa, o parque não vai mudar de território e enquanto houver parque nas terras da
comunidade haverá conflito. O modo de travar o conflito homem fauna-bravia constitui a
retirada de um, neste caso as comunidades constituem o maior alvo do reassentamento por força
do acordo de Xai-Xai, que não estabelece clausulas de dissolução parque.
Pode-se concluir que o turismo local opera como moeda de troca, em que por um lado
os moradores reduzem a dependência dos recursos cerceados no parque, mantendo os
ecossistemas conservados para o usufruto dos turistas e em contrapartida o parque retribui uma
parte do valor deixado pelos turistas aos moradores. Outra finalidade observada constitui a
criação de mecanismo de proteção da área protegida, pagamentos de despesas do parque e
criação de mecanismo que propiciem maior desenvolvimento da diversidade biológica do
parque.
Essa forma de gestão do turismo local não capacitou e não empoderou os moradores
de forma a obter outros benefícios do turismo como foi acordado entre o parque e as
comunidades com maior ênfase nos benefícios sociais, culturais, econômicos advindos do
turismo no local que na atualidade não estão sendo respeitados.
Foi constatado que o valor deixado pelos turistas no parque não tem sido significativo
para repor as atividades cerceadas que foram responsáveis pelo autossustento dos moradores
antes da institucionalização do parque. Observamos que o turismo local necessita de auxilio de
outros setores para a manutenção da autonomia econômica que muitos moradores perderam
com destaque para agricultura de irrigação.
Embora algumas moradoras tenham tenha se beneficiado com receitas de turismo e
puderam conceber projetos que proporcionaram benefícios perceptíveis na região. Outros
moradores jovens do sexo masculino não perceberam os benefícios suficientes do turismo.
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Sendo a camada jovem a mais excluída no que concerne as oportunidades de emprego e renda
gerado pelo setor do turismo.
Foi verificado que a participação local é baseada em fator cultural, o modo como os
membros da comunidade escolhe seus representantes está atrelado a posição social na
comunidade, desta feita mulheres e monógamos constituem grupos excluídos do conselho do
turismo. A forma de eleição dos membros no conselho restringiu a capacidade local de
participar na tomada de decisões sobre questões que afetam a vida de todos.
Os moradores têm sido participantes passivos no turismo e destinatários passivos de
benefícios. A comunidade local não teve oportunidades de se envolver ativamente no
planejamento e gestão do turismo. Foi constatado que as oportunidades para os habitantes
locais participarem ativamente do turismo continua a ser mais retórica do que realidade.
A comunidade requer mais oportunidades para participar no planejamento, tomada de
decisão e gestão para capacitá-los a perceber e apreciar o potencial que reside nos recursos da
vida selvagem na área. Isso pode promover distribuição transparente, responsável e equitativa
de receitas que pode construir um sentido de propriedade e responsabilidade entre os atores no
desenvolvimento do turismo na área.
Observou-se que na localidade vários investimentos formam construídos em vista ao
desenvolvimento do turismo estaque para a criação da trilha translimpo, vias de acesso
convencionais, barragens, pontes, hotéis, mercados, banco, rede elétrica e saneamento básico.
Mostrando assim que o turismo é uma ferramenta capaz de aportar os elementos que podem
propiciar desenvolvimento e melhorias de qualidade de vida para as comunidades.
Foi observado que todos os investimentos construídos não foram capazes de ajudar as
comunidades em suas dinâmicas em virtude destes elementos estarem apenas ao serviço do
turistas, razão pela qual a comunidade continua percorrendo longas distancia em busca da água,
não tem energia, saneamento, emprego e outras oportunidades de renda.
O turismo local mostrou que possui capacidade para contribuir no duplo objetivo do
parque, conservação da diversidade biológica e melhorias da qualidade de vida dos moradores.
Contudo, na atualidade os objetivos da melhoria da qualidade vida da comunidade são
negligenciados pelo parque estando em foque apenas a promoção da conservação e restauração
da diversidade biológica no parque.
Os benefícios do turismo local necessitam de uma distribuição mais equitativa de
maneira a alcançar os jovens que tendem a ser mais vulneráveis a caça furtiva. Ainda há
necessidade de as autoridades do parque promover a educação turística na comunidade de forma
a aumentar a consciência e participação ativa no turismo.
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Com base nas apreensões feitas, pode-se constatar que o conflito entre o parque e a
comunidade interfere no bom funcionamento do turismo, na medida em que a comunidade
cansada de perder suas culturas, seu gado, acaba sabotando o turismo, barrando as vias de
acesso ao parque, impedindo os turistas de entrar, ou destruindo a fauna local.
Para o turismo obter o sucesso, os moradores locais devem fazer parte dele. E para
tanto necessitam adaptar os modos de vida as atuais dinâmicas do parque, revendo
principalmente os modos como as famílias educam e inserem os filhos na sociedade, dando
mais ênfase na educação formal em virtude dos requisitos exigidos pela constituição da
Republica de Moçambique no que refere a contratação de mão de obra para o parques, que não
deixa espaço para abertura de quotas para moradores locais.
