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RESUMO

Compondo paralelos, corredores e lutas: uma etnografia das articulações
tecnopolíticas em um programa de desenvolvimento agrícola no norte de Moçambique
Vanessa Parreira Perin
Orientadora: Maria Macedo Barroso

Esta tese consiste em uma etnografia da implementação de um programa de cooperação
internacional firmado entre os governos de Moçambique, Japão e Brasil, o ProSavana, cuja
estrutura compreende a execução de projetos técnicos na área agrícola para fomentar o
desenvolvimento da região norte deste país africano. A pesquisa questiona como ao eclipsar
problemáticas como as formas de posse da terra em Moçambique e sua financeirização, a
distribuição da produção agrícola, os impactos socioambientais, as transformações da
agricultura local, a falta de transparência do programa e seus possíveis efeitos, a proposta do
ProSavana, justificada por uma razão eminentemente técnica, torna-se também instância para
a manutenção de resistências a estes processos. Assim, o trabalho etnográfico buscou explorar
os mecanismos pelos quais a transferência de tecnologia realizada pelo ProSavana se conecta
a conjunturas situadas, sejam elas históricas, culturais, econômicas e mesmo técnicas, que
recolocam sua operacionalização no campo da política. Ao longo da tese analiso ainda como
os sujeitos elencados como alvos deste programa de desenvolvimento se relacionam com
determinadas intervenções que se propõe a melhorar e organizar suas vidas, criando
possibilidades de articular e conduzir lutas diversificadas. Deste modo, busquei descrever a
maneira como a mobilização de saberes e práticas tecnopolíticas, em seus percursos por
Estados, agências transnacionais, ONGs, documentos, empresas, institutos de pesquisa,
movimentos sociais e comunidades camponesas, vão compor este campo da cooperação
internacional analisado.
Palavras-chave: cooperação internacional, desenvolvimento, tecnopolítica, luta, norte de
Moçambique.

ABSTRACT

Composing parallels, corridors and struggles: an ethnography of technopolitical
articulations in an agricultural development program in northern Mozambique
Vanessa Parreira Perin
Orientadora: Maria Macedo Barroso
This thesis consists on an ethnography of the implementation of an international cooperation
program signed between the governments of Mozambique, Japan and Brazil, the ProSavana,
whose structure comprises the execution of technical projects in the agricultural area to foster
the development of the northern region of this African country. The research questions how to
eclipse issues such as the forms of land tenure in Mozambique and its financialization, the
distribution of agricultural production, the socio-environmental impacts, the transformations
of local agriculture, the lack of transparency in the program and its possible effects, the
ProSavana proposal, justified by an eminently technical reason, also becomes an instance for
maintaining resistance to these processes. Thus, the ethnographic work sought to explore the
mechanisms by which the technologies transfer carried out by ProSavana is connected to
situated conjunctures, be they historical, cultural, economic and even technical, which put
their operation back into the field of politics. Throughout the thesis I also analyze how the
subjects listed as targets of this development program relate to certain interventions that aim
to improve and organize their lives, creating possibilities to articulate and conduct diverse
struggles. In this way, I sought to describe the way in which the mobilization of
technopolitical knowledge and practices, in their paths through States, transnational agencies,
NGOs, documents, companies, research institutes, social movements and peasant
communities, will compose this field of the international cooperation analyzed.
Keywords: international cooperation, development, technopolitics, struggle, northern
Mozambique.

Quem inventou a bússola e as coordenadas do globo
Tinha inspiração suprema e buscava orientação da terra
Mas outros, com intensões más, usaram esse conhecimento
Para dividir, parcelar, hierarquizar o mundo e as raças
É tempo de banir a classificação irreal
Dos supostos poderosos que se querem sobrepor
Quem disse que a obra de Deus pode ser classificada
Catalogada, depreciada, pela pequenez dos homens?
Nós, africanos, somos o primeiro mundo
Somos também o segundo e terceiro
Porque a terra gira redondamente
E não se detém apenas num ponto
Somos o universo inteiro
Somos o ocidente, o oriente e o centro
Onde converge a maior cobiça do mundo
Somos sangue derramado no parto do futuro
Resistiremos às novas invasões
Buscaremos, no passado, a força e a inspiração
Ensinaremos ao mundo a lição mais valiosa da História:
Não é preciso matar gente para construir uma civilização!
Canto de resistência
Paulina Chiziane

Ao Dr. Carvalho Carlos Ecole, in memoriam
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Introdução

Em fevereiro de 2018 realizei uma visita ao Laboratório de Análises de Solos de
Nampula, cidade na região norte de Moçambique. Havia marcado uma conversa com seu
diretor para saber mais sobre o trabalho da instituição, uma vez que esta cristalizava a
transferência de tecnologias realizada no âmbito do ProSavana, um programa de cooperação
internacional entre Brasil, Moçambique e Japão na área agrícola, cuja implementação
constitui um dos objetos de pesquisa desta tese. Eu estava acompanhada de Ângela, amiga
socióloga da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também realizava sua pesquisa
de doutorado sobre o mesmo programa e, portanto, decidimos realizar juntas algumas etapas
do trabalho de campo. O diretor nos encontrou de forma muito receptiva, enquanto seguíamos
sob o forte sol de Nampula naquela época do ano pelas instalações mais amplas do IIAM
(Instituto de Investigação Agrária de Moçambique)1, onde ficava localizado o laboratório.
Ele nos encaminhou para seu escritório e de início já comentou que ficava muito feliz
em receber pesquisadores da área social. Segundo o cientista as coisas por ali não andavam
muito bem e caberia agora a nós entender e explicar o que havia acontecido de errado. Se tudo
continuasse como estava, o laboratório não ia funcionar por muito mais tempo. Os fundos que
o mantinha até então vinham da JICA, a agência de cooperação internacional japonesa,
porém, com o término da componente do programa que abrangia a construção deste
laboratório, entre outras atividades de transferência de tecnologias em agricultura tropical,
era responsabilidade do governo de Moçambique mantê-lo operando. Considerando os baixos
investimentos governamentais no setor agrícola do país, isso dificilmente aconteceria.
O diretor atribuía muitos dos problemas enfrentados à dificuldade em lidar com “os
japoneses”, que descrevia como muito fechados em seu próprio jeito de fazer as coisas, não
havendo possibilidade de diálogo. Construíram um laboratório insustentável para a realidade
moçambicana. Ele apontou para o teto onde era possível ver vários suportes para lâmpadas
vazios e mesmo assim a sala estava bastante iluminada. “Percebem o que estou a dizer?
Acham que precisamos de tantas lâmpadas em um país com tanta luz solar?”, comentou.

1

Instituição do governo moçambicano subordinada ao Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar
(MASA), responsável pelas atividades de pesquisa tecnocientíficas para o setor agrícola do país. Possui uma
divisão central localizada na capital Maputo (Direção Geral e quatro Direções Técnicas: direção de agronomia e
recursos naturais; direção de ciências animais; direção de formação, documentação e transferência de
tecnologias; direção de planificação, administração e finanças) e unidades locais (Centro Zonal Sul; Centro
Zonal Centro; Centro Zonal Nordeste e Centro Zonal Noroeste).
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Lembrou como isso era incompatível com os picos e quedas de energia elétrica recorrentes
em Nampula. Não era incomum ficarmos algumas horas sem luz em quase toda a cidade. No
entanto, a cooperação japonesa seguia sempre um mesmo padrão de instalação em seus
laboratórios, que deveria ser repetido em qualquer local em que seus técnicos fossem atuar.
As queixas do pesquisador se estendiam para as máquinas que foram adquiridas.
“Uma doação do povo japonês”, conforme estampavam os adesivos presentes em todo tipo de
material adquirido através da cooperação com este país – fosse uma caneta, uma centrífuga,
ou uma enorme grua no porto da cidade de Nacala. Tecnologia de ponta, mas que já estava a
se deteriorar por conta das tais quedas de energia em Nampula. E se uma peça quebrava,
explicou o diretor, era preciso vir um técnico da África do Sul para repará-la, já que ainda não
existiam técnicos qualificados para tal trabalho em Moçambique. Caso a peça precisasse ser
trocada, certamente teria que ser importada, pois o país não produz tais componentes. Um
gasto que o laboratório não conseguia constantemente suprir. Além disso, existia o prejuízo e
atrasos gerados em consequência do tempo de espera pela importação.
Ele estava visivelmente desanimado com a situação enfrentada. Contou-nos que
trabalhou na elaboração do ProSavana desde o início, desde as primeiras reuniões no Brasil. A
proposta inicial era que o programa fosse implementado no sul de Moçambique, mas afirmava
que do Cerrado ele entendia, já que havia feito seu doutorado em agronomia na Universidade
Federal de Viçosa2, em Minas Gerais. Portanto, pressionou os cooperantes para que o projeto
fosse realizado no norte do país, onde existem solos mais próximos aos do Cerrado, nossa
“Savana”. Contou que a ideia de realizar o programa no sul vinha do fato de “os poderosos”
de Moçambique estarem majoritariamente nesta região. Políticos que, como me foi narrado
por vários interlocutores, já “parcelaram” todas as terras entre si. Assim, ao visitarem o
Cerrado brasileiro e vislumbrarem nossas enormes fazendas de soja, relatou o pesquisador,
quiseram que aquilo acontecesse em Moçambique e rápido. Só que “a velocidade do político
não é a do científico”, ele dizia. Em sua opinião, isso havia gerado grande parte dos
problemas na implementação do ProSavana, iniciativa que há quase uma década vem
enfrentando críticas por parte de organizações e movimentos sociais do país e internacionais.
Destaco esse descompasso entre um âmbito político e outro científico, abordado na
narrativa do diretor do laboratório, pois ele permite refletir sobre alguns efeitos do discurso
técnico que norteia a implementação deste programa de cooperação internacional para o

2

Uma grande parte dos técnicos, pesquisadores e gestores moçambicanos na área de agricultura,
desenvolvimento rural e agronegócio tinham pelo menos parte de sua formação realizada no Brasil.

18

desenvolvimento3, que buscarei apresentar ao longo deste trabalho. Assim, seguindo uma
abordagem etnográfica, proponho descrever e analisar as composições particulares em que as
relações entre membros de organizações não governamentais, movimentos sociais,
camponeses, técnicos, gestores, agentes do governo moçambicano e o próprio aparato
técnico-burocrático da cooperação internacional (como discursos, documentos e reuniões) se
intersectam e produzem modificações nos planejamentos, modelos e prescrições de que parte
tal intervenção para o desenvolvimento no norte de Moçambique.
A partir de determinadas crises globais (alimentar, financeira, energética, ambiental)
ocorridas na primeira década dos anos 2000, que entre outros fatores resultaram em uma alta
dos preços das commodities, a tecnologia agrícola brasileira tem sido requisitada como um
modelo de desenvolvimento a ser transferido para outros países de um sul global mais ou
menos genérico. Ao mesmo tempo, observa-se neste mesmo período um aumento nas buscas
de investidores por terras ditas “disponíveis”, “inutilizadas”, ou “improdutivas” para serem
integradas ao mercado internacional de commodities. Nesta conjuntura, o programa
ProSavana emerge como uma proposta de cooperação internacional triangular, firmada entre
os governos do Japão, Brasil e Moçambique, que visava executar projetos técnicos para o
desenvolvimento agrícola deste país africano.
Com o objetivo de realizar uma transferência de tecnologias brasileiras para a área
conhecida como Corredor de Nacala, a principal referência para a elaboração do programa foi
a experiência adquirida com o PRODECER (Programa de Cooperação Brasileira e Japonesa
para o Desenvolvimento Agrícola do Cerrado), iniciativa nipo-brasileira de cooperação, que
foi responsável pela institucionalização de um modelo de produção agrícola altamente
tecnificado e mecanizado, visando a produção de commodities para exportação. A tecnologia
brasileira que se propunha levar para Moçambique, portanto, era em grande medida fruto da
experiência de “modernização conservadora” do meio rural brasileiro (Delgado, 2012),
fomentada em meados dos anos 70 no Cerrado. A própria Embrapa, que no âmbito do
3

Ao longo do trabalho, utilizo o itálico para diferenciar os termos, expressões e enunciações aos quais são
atribuídos significados particulares por meus interlocutores de pesquisa, e que procuro descrever a partir do
trabalho etnográfico. Alguns termos em inglês, ou específicos das línguas faladas em Moçambique também estão
em itálico e trazem uma tradução aproximada para o português falado no Brasil entre parênteses. As aspas
duplas são usadas em referência a discursos diretos. Também são utilizadas para caracterizar alguns conceitos ou
teorizações dos autores citados neste trabalho. De modo a assegurar o anonimato de meus interlocutores seus
nomes foram ocultados, exceto por algumas figuras públicas. O material transcrito é resultante de gravações
feitas durante nossas conversas em campo, autorizadas pelos entrevistados, ou a partir de eventos e reuniões
públicas que pude acompanhar durante a pesquisa. Utilizei o negrito no caso das minhas ênfases em palavras ou
frases. As citações de obras em outros idiomas foram traduzidas por mim. As fotografias, quando não indicada a
minha autoria, foram registradas durante a etapa coletiva de campo que descrevo em outros momentos deste
trabalho.
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ProSavana era uma das principais agências responsáveis pela transferência de tecnologias,
surge em meio ao contexto de implementação do PRODECER. Além disso, o programa
também respondia a iniciativas regionais e do governo moçambicano que visavam promover
uma nova etapa da revolução verde4 na África.
O ProSavana insere-se no marco da política externa brasileira do governo Lula da
Silva (2003-10), que naquele momento elencou a cooperação sul-sul, o desenvolvimento
agrário e o combate à fome, principalmente em relação aos países africanos, como prioridades
de sua política internacional. Assim, tendo construído uma atuação marcante na FAO (Food
and Agriculture Organization) e na OMC (Organização Mundial do Comércio) nesse período,
o Brasil passa a ser um ator proeminente no diálogo entre governos e agências multilaterais no
que se refere à promoção da segurança alimentar e nutricional em África. O país foi também
responsável por articular a internacionalização de importantes programas nacionais de
incentivo à agricultura familiar e aos pequenos produtores, como o Programa Mais Alimentos,
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE). Contudo, o aumento da presença econômica e política brasileira no
continente africano permitiu a expansão de empresas nacionais e transnacionais voltadas ao
agronegócio, que, a partir de uma outra perspectiva de intervenção sobre a agricultura,
tiveram influência marcante sobre a política externa brasileira.
Nesse contexto, o principal objetivo da proposta de cooperação expressa no
Memorando de Entendimento do ProSavana, assinado em 2009, seria o de fomentar
mudanças estruturais no sistema socioeconômico do Corredor de Nacala. Aliando
“investimento em técnicas avançadas” e “injeções de capital”, Japão e Brasil se valeriam do
conhecimento adquirido com a execução do PRODECER, para promover o desenvolvimento
da agricultura moçambicana, particularmente de sua Savana Tropical. De tal modo, os
cooperantes ressaltavam que o programa iria colaborar “não somente para a garantia da
segurança alimentar da população local, ou para o desenvolvimento socioeconômico da
região, mas, à médio prazo, também contribuirá enormemente para a garantia da segurança

4

A narrativa dominante sobre uma revolução verde foi estabelecida em 1968, quando o termo foi utilizado por
Willian Gaud, presidente da Sociedade para o Desenvolvimento Internacional dos EUA, para se referir a um
ciclo de inovações científicas e tecnológicas em agricultura que permitiram aumentar a produtividade nos países
em desenvolvimento da América Latina e da Ásia, atingindo safras recorde (Patel, 2010). Tais resultados eram
vinculados a programas filantrópicos americanos, conduzidos pela fundação Rockefeller no México desde os
anos 1940, através dos quais se disseminou um novo conjunto de práticas agrícolas com o uso de sementes
híbridas, insumos industriais como fertilizantes e pesticidas, além da mecanização da produção e do apoio aos
Estados para concessão de crédito. O continente africano, porém, ficou em grande medida fora destes processos.
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alimentar do planeta” (Memorando de Entendimento sobre a Cooperação Triangular para o
Desenvolvimento da Agricultura das Savanas Tropicais de Moçambique, 2009, p.3).

Figura 1: Mapa do Corredor de Nacala e de sua localização em Moçambique.
Fonte: ProSavana-PD, 2013.

Tomei conhecimento sobre este programa em meados de 2013 a partir de uma matéria
da BBC sobre o caso dos “reassentados da Vale”, como ficaram conhecidos os grupos de
camponeses deslocados pela empresa na província de Tete, em Moçambique. A matéria
jornalística descrevia o caso dos oleiros que protestavam por não terem recebido a devida
indenização por parte da empresa brasileira, uma vez que foram retirados de suas terras para
que esta explorasse a “maior mina de carvão a céu aberto do mundo”, como enunciava a

21

reportagem. Ao ler tal matéria5, que descrevia enfrentamentos policiais, com o uso de gás
lacrimogêneo, balas de borracha e a fuga de possíveis feridos para o mato, a dimensão do
conflito instaurado pela atuação da empresa me chamou muito a atenção. Principalmente, por
se tratar de um conflito resultante da mesma forma de gestão de populações, que eu começava
a estudar naquele momento: o reassentamento6.
Assim, pesquisando mais sobre os conflitos relacionados à atuação da Vale em
Moçambique pude saber que os protestos vinham acontecendo desde 2012, dadas as precárias
condições em que as famílias reassentadas foram submetidas para que a mina fosse explorada.
Estas tinham sido deslocadas para regiões afastadas das suas terras de cultivo e de uso para a
prática da medicina tradicional, dos mercados em que trocavam sua produção, além de
estarem alojadas em barracas, uma vez que as casas que lhes foram oferecidas – uma parceria
com a empreiteira também brasileira Odebrecht – apresentavam rachaduras em sua estrutura
por não se adequarem ao solo da região. Acompanhando os artigos de uma sociedade civil
moçambicana extremamente mobilizada em torno da grande quantidade de conflitos
relacionados a terras no país, cheguei então ao caso de outro controverso empreendimento
com participação brasileira, o ProSavana, cuja intervenção já se iniciava de modo conflituoso.
Um grande número de denúncias surgia naquele momento, em razão de uma cópia do Plano
Diretor do programa vazada informalmente na internet, como será descrito de modo mais
aprofundado ao longo deste trabalho. Nesta estava previsto, entre muitos outros pontos
problemáticos, o reassentamento de populações camponesas para que uma grande área de
terra fosse explorada por empresários do agronegócio internacional.
Outro ponto trazido pelas críticas ao ProSavana naquele momento e que gerava muitas
ressonâncias com o que eu havia pesquisado até então, no caso da cooperação brasileira para
assistência a populações refugiadas, eram as denúncias de que mais do que um programa
solidário de cooperação sul-sul, o ProSavana era uma estratégia da política externa do Brasil
para “alcançar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU”, como me diziam alguns
interlocutores de pesquisa. Essa era exatamente a mesma crítica feita aos programas marcados
por falhas, principalmente no que tange aos reassentamentos, do convênio entre governo
brasileiro e ACNUR. No entanto, estes eram apresentados à comunidade internacional como
grandes casos de sucesso, assim como o PRODECER. Ambas as iniciativas pareciam se
5

Disponível em http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130416_mocambique_vale_mdb_jf. Acesso
em outubro de 2013.
6
Neste período, em meados de 2013, eu realizava uma pesquisa sobre o programa do ACNUR (Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) que promovia o reassentamento solidário de refugiados
colombianos no Brasil.
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apresentar, portanto, como estratégias para legitimar a atuação da cooperação brasileira, agora
não tanto na esfera humanitária, mas da cooperação técnica para o desenvolvimento.
Nesse sentido, a principal problemática que orienta esta pesquisa é como ao eclipsar
questões como as formas de posse da terra em Moçambique e sua financeirização, a
distribuição da produção agrícola, os impactos socioambientais, as transformações da
agricultura local, a falta de transparência do programa e seus possíveis efeitos, essa
transferência de tecnologias, levada adiante e justificada a partir de uma razão eminentemente
técnica, torna-se também instância que faz emergir uma série de questões políticas. Para
descrever tal processo, busco apresentar movimentos de resistência e de luta, que foram sendo
criados ao longo da implementação do ProSavana, uma vez que a atuação de uma grande rede
de organizações e movimentos sociais se tornou muito marcante e evidente tanto para a
análise que tenho me proposto a realizar, quanto para a abordagem metodológica escolhida,
que se pauta na realização de uma etnografia de um programa de cooperação internacional.