Há necessidade para o início de mais oportunidades de turismo para os moradores a
restituição dos direitos básicos da comunidade, que têm sido atropelados com muita
naturalização. É imprescindível o provimento de segurança, abastecimento de água, escolas,
hospitais, energia elétrica, terra para agricultura, a possibilidade da pesca e da caça, de
autossustento.
As oportunidades de turismo devem estar ao serviço do interesse da comunidade de
forma a alcançar o desenvolvimento sustentável através do turismo. Desta feita o parque poderia
inserir os moradores em atividades de turismo cultural, turismo em espaço rural e turismo
comunitário que mostraram que a estão ao alcance dos moradores sua execução.
Em suma este trabalho defende que retribuir a percentagem não constitui participação
ativa no turismo e rouba dos moradores o espaço que lhes é devido de mostrar seu
etnoconhecimento em relação ao território que lhes pertence e que desempenha função de
Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo.
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QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AO RESPONSÁVEL DO TURISMO NO PARQUE
NACIONAL DO LIMPOPO, NO ÂMBITO DA PESQUISA INTITULADO TURISMO
E POPULAÇÃO LOCAL EM ÁREAS PROTEGIDAS CASO DO PARQUE
NACIONAL DO LIMPOPO.
1.Como ocorreu o processo de implantação do turismo no parque? Em que ano ocorreu?
2.Qual era o objetivo e a visão de implantação do turismo para o parque?
3.Como funciona o turismo no interior do PNL na atualidade?
4.Quem são os principais operadores turísticos que operam no parque e na região?
5.O operador consegue atender as demandas e expetativas dos turistas?
6.Qual é a origem dos turistas?
7.Qual é a principal Motivação dos turistas para visitar o PNL?
8.Que pacotes de visitação o parque oferece?
9.Qual é a capacidade de carga dos estabelecimentos turísticos existentes?
10.Existe iniciativas de turismo de base local (TBL) no PNL?
11.Se sim, debruce-se entorno destas?
12.Como a comunidade é inserida nesta modalidade de turismo?
13.Qual a periodicidade das atividades?
14.Quais aldeias já participaram?
15.Como é feito o processo de participação?
16.Qual é o objetivo destas atividades?
17.Existe evidências das ações já empreendidas com a comunidade para visitar?
18.As comunidades estão sensibilizadas entorno da educação ambiental? Se sim, acha que os
aldeões conseguem transmitir estas lições aos turistas?
19.O que os turistas mais apreciam na comunidade? Cultura, ancestralidade, gastronomia ou
forma de organização social!
20.Qual é a relação do parque com as comunidades?
21.Com relação aos 20% do turismo pertencentes a comunidade: como funciona?
22.Para que serve os 20%?
23.Qual é o objetivo de partilha dos 20% com a comunidade?
24.Em que ano iniciou a partilha?
25.Existe atividades empreendidas com este valor que possam ser visitadas?
26.O turismo contribui para o desenvolvimento do parque? Se sim, explique até que o ponto o
turismo participa no desenvolvimento da localidade?
27.Até que ponto os conflitos existentes entre o parque e a comunidade interfere na atração ou
retração dos turistas?
28.Quanto o parque arrecada dos turistas anualmente?
29.Quanto as comunidades receberam em 2018 e 2019?
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QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS RESPONSÁVEIS PELO REASSENTAMENTO
1. O reassentamento na legislação Moçambicana, é percebido em duas categorias, sendo o
reassentamento voluntário e involuntário. Poderias descrever o tipo de reassentamento em curso
no Limpopo? o que foi acordado entre o parque e as comunidades com relação ao projeto
PARQUE TRANSFRONTEIRIÇO DO GRANDE LIMPOPO?
2. O parque estava ciente da interferência da fauna na vida dos comunitários?
3. Por quê o parque colocou os animais em um espaço habitado, isto é, sem que primeiro
desapropriasse os donos da terra?
4. Que implicações o reassentamento acarreta na vida da comunidade?
5. Há indícios de que as primeiras comunidades reassentadas perderam metade de seu gado
devido ao reassentamento, o parque está ciente dessa informação?
6. Há evidencias de que o parque não honrou com os acordos, não ofereceu escola, machambas,
um novo posto de saúde e as casas não estiverem de acordo com o estabelecido na legislação,
qual o real situação em relação a estes aspectos?
7. Na atualidade, constitui vontade das comunidades abandonar as suas terras?
8. Como cientista social, poderia afirmar ou negar que o modelo adotado no Limpopo é mais
um processo de "apropriação de terra"?
9. Que vantagem o reassentamento oferece para quem deseja sair?
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GUIA DE ENTREVISTA PARA O PROJECTO KHURULA
1.O que é khurula? Como surge esta associação?
2.Quando foi criada?
3.Quais os objetivos?
4.Quais áreas de atuação?
5.Quantas pessoas participam do projeto?
6.Qual é o gênero das participantes?
7.Quantos funcionários da comunidade estão empregadas nesse projeto?
8.Acha que a verba do turismo alavancou a economia da associação?
9.O turismo para esta associação contribui para a empoderar?
10.Como caracteriza a vossa relação com o turismo?
11.Como caracteriza a vossa relação com o parque?
12.Acredita que o turismo poderá dinamizar a localidade?
13.O que vos faz pensar que o turismo contribui para o desenvolviemnto local?
14.Tem interesse em mostrar essa roça para os turistas?
15.Como são distibuidos os lucros?
16.Que inicitivas vocês levam a cabo para empoderar outras mulheres?