Apoio técnico para o desenvolvimento: tecnopolítica e resistência
Moçambique é um dos países nos quais “a exposição ao discurso do desenvolvimento
é um fato do cotidiano. Simplesmente andando pelas cidades, povoados, vilas e arredores,
somos submetidos a uma cacofonia de signos e símbolos relacionados ao desenvolvimento”
(Woost, 1997, p.235-236). Assim, uma questão central desta pesquisa foi buscar compreender
como a noção de desenvolvimento, já presente no próprio título oficial do ProSavana
(Programa de Cooperação Triangular para o Desenvolvimento Agrícola da Savana Tropical
em Moçambique), era mobilizada pelos sujeitos envolvidos na sua implementação. Um ponto
importante que muitos de meus interlocutores críticos ao programa de início buscavam deixar
claro durante nossas conversas era que não estavam contra “o desenvolvimento”, como foram
muitas vezes acusados pelo governo moçambicano. No entanto, colocavam-se contra um
desenvolvimento genérico, “exógeno”, em letra maiúscula, dos quais os efeitos já se sentiam
no país ao longo de algumas décadas de experiências com diversos programas de ajuda ou
cooperação internacional, vindos das mais diferentes organizações multilaterais, não
governamentais, agências financeiras, ou de acordos bilaterais com diversos governos.
Embora não seja o foco deste trabalho realizar uma historiografia ou genealogia da
ideia de desenvolvimento e das transformações pelas quais o termo tem passado7, é importante
7

Para tanto consultar Rist (2008) e De Sardan (2005), Gardner e Lewis (2015), Ferguson (2001).
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localizar alguns debates dentro do que já se convencionou chamar de “antropologia do
desenvolvimento”, com a qual dialogo. Ressalto que desenvolvimento nesta pesquisa é
pensado, principalmente, como uma categoria nativa do campo da cooperação internacional.
Portanto, buscarei ao longo da tese descrever as formas como o conceito era mobilizado pelos
sujeitos enredados na implementação do programa ProSavana, em suas relações com
instituições governamentais, agências multilaterais, organizações não governamentais, centros
de pesquisa e em outros espaços transnacionais que marcam referido campo.
Conforme destacado por Mosse (2013) a antropologia do desenvolvimento se debruça
sobre práticas institucionais, relações sociais e produção de conhecimento, vinculando-se a
processos inevitavelmente transnacionais, interculturais e multiescalares, que envolvem interrelações de extensas redes de atores com diferentes lógicas e “mundos de vida” (life-worlds).
Neste sentido, realizar uma antropologia sobre as intervenções para o desenvolvimento coloca
em evidência questões antropológicas fundamentais sobre similaridade e diferença,
produzidas pelo imaginário da modernidade ocidental.
Um trabalho que se tornou paradigmático entre estes estudos foi o de Ferguson (1994),
ao combinar análise discursiva com uma abordagem etnográfica sobre um grande projeto de
desenvolvimento rural implementado em Lesoto. Segundo o autor, através de um discurso
comum, uma mesma maneira de definir problemas e um estoque comum de expertise,
diversos projetos da indústria do desenvolvimento estariam se espalhando por quase todo o
terceiro mundo. Nesse sentido, o principal objetivo de seu trabalho foi compreender como
essa indústria opera e quais são seus efeitos práticos, considerando que o que é falado e
pensado em torno do desenvolvimento não é meramente uma “cobertura ideológica”:
Que efeitos essas ideias (que podem ou não se tornar realidade) trazem? Como elas
estão conectadas com e implicadas em um processo social mais amplo?”. É por isso
que eu falo, seguindo Foucault, de um “apparatus” conceitual – de maneira a sugerir
que o que estamos preocupados não é um conjunto abstrato de proposições
filosóficas ou científicas, mas uma elaborada maquinaria que faz algo (Ferguson,
1994, p.XV).

Uma característica marcante dos projetos de desenvolvimento apontada por Ferguson é
que eles quase incessantemente fracassam em alcançar seus objetivos aparentes. No entanto, o
caráter produtivo dessas intervenções, interessantes à observação antropológica, estaria não
no que elas não fazem, ou no que deveriam fazer, mas no que de fato criam com sua
intervenção. Os efeitos produtivos dos projetos de desenvolvimento iriam, assim, além do que
os técnicos compreendem como falha. No caso observado pelo autor, resultados que a
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princípio apareciam como meros efeitos colaterais de uma tentativa frustrada de projetar uma
transformação econômica, tornavam-se legíveis em outra perspectiva, como elementos
instrumentais que ampliaram o exercício da burocracia estatal naquele país. Simultaneamente,
criou-se um mecanismo de despolitização da pobreza: uma “máquina antipolítica” que
repetidamente repunha questões políticas sobre distribuição da terra, recursos, trabalho e
salários como problemas técnicos que poderiam ser resolvidos com a correta intervenção
técnica do aparato do desenvolvimento.
A análise de Ferguson sobre o funcionamento desta “máquina antipolítica” inspirou
outros trabalhos sobre os efeitos dos discursos tecnicistas da indústria do desenvolvimento.
Uma referência importante é o trabalho de Mitchell (2002), no qual o autor descreve de modo
semelhante algumas práticas do governo de experts no Egito. Neste caso, a imagem de
milhares de camponeses egípcios “espremidos” em um estreito vale do rio Nilo, construída e
reiterada nos relatórios de agências como a USAID, permitiu que diversas problemáticas
políticas encontradas no país fossem definidas como naturais (relacionados à geografia da
região), enquanto questões referentes à desigualdade social desapareciam em um segundo
plano. Os experts puderam, então, focar seus projetos em maneiras de superar os limites ditos
naturais da geografia e demografia do país, transformado em objeto empírico do
desenvolvimento. Assim, durante os anos 80 a indústria do desenvolvimento fundou no Egito
dois métodos complementares, um de gestão e outro tecnológico, para solucionar problemas:
O limite produtivo colocado pela natureza, em outras palavras, seria superado pelas
forças da tecnologia, enquanto que os recursos naturais existentes seriam tornados
mais produtivos através de uma gestão mais racional e eficiente – em particular, pelo
desmantelamento da burocracia do Estado egípcio, recolocando seu poder nas
“forças do mercado” (Mitchell, 2002, p. 222).

A retórica da gestão, segurança financeira e das forças do mercado, que marcava os
programas para promover a descentralização do Estado, foram responsáveis por despolitizar a
concentração de poder, traduzida como problemas sobre eficiência e controle. Do mesmo
modo, a mecanização da agricultura transformou questões em torno de salários inadequados e
concentração de terras em problemas de eficiência tecnológica. Com a naturalização do
imaginário sobre o rio Nilo e sua população, portanto, “não era necessário questionar à custa
de quem a eficiência foi realizada, ou nas mãos de quem o controle seria fortalecido” (p.230).
Como se verá ao longo desse trabalho, um processo semelhante ocorreu em um primeiro
momento da implementação do ProSavana, no qual os técnicos da cooperação internacional,
produziram um imaginário a respeito do Corredor de Nacala – como uma região de terras
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vazias e disponíveis, localizadas no mesmo paralelo que o Cerrado – que possibilitou a
escolha deste território como objeto do desenvolvimento, o qual poderia ser integrado a um
ambiente de negócios transnacionais seguros e eficientes.
No âmbito mais específico desta pesquisa, porém, tomo como premissa a análise feita
por Li (2007) a respeito dos esquemas de “melhoramento” (improvement), como mecanismos
que emergem de uma racionalidade governamental focada no bem estar das populações.
Buscando compreender estes esquemas, Li chama atenção para uma inevitável lacuna entre o
que é pretendido e o que é realizado por estes modelos. Deste modo, sua etnografia volta-se
para a “vontade de melhorar” (will to improve), um mecanismo situado nas práticas de
governo descritas por Foucault, isto é, intervenções que vão buscar conduzir as condutas dos
sujeitos de forma calculada. Melhorar as condições de uma população implicaria, portanto, no
exercício de uma racionalidade governamental, que se ocupa da correta maneira de dispor
coisas e pessoas, através de múltiplas táticas de poder para atingir suas finalidades. Assim,
intervenções são elaboradas, primeiramente, por meio da problematização de determinados
fenômenos, identificando deficiências que precisariam ser retificadas. Depois, através de um
conjunto de práticas a que a autora denomina “tornar técnico” (rendering technical), cujo
objetivo seria o de representar o domínio a ser governado como um campo inteligível, com
características e limites definidos, sobre o qual determinadas técnicas podem atuar.
No caso do ProSavana, este mecanismo pôde ser observado na forma como questões
sobre o modo de produção agrícola camponês (tradicional, através de um sistema de rotação
das terras, baseado principalmente na produção de alimentos para subsistência, a partir de
direitos consuetudinários) foram recolocadas como um problema de uso inadequado dos
recursos existentes, que poderia ser corrigido por investimentos e técnicas mais eficazes. Um
sistema extensivo de agricultura que poderia ser transformado em intensivo, a partir do uso de
sementes melhoradas, fertilizantes, defensivos, serviços de extensão, sistema de irrigação etc.
Para Li, uma importante dimensão do processo de tornar técnico é que este implica
simultaneamente em tornar não político, uma vez que os técnicos encarregados pelo
melhoramento, em geral, excluem relações político-econômicas de seu diagnóstico e de suas
prescrições. Seu foco estaria mais direcionado para as capacidades dos pobres (que
englobariam outros sujeitos como camponeses e indígenas) do que nas relações pelas quais
determinados grupos empobrecem outros. A proposta analítica da autora é a de realizar uma
conversão destes mecanismos em seu sentido oposto, destacando as condições em que o
discurso dos especialistas e peritos é perpassado por desafios que não podem conter. Do
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mesmo modo, busca ressaltar os momentos em que os “alvos” dos esquemas de
desenvolvimento e melhoramento revelam sua própria análise crítica do problema com que se
deparam. Assim, a autora propõe ir além do questionamento estabelecido por Scott (1998):
porque alguns esquemas elaborados para melhorar a condição humana falharam?
Tratando da forma como o Estado acessa a população a que busca governar, Scott
destaca a produção de um mecanismo de “legibilidade” como condição primordial para
qualquer intervenção estatal. Um processo de estabilização da complexidade dessa população,
que torna o fenômeno que está no centro do campo de intervenção suscetível à mensuração.
Assim, tal mecanismo produz um mapa, uma forma de escalonar, padronizar e categorizar,
não por um processo pela redução da complexidade do grupo “alvo” a ser gerido, mas por
ferramentas que vão recortando, classificando e fixando. Produz, enfim, uma população
“visível” ao aparato de governo. São ferramentas como o zoneamento realizados pelos
técnicos do ProSavana, que esquadrinharam o território do Corredor de Nacala classificandoo em diferentes classes de gestão agrícola, ou a categorização dos agricultores em escalas
produtivas e ainda as imagens de GPS que criaram um banco de dados sobre este território.
O principal argumento de Scott é que os Estados constroem tais modelos
simplificadores do mundo que eles gostariam de controlar e melhorar, mas falham na mesma
proporção em que as pessoas passam a aplicar conhecimentos práticos produzidos
cotidianamente. Li (2005) concorda que os regimes de governo operam da forma e com as
consequências que Scott aponta. Contudo, ressalva que tais esquemas para “melhorar a
condição humana” não tomam a forma altamente visível, planejavel e estratificada descrita
pelo autor. Seria preciso olhar além dos grandes planos, de maneira a observar também os
lugares e conjunturas particulares em que estes incidem:
Esquemas de melhoramento são simultaneamente destrutivos e produtivos de novas
formas de saber e práticas locais. Mais do que tentar generalizá-los, os efeitos de
intervenções planejadas devem ser examinados empiricamente, nos vários espaços
em que se desdobram – famílias, vilas, povoados, dentro da burocracia, entre outros
(Li, 2005, p. 391).

Como lembra a autora, programas como os que ela encontrou na Indonésia (e como
em alguma medida é o caso do ProSavana), que sugerem deslocar populações para melhor
atender às suas necessidades, que buscam racionalizar o uso da terra, ou que propõem educar
e modernizar, estão sempre implicados em espaços de luta. As intervenções planejadas do
desenvolvimento sempre se intersectam com outros movimentos, que formatam, mas também
colocam em disputa definições sobre paisagens, cotidianos, identidades, valores. Nesse
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sentido, uma questão relevante é como os programas de melhoramento são eles mesmos
formatados por relações que não conseguem modificar, “Como eles são constituídos,
portanto, pelo que excluem” (p.4). Em diálogo com Li, Moore (1999) destaca ainda a
dimensão histórico-cultural destas relações políticas como o que também escapa às
intervenções para o desenvolvimento. Muitas análises contemporâneas sobre o tema, afirma,
eclipsam a micropolítica através da qual “os discursos globais do desenvolvimento são
refratados, retrabalhados e às vezes subvertidos em localidades particulares” (p.655), ao
assumirem que estas iniciativas determinam de maneira rígida as dinâmicas políticas locais.
Para Moore, intervenções particulares se articulam com um histórico mais profundo
das formas pelas quais governos tentaram regular e disciplinar paisagens e modos de vida. Em
sua etnografia de um programa de reassentamento gerido pelo governo do pós-independência
no Zimbábue, enfoca a oposição popular ao projeto de formação de vilas. O trabalho de
Moore vai descrever como em Kaerezi as políticas em torno de noções como comunidade,
identidade e território formataram ao longo da década 90 o debate sobre desenvolvimento,
uma vez que os “idiomas culturais” mobilizados pela população local enfatizavam o histórico
de luta pela terra na região, articulado à demanda política pela titulação destas terras.
Influenciando as políticas estatais nesta localidade particular, argumentos que tratavam de
perspectivas sobre gênero, herança de chefias, identidades territoriais e sua relação com o
direito sobre as terras, informavam as demandas da população.
A especificidade destas lutas contradiz qualquer discurso singular, totalizante, sobre
o desenvolvimento. Uma formulação unitária esconde diferenças espaciais,
históricas e culturais. Perspectivas recentes têm tendido a minimizar como processos
globais contemporâneos formam camadas com conexões históricas anteriores,
particularmente aquelas forjadas através do capitalismo e colonialismo. Uma
fascinação teórica pós-estrutural com a descontinuidade e ruptura tem elidido o
reconhecimento de continuidades históricas salientes no disciplinamento da
agricultura, no ordenamento de assentamentos rurais e na operação de uma
governamentalidade colonial e pós-colonial (Moore, 1999, p. 655).

De modo semelhante, na segunda parte desta tese apresento algumas destas
continuidades e rupturas promovidas pela chegada do ProSavana em relação aos processos
históricos e políticos de formação do Estado nacional moçambicano, sem desconectá-lo,
porém, de seu caráter de iniciativa transnacional. Assim como aponta Moore para o caso do
Zimbábue, muitos dos debates sobre a legitimidade das intervenções pós-coloniais em
Moçambique (governamentais ou da ajuda internacional) têm destacado a maneira como
percepções sobre cultura, política e desenvolvimento entram em conflito com as expectativas
populares em relação a promessas não cumpridas pela libertação nacional. Como buscarei
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descrever, no trabalho das organizações que representam um movimento de camponeses no
país é muito frequente a referência ao compromisso em “libertar a terra e o povo”
estabelecido pelo antigo movimento de luta anticolonial, a Frelimo (Frente de Libertação de
Moçambique). Contudo, tais referências são contrapostas à abertura dada pelo seu governo
(agora como partido político) à exploração da terra e recursos naturais por empresas privadas.
Para o Moore, a micropolítica das lutas por terra no Zimbábue sugere que é preciso
problematizar algumas conotações monolíticas da metáfora da “máquina antipolítica” de
Ferguson (1994), por exemplo, na afirmação de que o discurso do desenvolvimento
despolitizaria tudo que toca para promover sua própria operação política de expansão da
burocracia estatal (p. XV). Ressalta que a própria etnografia deste autor revela como as
intervenções para o desenvolvimento estão incorporadas em lutas políticas situadas. Assim, o
desenvolvimento precisa ser compreendido não como uma máquina que garante resultados,
mas como um espaço de contestação cujas fronteiras estão cravadas em práticas singulares
que constituem as formas de vida dos grupos afetados por sua intervenção.
O grande ganho das análises de autores como Ferguson, Li e Moore é, principalmente,
sua dimensão etnográfica, que permite melhor compreendermos como nas práticas das
intervenções para o desenvolvimento são produzidos os efeitos políticos que escapam às
prescrições dos técnicos, ou, como já destacava Ferguson, que permitem apreender o que o
aparato de desenvolvimento “faz”. Além disso, são trabalhos que mapeiam de forma mais
clara quem são seus agentes operadores, em contraposição à crítica de funcionalismo que a
literatura crítica sobre o desenvolvimento muitas vezes recebeu, e destacam como os grupos
alvo de tais intervenções também resistem das mais diversas formas.
Como destaca Moore (1999), “o discurso global do desenvolvimento refratado através
do caldeirão político cultural Kaerezi, encontrou tudo menos corpos dóceis” (p.655). Também
Li chama a atenção para a “permanente provocação” entre a vontade (the will) de governo e
as estratégias de luta com que se deparam, já apontada por Foucault ao descrever a
micropolítica das relações de poder. Deste modo, Li estabelece uma terminologia na qual
diferencia duas formas de fazer político. Uma delas são as “práticas de governo”, que para sua
realização tornam técnico o conceito de melhoramento, conforme este é anexado a programas
planejados e calculados. A segunda refere-se às “práticas da política”, ou seja, a expressão de
um desafio que geralmente se inicia com a recusa das coisas como estão, abrindo o front de
contestação e, portanto, de resistência. “Governo, a partir desta perspectiva, é uma resposta
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para as práticas da política que o enquadram, desafiam e provocam. As práticas da política se
situam no limite dos cálculos que visam dirigir as condutas” (Li, 2007, p.12).
Este trabalho é também sobre esses limites colocados em evidência em um campo de
contestação situado. Desse modo, buscarei seguir a proposta de Li sobre observarmos a
conversão oposta do mecanismo que visa tornar técnica uma problemática e ir além dos
planos para analisar como estes se intersectam com as conjunturas particulares, sejam
históricas, culturais, político-econômicas e mesmo técnicas. Destaco, assim, a necessidade de
uma abordagem etnográfica ao se analisar programas como o ProSavana, que em seu próprio
modelo de desenvolvimento já enunciam a prioridade da técnica para sua operacionalização,
ao mesmo tempo em que questões de cunho político ficam em grande medida obliteradas. A
partir da reposição de uma problemática descrita como técnica no campo da política, por
organizações e movimentos sociais, por camponeses e pelos próprios técnicos, este trabalho
também questiona como ir analiticamente além da máquina antipolítica do aparato de
desenvolvimento e de seus mecanismos de tornar técnico.
O que buscarei apontar é como, no caso abordado, a mobilização de determinadas
técnicas em detrimento de outras não pode ser separada da produção de resistências políticas.
Ressalto, portanto, a presença indissociável da política na escolha e uso de variadas técnicas,
considerando que estas não constituem um conjunto de procedimentos cujos fins objetivos se
encerram em si mesmos. Nesse sentido, busquei etnografar as maneiras como “a técnica
aparece no mundo como indissociável da política, seja como domínios ou práticas imbricadas,
seja como domínios ou práticas considerados separados, mas em ambos os casos em íntima
relação” (Moraswka Vianna e Ribeiro, 2018, p.10).
Trato aqui do que Mitchell (2002) define como “tecnopolítica”: uma amálgama na
qual os elementos são sempre um tanto invadidos um pelo outro, não havendo separação entre
um mundo material da técnica (o natural, o dado, o real) e a representação política sobre ele (a
cultura, a construção social, a ideia). Assim, “tecnopolítica” é uma forma particular de
ligação, um modo de organizar uma composição de coisas e ideias, uma manufatura que é ao
mesmo tempo natural e cultural, que carrega elementos humanos e não humanos, com
aspectos esperados e não previstos.
Desde a abertura do século XX até o seu final, a política de desenvolvimento
nacional e crescimento econômico foi uma política da tecno-ciência, que pretendia
trazer o conhecimento da moderna engenharia, tecnologia e ciências sociais para
melhorar os defeitos da natureza, para transformar a agricultura camponesa, reparar
os males da sociedade e consertar a economia. (...) Se essas separações permitem
que a razão governe e permitem que a história seja organizada como o desenrolar de
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uma lógica sem localização, como a expertise se liga a essa lógica? Que estratégias,
estruturas e silêncios transformam o especialista em porta-voz do que aparece como
as forças do desenvolvimento, as regras da lei, o progresso da modernidade ou a
racionalidade do capitalismo? (Mitchell, 2002, p. 15).