146

GUIA DE ENTREVISTA DO LÍDER DA ALDEIA
1.Como se chama a aldeia?
2.Quantos habitantes tem?
3.Qual a principal a atividade de auto sustento?
4.Como se organiza a comunidade?
5.Como a comunidade participou no projeto PTGL?
6.Que benefícios tiveram com o projeto?
7.Acha que as expectativas foram alcançadas?
8.Que mudanças ocorrerem com a introdução do projeto?
9.Vocês participaram na decisão sobre as formas de gestão da área?
10.Existem algumas restrições nas vossas anteriores atividades econômicas?
11.Como é viver da verba do turismo?
12.Acha que dá para sobreviver através da verba?
13.Se não vos chamam como é que os vossos interesses são refletidos?
14.Como é que surge esta comunidade, como é que foi construida?
15. já foram chamados para praticar o turismo de base local?
16.A comunidade interage com os turistas? Vocês amostrarem a vossa cultura, a vossa região?
17. Há uma reposição daquilo que vocês estão a perder?
18.Como líder da comunidade, o que vocês estão a fazer pra pressionar ao parque para que
rapidamente possa entregar essas casas porque vocês estão a perder muito? Tem alguma ação
de resistência?
19.Qual é o destino para as pessoas que não aceitam o reassentamento?
20.O parque costuma vos entregar a vossa percentagem, tem sido em dinheiro como é que está
a ser, os 20% como é que são alocados?
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GUIA PARA AS COMUNIDADES
1.Como se chama?
2.É residente na aldeia? Qual aldeia?
3.A quanto tempo morra na aldeia?
4.Como era a vida na aldeia antes de existir o parque?
5.Qual era a principal atividade econômica?
6.Como se caracterizava as relações existentes entre as comunidades e os recursos naturais?
7.Existia conflito homem-fauna bravia?
8.Quando foi introduzido o parque?
9.Que compromissos acordaram entre os moradores e o parque?
10.Como o sr. ou Sra. Acolheu este projeto?
11.Qual era a expectativa?
12.Acha que foram alcançada?
13.A institucionalização alterou alguma coisa no seu modo de vida? Que alterações?
14. Como é a sua dinâmica de auto sustento na atualidade?
15.Já ouviu falar de turismo?
16. Sabia que a comunidade recebe uma verba do turismo?
17.O sra. Já recebeu esse valor?
18.Poderia descrever como funciona a interação entre os turistas e as comunidade?
19.Quer o turismo aqui na aldeia?