Uma vez que o mecanismo que apresenta estas dimensões como esferas separadas
precede sua separação em si, suas bases não são tão estáveis quando parecem – podendo ser
sempre contestadas (Mitchell, 2002). A velocidade do científico (ou do técnico) e do político
não são as mesmas, como apontou o diretor do laboratório em Nampula, mas são colocadas
em relação de forma específica, situada, incorporada, construindo articulações. Estas
permitem apreender como múltiplos efeitos de poder são produzidos através da transferência
de tecnologias, além de mostrarem como os “alvos” do desenvolvimento criam formas de
resistir a determinadas intervenções que se propõe a melhorar e organizar suas vidas. Deste
modo, pretendo conduzir uma reflexão sobre como a mobilização de saberes e práticas
tecnopolíticas, em seus percursos por Estados, agências transnacionais, ONGs, documentos,
empresas, institutos de pesquisa, movimentos sociais, vão compor o campo singular da
cooperação internacional analisado nesta pesquisa.

O aparato do desenvolvimento em Moçambique e sua condição pós-colonial

Conforme ressalta Barroso Hoffmann (2008; 2005) o universo que se convencionou
rotular como “cooperação internacional para o desenvolvimento”, ou apenas cooperação
internacional, abarca um amplo e variado espectro de atores, que surgem e adquirem maior ou
menor relevância em épocas e contextos diferentes, a partir de matrizes ideológicas também
diversificadas8. No caso moçambicano enfocado nesta tese, tal aparato do desenvolvimento
começa a se constituir principalmente via programas de ajuda internacional, que têm sido um
elemento quase intrínseco às políticas do país para os mais distintos temas. Estes começam a
se estabelecer já com o fim da guerra de libertação anticolonial em 1974, sendo que ainda
hoje Moçambique é um dos países africanos que mais recebe assistência internacional9. Neste
sentido, Mosca (2011) aponta que a cooperação internacional em Moçambique pode ser
dividida em três períodos particulares: após a independência, até meados da década de 1980;
São organismos como “bancos multilaterais de desenvolvimento (BMDs), agências da ONU, agências
bilaterais de cooperação, firmas de consultoria, fundações filantrópicas, organizações privadas laicas e religiosas
sem fins lucrativos (com o tempo agrupadas sob a denominação de ‘ONGs’), voltado à promoção do
‘desenvolvimento’ no ‘Terceiro Mundo’” (Barroso Hoffmann, 2008, p.1)
9
Iniciando a segunda década dos anos 2000, a ajuda para o desenvolvimento representava cerca de 19% do PIB
total da economia moçambicana. Em 2001 esta taxa era de aproximadamente 25,9% e em 1990 cerca de 40,7%
(Mosca, 2011).
8

31

entre meados dos anos 80, até o acordo de paz que encerrou a guerra civil em 1992; depois de
1992, com a adoção dos pacotes de ajuste estrutural do Fundo Monetário Internacional (FMI)
e Banco Mundial, que abriram a economia do país para as políticas neoliberais.
No primeiro período a cooperação era realizada, principalmente, de modo bilateral
através de acordos ao nível ministerial com os países do bloco socialista (Cuba, URSS,
Bulgária, Romênia, Coréia do Norte e China). Seguindo um ideário de colaboração
internacionalista para a construção do socialismo, a ajuda vinha por meio do envio de técnicos
e de equipamentos praticamente sem custos para Moçambique, que, por sua vez, pouco
participava das decisões tomadas pelas equipes autônomas. Nesta perspectiva, também
chegaram ao país técnicos de várias partes do mundo (geralmente asilados políticos oriundos
de países em que foram implantadas ditaduras), que vinham contribuir com uma “experiência
revolucionária” (Mosca, 2001, p.368). Ainda neste primeiro período, destacaram-se os
projetos de assistência técnica com organismos da ONU como a FAO e o PNUD (Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e com os países nórdicos.
Já adentrando os anos 80, ocorrem algumas mudanças. Em razão de calamidades
naturais como as cheias dos rios Zambeze e Limpopo e uma posterior seca prolongada no sul
do país (entre 1982 e 1983), as iniciativas vindas das organizações da ONU voltam-se
majoritariamente para a ajuda emergencial no fornecimento de alimentos, assistência
sanitária, medicamentos, comunicações e meios de distribuição. Somado ao panorama da
guerra civil, que já começava a dar sinais em direção a um cessar fogo, torna-se relevante
neste momento a atuação do ACNUR em relação à assistência humanitária aos grupos
deslocados. Ao final da década, com o colapso das economias socialistas, há uma diminuição
considerável na assistência vinda destes países. É quando se iniciam os diálogos para a
realização de reformas neoliberais conduzidas pelas instituições de Bretton Woods.
O último período apontado acima, portanto, foi marcado pela desmobilização dos
exércitos, a campanha de desminagem do território, o apoio ao regresso de refugiados
moçambicanos em países vizinhos e pela aliança com uma grande variedade de instituições
(bancos regionais, organismo financeiros internacionais, agências de desenvolvimento,
ONGs, etc.) para a condução das políticas de estabilização macroeconômica e de
desenvolvimento. No meio rural surgem projetos para revitalizar a atuação do setor privado na
agricultura, sendo que grande parte dos equipamentos era doada por organizações
internacionais como a USAID e por ONGs.
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(...) o Programa de Reabilitação Económica facilitou a abertura política e a entrada
de grandes quantidades de ajuda (principalmente alimentar), que pretendiam reduzir
a situação de crise e, deste modo, aumentar a legitimidade do governo para a
aplicação do ajustamento estrutural. Por exemplo, cerca de 70% da oferta no
mercado interno de grãos durante o período 1987-89 era proveniente da ajuda
alimentar (...). Estabeleceu-se, assim, uma aliança entre as IBW [Instituições de
Bretton Woods] e as organizações internacionais. Enquanto que o Fundo Monetário
Internacional financiava a dívida pública, cobria o déficit externo e influenciava os
países e os bancos internacionais no sentido de facilitar a ajuda e a concessão de
novos créditos, o Banco Mundial financiava alguns projetos de desenvolvimento,
principalmente, no setor de exportação. As organizações internacionais surgem, na
maioria dos casos, como executoras destes projetos (Mosca, 2011, p.372).

Como aponta Hanlon (1997) os EUA deram apoio tácito aos ataques sul-africanos a
Moçambique durante a Guerra Fria. Isto fez com que o país iniciasse um diálogo informal
com os americanos a partir de 1982, que resultou no acordo de Nkomati com África do Sul
em 1984 e em uma série de exigências colocadas pelos EUA. Dentre elas estava a adoção do
programa de reformas do FMI e Banco Mundial e a possibilidade de livre trânsito para
organizações internacionais não governamentais. Assim, com a abertura da economia
moçambicana através do pacote de políticas de ajuste estrutural, que pôs fim definitivamente
ao governo socialista, inúmeras ONGs chegaram ao país. Atuando junto ao aparato da ajuda
internacional, tais organismos vão cada vez mais envolver-se na gestão de atividades antes
ligadas ao domínio estatal. Seguindo um roteiro neoliberal, portanto, as organizações do
terceiro setor vão complementar a empresa privada e fechar a lacuna deixada pelo setor
público em relação à assistência e proteção dos mais pobres (Sogge, 1997).
Estas “ONGs do desenvolvimento” (Negrão, 2003, p.2) definiram novas formas de
organização social no país, orientadas para a liberalização econômica e para a construção de
um sistema democrático multipartidário. Embora fossem fortemente estimuladas pelos
doadores do norte a atuarem em conjunto com parceiros locais para criarem “apoio
institucional” (capacity building), o que ocorre é que estas ONGs vão cada vez mais criar
organizações locais semelhantes a elas mesmas (Sogge, 1997; Adam, 1997; Negrão, 2003).
Segundo Sogge (1997), ao longo da história colonial de Moçambique e mesmo no pósindependência, as camadas urbanas intermediárias eram bastante fragmentadas, pouco se
organizando em qualquer agrupamento. Posteriormente, a FRELIMO se impôs sobre esta vida
associativa criando organizações de massa, que pouca autonomia tinham em relação ao
partido. Já com as reformas políticas dos anos 90, o Estado moçambicano foi enfraquecido e
tais formas de organização passaram a ser geridas pela ajuda internacional e pelos
direcionamentos de um mercado de parcerias entre “organizações sem fins lucrativos”, que
vão disputar os financiamentos dos doadores. Por outro lado, sempre existiu no país uma
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grande variedade de formas de associação no meio rural, relacionadas às redes de parentesco e
linhagens étnicas, aos circuitos econômicos “informais”, à religião, às práticas tradicionais, às
formas de ajuda mútua, que escapavam à forma de organização trazida pelas ONGs. Estes
modos de se associar contribuíram para promover estratégias de sobrevivência e formas de
resistência nos momentos em que “forasteiros poderosos obrigaram moçambicanos a viver em
certos lugares ou a participar em ações colectivas” (p.51), ou frente aos “novos Messias à
procura de novos Lázaros” (Adam, 1997, p.96) a serem auxiliados pelo desenvolvimento.
Para sobreviver nos seus próprios termos, os moçambicanos desenvolveram
maneiras sofisticadas de desviar e evadir a “captura” pelas formas de organização de
outras pessoas. A resistência passiva tem surgido repetidamente, desde a fervura de
sementes de algodão à noite e seu plantio de dia (para enganar o capataz), até o
abandono das aldeias comunais e a evitação dos campos de refugiados. Mas ao
mesmo tempo eles tentaram manter a aparência de cooperação. (...) Estas maneiras
subtis de evadir ou sabotar as formas organizacionais impostas, desenvolveram-se
sob a opressão colonial. (...) Os moçambicanos usaram-nas contra a Frelimo e contra
a Renamo. Todavia, estas formas de resistência hoje são raramente incluídas como
um fator nos pontos de vista dos forasteiros, sobre os potenciais e constrangimentos
da vida associativa em Moçambique. Isso não significa que os moçambicanos sejam
alérgicos a todas as formas de associação além da família. Muito pelo contrário,
juntar-se com outros, de facto, acontece largamente. Todavia a maior parte dos
forasteiros – sobretudo a indústria da ajuda – parece ter dificuldade em observá-las e
perceber seus significados. (Sogge, 1997, p.52).