148

Figura 17- Pesquisa de campo

Figura 16- Expositório do PNL

Na foto a autora do trabalho, em seu traje de

A área de exposições do artesanato e outras manifestações culturais da

capulana, com seu caderno de campo,

comunidades, devido aos conflitos existentes entre parque e as comunidades,

entrevistando o líder do conselho de gestão

esta zona não está em uso. Esta área foi construída no portão de entrada do

de turismo a nível da aldeia.

PNL, para permitir que os turista ao chegar pudessem comprar e contemplar

Fonte: Autora

as produções comunitárias a cultura local
Fonte: Autora

Figura 15- Manifestação cultural

Celebrações do dia do combate (03/02/2020). A caça furtiva, na imagem grupo cultura
apresentado a dança Massese.
Fonte: Autora
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Figura 20- Roças dos moradores

Figura 19- Zonas de cultivo

Na imagem um elefante jovem invadindo a

Roça de plantação de milho das comunidade, onde as cerco é feito

roça de milho dos moradores.

de paus, esta roça esta na baixas do Rio dos elefantes e tem sido

Fonte: Parque Nacional de Limpopo, 2020

palco de conflitos entre humanos e animais. Neste rio vivem os
hipopótamos que dependem do cultivo e do capim nas bermas,
local que desempenha função de roça comunitária.
Fonte:Autora

Figura 18- Zonas de pastos no PNL

Na imagem o gado da comunidade símbolo de fortuna e prestigio das famílias na
comunidade. Estes animais estão dentro do limite do parque, este local também é o
lugar de conflitos entre os animais domestinos e felinos.
Fonte: Autora
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Figura 24- Escola

Figura 23- Posto de Saúde e uma mostra das habitaçoes comunitarias

Fonte: Autora

Fonte: Autora

Figura 22- Vegetação local

Na imagem, a vista da aldeia, a primeira imagem é do posto de saude, a segunda são
tipo de habitacao e por ultimo a vista da zona de comercio e campo de futebol. Essa
constituem a infraestruturas da região.
Fonte: autora

Figura 21- Frutas

Na imagem a fruta típica, marula, usado na fabricação da amarula, conhecida na lingua local como ukany.
O fruto é da cor das folhas e não pode ser coletado direto da arvore. Deve esperar a fruta amadurecer e cair
sozinha.
Fonte: Autora
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Figura 26- Fauna

Fonte: http://www.anac.gov.mz/parques/limpopo/#1495459711135-c7e22920-d6b44250-3dba
Figura 25- Tabela de taxas do PNL

Nesta tabela são descritas as taxas para viatura e ocupantes, e que
outrora moradores na pagavam. Mas desde Dezembro foram
abrangidos, principalmente no que refere ao preço das viaturas.
Fonte: Autora