Para promover uma sociedade civil em Moçambique, portanto, tais ONGs do
desenvolvimento continuavam a procurar parceiros ideais tecnicamente capacitados (segundo
padrões destas próprias agências ou dos doadores), para a realização de atividades como
prestações de contas, produção de relatórios e para replicarem determinados pacotes e
projetos testados em outros contextos. Contudo, o que se podia observar é que quase todo o
financiamento terminava nas próprias ONGs, pois o apoio institucional fortalecido era o
próprio funcionamento destas organizações e de um mercado de projetos10. Segundo Adam
(1997), muitas iniciativas trazidas por estas organizações eram “de cima para baixo”, pouco

10

Segundo Hanlon (1997), embora os doadores tenham apoiado a política de estabilização das instituições de
Bretton Woods, quando as condicionalidades se mostraram excessivas (principalmente sobre o controle do
orçamento do Estado moçambicano) as agências de cooperação internacional passaram a tentar contornar
algumas dessas medidas e reativar formas de ajuda prioritárias, ou “dentro em breve não haveria nada para
estabilizar” (p.25). Uma das “soluções” encontradas foi ocultar esta ajuda através de projetos, ao invés de
proporem programas mais estruturados cujo controle sobre o uso do dinheiro era transferido automaticamente
para o FMI ou para o Banco Mundial. Nos projetos, por outro lado, o financiamento poderia ser direcionado aos
órgãos do governo moçambicano, para serem executados localmente. Contudo, isto resultou em uma
“projetificação” cada vez maior da cooperação internacional, na qual “os projetos são de implementação
pulverizada, de limitada continuidade no tempo, dispersos, sem um quadro estratégico que dê coerência e
consistência aos resultados” (Mosca, 2011, p.389). Assim, tornava-se mais importante para as ONGs entrar neste
mercado de projetos do que envolver os destinatários na concepção e gestão desta ajuda, ou garantir a
continuidade dos mesmos após o término do financiamento (Mosca, 2011; Adam, 1997; Hanlon, 1997).
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considerando as realidades encontradas, o que levava à implementação de projetos cujas
qualidades e resultados eram muito fracos frentes ao que propunham realizar. Deste modo,
seu trabalho acabava por se concentrar nas regiões com melhores infraestruturas, formando
elites político-econômicas locais de técnicos (geralmente ex-burocratas do governo
moçambicano) que encontraram nessas ONGs um novo mercado de trabalho para um
“empresariado social” (Sogge, 1997, p.63).
Assiste-se assim à formação acelerada de ONGs locais onde a língua utilizada nas
reuniões era o inglês, os fundos provinham do exterior, o recrutamento de pessoal
era em detrimento do tecido produtivo e administrativo local, usavam metodologias
até então desconhecidas e, sobretudo, respondiam a agendas concebidas e elaboradas
no exterior. Ter uma ONG contraparte passou a ser uma forma de “desenrascar” a
vida, podendo-se fazer de tudo e argumentar em defesa de qualquer coisa, desde que
houvesse um projecto devidamente financiado. Eram ONGs de negócios, ONGs sem
personalidade e sem ideologia próprias, mas que desprezavam o movimento
associativo local por não se coadunar com o processo “orientado pela oferta” das
ONGs do Norte (Negrão, 2003, p. 3).

Como destaca Barroso-Hoffmann (2008) a participação massiva destas organizações
na cooperação internacional, sobretudo a partir da década de 90, resultou em um processo de
homogeneização semântica através do qual uma série de categorias do campo da filantropia
vão se deslocar para o campo das práticas políticas (embora estes sempre tenham estado interrelacionados), em uma escala global inédita até então. Segundo Morawska Vianna (2014a), a
presença destas organizações, em maior ou menor grau, por todo o mundo, levou os analistas
a intuitivamente estabelecerem algumas tendências mundiais em operação – a globalização, o
sistema mundo, o neoliberalismo, a sociedade de controle – como forças homogeneizadoras.
Estas, por sua vez, tornaram-se atalhos explicativos (caixas pretas, como chama a autora,
baseando-se em Bateson), que os eximiam de tornar evidentes as muitas conexões que
permitiam que tais tendências gerais se mantivessem por todo lado.
Nesse sentindo, um conjunto muito diverso de atores, com perfis e histórias distintos,
vão ser apresentados como unidade e integrados ao aparato da cooperação internacional sob
uma mesma rubrica, que variou, porém, conforme o país, período e intenções políticas dos
atores (Barroso Hoffmann, 2008). Aparecem agrupados não apenas como organizações não
governamentais, mas também como organização não lucrativa, organização voluntária,
organização do terceiro setor, etc. Em Moçambique se apresentam como as muitas
organizações e associações fomentadas por ONGs transnacionais, que vão conformar a
sociedade civil moçambicana. Posteriormente, serão estas formas de agrupamento social
muito diversas entre si que encabeçarão as demandas por maior transparência e boa
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governança, por parte do governo moçambicano e das organizações envolvidas na cooperação
internacional, em relação aos projetos de desenvolvimento como o ProSavana.
Como aponta Negrão (2003), com o passar dos anos foi possível perceber que as
ONGs do desenvolvimento não eram homogêneas, assim como as organizações criadas como
suas contrapartes nacionais também possuíam suas diferenciações. Do mesmo modo, o caráter
de exclusivismo e de representação única da sociedade civil por parte destas organizações foi
se modificando. Assim, surgiram ao longo dos anos 90 alguns agrupamentos de agricultores
preocupados em defender seu direito à terra e outros recursos naturais, como a ORAM
(Organização Rural de Ajuda Mutua) e a UNAC (União Nacional de Camponeses). Ainda que
mantivessem fortes relações com as ONGs estrangeiras, estas instituições configuravam
(junto a movimentos de mulheres e grupos religiosos) o início de um movimento social
importante, principalmente nos “corredores de desenvolvimento” do país (Sogge, 1997).
A noção de sociedade civil, ou as “organizações” como muitas vezes eram
genericamente referidas por meus interlocutores em campo, portanto, será usada nesta tese
quase como uma categoria nativa deste campo complexo de relações etnografadas. Embora
seja um conceito que remonta ao pensamento liberal do século XVIII, posteriormente
retomado por Hegel, criticado por Marx e retrabalhado por Gramsci, considero aqui como um
dos conceitos que se apresentam como “universais”, mas que “viajam” e adquirem
materialidade prática ao se engajarem localmente11 (Tsing, 2005). Nesse sentido, são criados
em diálogos culturais e adquirem outros conjuntos de significações e de efeitos a partir de sua
mobilização em contextos situados – sem abandonar, entretanto, seu caráter global.
Conforme analisa Ferguson (2006), colocar em questão a “topografia vertical do
poder” expressa em noções como a de uma sociedade civil localizada “abaixo” do Estado, ou
“entre” este e as pessoas “no chão”, abre novos caminhos para refletirmos sobre como uma
governamentalidade neoliberal desloca as práticas estatais, ao buscar universalizar uma
sociedade civil como espaço público a ser produzido nos mais diferentes contextos nacionais.
E se questionarmos a “verticalidade” auto evidente da relação entre Estado e
sociedade (...) e rearranjarmos o espaço imaginário em que a sociedade civil pode
Segundo a autora os “universais” são um dos produtos do encontro colonial, que explicitam uma série de
noções apresentadas como algo que não podemos deixar de desejar, ainda que sejam frequentemente retiradas de
nós. “Voltarmo-nos para os universais é identificar conhecimentos que se movimentam – móveis e mobilizando
– através de localidades e culturas. Sejam eles vistos como subjacentes ou transcendentes à diferença cultural, a
missão do universal é formar pontes, estradas e canais de circulação” (Tsing, 2005 p.7). São ideias que viajam
por distâncias e através da diferença, tornando-se efetivos ao se engajarem em conjunturas históricas
particulares. Contudo, nunca completam suas promessas de universalidade, uma vez que sua efetividade está
limitada por esta necessidade constante de aderentes mobilizadores. São aspirações e realizações não terminadas,
antes que confirmações de fato.
11

36

ser tão automaticamente “colocada entre” níveis mais baixos e mais altos? (...) Tal
movimento implica em repensar “o Estado” e olhar para aparatos transnacionais de
governamentalidade, os quais eu iriei sugerir que são de especial significância em
muitas partes da África contemporânea, onde os Estados, de modo significativo, não
estão mais capazes de exercer o conjunto de poderes que associamos aos Estados
nacionais soberanos (...). Isto também, ao mesmo tempo, permite repensar ideias
dadas de “comunidade”, “base” e “o local”, carregados como estão estes termos com
uma nostalgia e uma aura de “enraizada” autenticidade (Ferguson, 2006, p. 93).

Com a noção de “aparato transnacional de governamentalidade” o autor busca
ressaltar como tal verticalidade é um construto político que opera em contextos
profundamente globalizados. No caso de muitos países africanos, este aparato se expressa
tanto em medidas impopulares de ajuste estrutural, quanto em demandas por democratização,
governança e desenvolvimento. Dessa forma, instituições como o FMI, o Banco Mundial e
agências cooperação internacional, têm promovido espaços de atuação para uma sociedade
civil também transnacionalizada. É preciso ter em mente, portanto, que o universalismo está
implicado em esquemas imperialista, mas também em mobilizações libertárias por justiça e
empoderamento (Tsing, 2005). Tendo em conta tais questões, uma de minhas proposições
preliminares de trabalho era considerar que estas muitas organizações encontradas em campo,
seja atuando como parceiras ou tecendo as críticas ao ProSavana, não deveriam ser entendidas
como externas ao aparato do desenvolvimento, ou da cooperação internacional, mas como
sujeitos cuja atuação é fundamental para a forma como a intervenção deste programa vinha se
encaminhando.
Gostaria ainda de realizar um outro retorno na história de Moçambique para destacar
um mecanismo de gestão que também se expressa em muitas das questões que serão ainda
abordadas neste trabalho, evidenciando algumas continuidades com os efeitos criados pelo
aparato institucional da cooperação internacional: o governo colonial. Embora em seu curso
de 1976 Foucault encoraje pensar a experiência colonial na formação dos Estados europeus,
como lembra Souza Lima (2002), muito ainda precisaria ser refletido sobre os processos e
efeitos da governamentalização neoliberal em um mundo pós-colonial. Precisaríamos, assim,
repensar o Estado em um contexto no qual os espaços de governo se definem
transnacionalmente e no qual as funções em geral tidas como “estatais” têm sido realizadas
por organizações que não necessariamente operam em um escopo nacional (Sharma e Gupta,
2006) – como no caso da cooperação internacional e das ONGs destacado neste trabalho.
Segundo Anderson (1991), o estilo de pensamento do Estado colonial tardio em
relação aos seus domínios se apoiava em uma grade classificatória totalizante, que poderia ser
aplicada com uma flexibilidade quase ilimitada a qualquer coisa sob o controle real ou apenas
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remoto destes Estados (povos, regiões, línguas, religiões, objetos, etc.). “Essa coisa qualquer
era delimitada, determinada e, portanto, em princípio enumerável” (p. 253), estabelecendo-se
assim o domínio a que cada coisa pertencia. Dessa maneira, tal grade de inteligibilidade
criava itens que poderiam ser classificados em uma serialização, segundo o pressuposto de
que o mundo era feito de plurais reprodutíveis e de que o particular era provisório.
Em um sentido semelhante, ao tratar do governo colonial na Índia, Cohn (1996)
destaca que os funcionários britânicos entravam neste “mundo novo” que tentavam
compreender utilizando suas próprias formas de conhecimento e pensamento. Havia assim um
amplo acordo tanto sobre a ideia de que aquelas sociedades que governavam poderiam ser
compreendidas e representadas como uma série de fatos autoevidentes, quanto sobre a ideia
de que o poder da administração colonial derivava destes fatos. Se os fatos desse espaço
epistêmico não correspondiam exatamente àqueles dos colonizadores, eles poderiam explorálos através de um processo de tradução, estabelecendo correspondências.
Assim sendo, procurei destacar ao longo da tese também este efeito do aparato
tecnopolítico da cooperação internacional, que muitas vezes não é considerado em seus
projetos, isto é, a aplicação de certa grade de inteligibilidade do mundo próxima à de um
poder colonial, pois derivariam da mesma episteme governamental do Estado moderno. O que
pode ser observado, por exemplo, nos primeiros trabalhos dos técnicos do ProSavana: como
fazer em Moçambique, na Savana, o que fizeram no Cerrado brasileiro? Como aproximar
esses dois contextos distintos e específicos de modo que as intervenções feitas em um
ambiente possam ser aplicadas em outro? A problemática por trás destas questões também é a
de como fazer comparações, analogias, traduções, para que coisas e fatos particulares possam
se tornar inteligíveis e, logo, melhor controláveis.
Não se trata, entretanto, de um processo sem resistências ou rupturas. Como destaca
Stoler (2009), mesmo com todo o poder de controle do governo colonial, produzir normas de
classificação foi, no máximo, um empreendimento desregrado e fragmentário. Estas grades de
inteligibilidade foram confeccionadas a partir de conhecimentos incertos, inquietações e
ansiedades, que registravam também o que era incomum nos eventos e nas coisas. Afetos,
apegos, vínculos, lembra a autora, eram frequentemente impenetráveis para as ingerências de
um Estado racionalizado. Segundo Gupta (1998) para refletirmos sobre uma possível
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“condição pós-colonial”12 precisaríamos considerar que resistências e contestações fazem com
que os direcionamentos de processos “macrológicos” como o capitalismo e a própria póscolonialidade sejam incertos. Nesse sentido, afirma, se buscamos entender porque certos tipos
de políticas agrícolas são promovidas, como elas são implementadas e porque são adotadas ou
contestadas pelos agricultores é importante termos em mente três diferentes enquadramentos:
o discurso do desenvolvimento e suas estratégias de modernização; uma mudança na natureza
do capitalismo global; as transformações tecnológicas promovidas pela revolução verde.
Cada uma destas macrologias traz uma temporalidade diferente, criando momentos de
sobreposição, mas também de disjuntura e “é precisamente nas afinidades e diferenciações
entre estas três macrologias que algo chamado ‘pós-colonialidade’ passa a existir para a
população rural” (Gupta, 1998, p.12). São as intersecções inesperadas, deixadas pelos projetos
modernistas do colonialismo, nacionalismo e desenvolvimento, portanto, que o autor destaca
como características centrais para a definição de uma condição pós-colonial. Assim, os
diferentes tempos da descolonização são precisamente o que deve ser enfatizado.
Contestações das reivindicações estatais pela promoção do ‘desenvolvimento’
revelam que a condição pós-colonial é distinguida por temporalidades heterogêneas
que se misturam e esbarram umas com as outras para interromper as narrativas
teleológicas que serviram para construir e para estabilizar a identidade do ‘Ocidente’
(Gupta, 1998, p.17).

São alguns destes movimentos que buscarei apontar através da abordagem etnográfica
em que se baseou esta tese. E para tentar descrever essa estranha relação entre diferentes
formas de saber que se expressam no tempo de realização de um projeto de desenvolvimento –
desenrolado em diferentes velocidades – acompanho a proposição de Mbembe (2011) de que
na pós-colônia o tempo se dá de forma “emergente”. Segundo este autor, a peculiaridade da
historicidade nas sociedades africanas está enraizada em uma multiplicidade de tempos,
trajetórias, racionalidades que, embora particulares ou locais em alguma escala, não podem
deixar de ser conceituadas em um “mundo globalizado” e em um tempo em movimento (time
on the move). O debate pós-colonial em África, portanto, implicaria não apenas em uma
12

Segundo o autor, o aparato e discurso do desenvolvimento são chave para qualquer definição de condição póscolonial. “No período seguinte à Segunda Guerra Mundial, quando o desaparecimento do controle direto do
governo colonial parecia inevitável, o aparato do desenvolvimento institucionalizou um novo modo de
governamentalidade global” (Gupta, 1998, p.9), em que as novas nações independentes do terceiro mundo foram
localizadas em tempos e espaços particulares. Ao usar a terminologia “condição pós-colonial”, portanto, referese a um conjunto de localizações específicas articuladas pela trajetória histórica do colonialismo,
desenvolvimento e capitalismo global. Sua ênfase na ideia de condição (mais do que ao corpo teórico dos estudos
pós-coloniais) se deve à tentativa de chamar a atenção para conjunturas particulares – como as experiências de
agricultores na Índia rural que etnografou – e para as instituições e discursos que posicionam e configuram a
experiências dos sujeitos de determinada maneira.
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denúncia sobre o poder, mas em uma discussão sobre tempo e deslocamento, que reabilitaria
as noções de época (age) e duração (durée) para se pensar a experiência africana.
Por época entende-se não uma simples categoria de tempo, mas um número de
relações e uma configuração de eventos – geralmente visíveis e perceptíveis, às
vezes difusos, “com cabeça de hidra”, mas aos quais os contemporâneos podem
testemunhar (...). Como uma época, a pós-colônia encerra múltiplos períodos
compostos de descontinuidades, reversões, inércias e oscilações que se sobrepõem,
se interpenetram e se envolvem mutuamente: um emaranhamento (Mbembe, 2001,
p.14).

Desse modo, neste tempo emergente que conjuga muitas temporalidades diferentes,
demarcar um antes e um depois da colonização não seria suficiente para esgotar as questões
sobre a passagem de estágios, como faz o discurso do desenvolvimento. É necessário saber,
destaca Mbembe, como esta multiplicidade de tempos são reinscritas em uma duração
histórica, mas também em durações nativas e na particularidade desse tempo que está
constantemente emergindo:
Pensar de maneira relevante sobre esse tempo que está aparecendo, esse tempo
passageiro, significa abandonar visões convencionais, pois elas só percebem o
tempo como uma corrente que leva os indivíduos e as sociedades de um plano de
fundo a um primeiro plano, com o futuro emergindo necessariamente do passado e
seguindo este passado, em si irreversível. Mas de interesse central é aquele tempo
peculiar que poderia ser chamado de tempo de existência e experiência, o tempo do
emaranhamento. (Mbembe, 2011, p.15).

Nesse sentido, buscarei descrever como, uma vez decompostas estas diferentes
velocidades implicadas na implementação do ProSavana, ao serem novamente compostas na
narrativa etnográfica, seria possível apreender as temporalidades que emergem dos
emaranhamentos que conferem materialidade a esse programa.

Perspectivas metodológicas e percurso de pesquisa: etnografia de conexões globais

Uma abordagem etnográfica de um programa de cooperação internacional para o
desenvolvimento “remete de modo especialmente contundente à questão da escala, ou do
trânsito entre o plano micro da prática etnográfica e o plano macro de processos mais gerais”
(Cesarino, 2014, p.20) e aponta para uma questão de topografia de relações de poder, uma vez
que perpassa modos de se refletir sobre como são criadas dimensões locais, regionais,
nacionais, internacionais, transnacionais e globais. Como aponta Gupta (1998), se por um
lado é importante ver a modernidade, o colonialismo, o capitalismo e os discursos do
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desenvolvimento como fenômenos globais que afetam regiões muito distantes umas das
outras, por outro, não devemos ignorar as singularidades com que estes fenômenos se
expressam em múltiplas localidades. “(...) Diferenças que surgem de contestações,
reconstruções e rearticulações. A oposição entre o ‘global’ e o ‘local’ em si mesma depende
de uma dicotomia especializada que precisa ser questionada” (Gupta, 1998, p.24). Como
argumenta Morawska Vianna (2014a), o que é frequentemente assumido pelos analistas como
tendência geral, é na verdade produto de processos particulares, que se espalham por certas
vias que devem ser apontadas e descritas.
Etnografar o “global”, portanto, envolve expor processos particulares que perpassam
múltiplos locais por meio de canais institucionais específicos de grande alcance, e
que convergem com outros processos particulares inscritos nas contingências locais,
dando origem a relações institucionais que se caracterizam sempre de forma
singular. (...) Emaranhados institucionais de combate à pobreza no norte de
Moçambique, nas regiões altas do Nepal, nas paróquias do Reino Unido, nas
grandes cidades do Canadá e no Nordeste do Brasil assumem formas heterogêneas,
cujas particularidades são conferidas pelos canais institucionais específicos por meio
dos quais se concretizam (via Estado, via ONGs, via organizações da Igreja, etc.).
Mesmo que certos feixes comuns os perpassem a todos, eles assumem contornos
específicos em cada um destes lugares (Morawska Vianna,2014a, p.9).

Assim como no caso dos “canais institucionais de combate à pobreza”, analisados pela
autora, esta forma de etnografar o “global” também poderia ser estendida para uma etnografia
de um programa de cooperação internacional para o desenvolvimento, como a que busquei
realizar. De modo semelhante, portanto, me concentrarei nas articulações e arranjos
estabelecidos nesta escala do “global”. Como descrevem Ong e Collier, “composições
globais” (global assemblages), definem um conjunto de fenômenos que se distinguem pela
qualidade particular de se referirem a um global, mas que se articulam e territorializam em
situações específicas definindo novas relações materiais, coletivas e discursivas. Não se trata
de uma localidade (“o global”), ou de um efeito estrutural em que forças mais amplas se
contrapõe, mas de formas que estão em mudança, em risco, em formação, em surgimento.
“Como um conceito composto, o termo ‘composições globais’ sugere tensões inerentes:
global implica um amplo envolvimento, similitude e mobilidade; composição implica em
heterogêneo, contingente, instável, parcial e situado” (Ong; Collier, 2005, p.12).
Ao evocar as questões políticas eclipsadas pelos procedimentos técnicos do
ProSavana, portanto, tento argumentar que os enquadramentos e imposições da tecnopolítica
de um aparato de desenvolvimento e os avanços de um “capitalismo neoliberal” ou da
“globalização”, não se dão sem resistências. Eles se engajam e adquirem aderência (grip) em
conjunturas particulares. Assim, ao tratar de uma perspectiva técnica, promovida pela
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operacionalização da cooperação internacional, que “eclipsa” determinadas problemáticas,
procurei trazer contextualizações situadas que permitiriam “fazer ver” tais dimensões
(históricas, políticas, econômicas) obliteradas. Um movimento que fez parte da construção da
narrativa etnográfica, tanto quanto as descrições “de campo” propriamente ditas.
Sigo aqui a proposta metodológica de Tsing (2005) de abordar conexões globais por
meio de processos de “fricção produtiva”, isto é, da qualidade estranha, desigual, instável e
criativa das interconexões através da diferença. Procurei apreender, assim, como o que era
estabelecido como universal e o particular se intersectavam, criando formas culturais
emergentes. Nesse sentido, categorias como desenvolvimento, agronegócio, participação,
sustentabilidade, parceria, boa governança, bem estar, transparência, dentre outras, são
pensadas em fricção, criando composições a partir das conjunturas situadas com que se
depararam os implementadores do ProSavana no território moçambicano.
O estudo de conexões globais mostra a força aderente de um encontro: fricção. Uma
roda gira por causa de seu encontro com a superfície da estrada; girando no ar ela
não vai a lugar algum. Esfregar dois gravetos produz calor e luz; um graveto sozinho
é apenas um graveto. Como imagem metafórica, a fricção nos lembra que encontros
heterogêneos e desiguais podem levar a novos arranjos de cultura e poder. (...) Dar
atenção à fricção abre a possibilidade de uma consideração etnográfica de
interconexões globais. Reivindicações abstratas sobre o globo podem ser estudadas
no que operam no mundo (Tsing, 2005, p.5-6).

Nesta perspectiva trazida por Tsing, Ong e Collier o global expressa uma escala em
que a simples justaposição de seus elementos não representa a composição específica formada
pelo todo (daí a metáfora da fricção). Um fenômeno global, portanto, tem a capacidade
distintiva de se contextualizar e descontextualizar, através de diversas situações socioculturais
e em diferentes modos de vida (Ong e Collier, 2005). Tratar destes encontros ressalta a
importância da interação na definição de movimentos, formas culturais e da agência. É uma
inflexão sobre trajetórias históricas, que cria possibilidades, exclui e particulariza (Tsing,
2005). De modo aproximado, Strathern (2017) aponta que conduzir relações por meio de
pessoas tornou-se substância do empirismo antropológico, uma vez que “Não importava se as
relações eram intelectuais ou sociais, fantasiosas ou cotidianas: o fato de elas virem das
interações entre as pessoas se tornou significativo” (Strathern, 2017, p.233). A produção do
conhecimento antropológico, portanto, viria de explicitar as “relações entre relações”.
Segundo a autora, uma primeira propriedade do conceito de relação é que ela pode ser
aplicada a qualquer forma de conexão, pois é holográfica – há informações sobre o todo
envoltas em cada uma de suas partes. Independentemente da escala em que se apresenta uma
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relação, esta pode ser demonstradas por meio de práticas relacionais (comparação, contraste,
analogias, classificação, associações, traduções). Uma segunda propriedade das relações é que
são sempre complexas, visto que respondem a uma questão que lhes ultrapassa: entre quais
elementos são estabelecidas (o que conectam). “A relação como modelo de fenômenos
complexos, logo, tem o poder de conjugar ordens ou níveis dessemelhantes de conhecimento,
sem deixar de conservar sua diferença” (Strathern, 2017, p.243). Elas transitam entre escalas,
porém, sem perderem as propriedades dos diferentes elementos que as compõem. Assim, a
construção de escalas (scaling) seriam modos de estabelecer relações, como contextualizações
(context-making), criação de domínios (domains) ou sistemas, alterações na magnitude de
fenômenos, realização de analogias e comparações em geral.
Contudo, a troca de escalas cria não só um efeito multiplicador da complexidade de
um fenômeno, como também gera perda de informação (como quando modificamos a escala
da magnitude de um mapa). Desse modo, são procedimentos analíticos que implicam em uma
organização, eclipsamento ou realce seletivo de elementos. Nesse sentido, a produção de
conhecimento opera por meio de conexões parciais, que implicam em uma constante troca de
escala sempre que mudamos o olhar de uma perspectiva sobre um fenômeno para outra. De
tal modo, proponho analisar a problemática da transferência de tecnologias enunciada pelo
ProSavana como um processo por meio do qual relações são eclipsadas13 ou evidenciadas a
partir da escala que se escolha observar (Strathern, [1991] 2004; Cesarino, 2014).
Conforme aponta Strathern (2000) tanto o antropólogo quanto o auditor (acrescento à
lista o técnico do desenvolvimento, o gestor da ONG e o ativista do movimento social) têm se
habituado a produzir conhecimento privilegiando a promoção de cada vez mais informação,
em um esforço constante para manter a visibilidade sobre esta. Assim, utilizando a descrição
como artefato de visibilidade, muitas vezes encaramos conceitos como “estrutura social”,
“valores culturais”, “modos de organização” como elementos apreensíveis nestes mesmos
termos para o observador e para aqueles a que se observa (Strathern, 2000). Dessa forma, o
desafio da narrativa etnográfica estaria em criar a partir de suas descrições uma perspectiva
sobre os fenômenos analisados, que permita apreender os mapeamentos e escalas produzidos
pelos atores em campo, assim como aqueles indicados na análise antropológica. Portanto, a
construção de uma escala que não replique as descrições do técnico, do auditor, do gestor, do
ativista, mas que realize um deslocamento de perspectiva.
Ressalto que com o uso de “eclipsamento” como categoria analítica, refiro-me a procedimentos resultantes da
própria forma de produzir informações pelo aparato tecnoburocrático da cooperação internacional, que engloba
determinadas formas de omissão e ocultamentos deliberados que possuem maior agência dos sujeitos, mas não
se resumem a elas.
13
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Assim, questiono quais são os efeitos criados por esse mecanismo que opera trazendo
determinadas informações a um campo de visibilidade, em um movimento constitutivo que as
sobrepõem sobre outras. Para tanto procurei produzir um deslocamento de perspectiva (e de
efeitos de escala) em relação a duas formas de produção de informação. Primeiramente, em
relação à demanda dos manifestantes críticos ao ProSavana por maior transparência,
destacando o que é produzido na lacuna criada quando determinadas questões são eclipsadas.
Não tratar de distribuição de terras ou de impactos ambientais, por exemplo, implica em dar
destaque a quais problemáticas? Em segundo lugar, me desloco da perspectiva trazida pelos
gestores e técnicos do programa, que através de ferramentas como o zoneamento e a formação
de conglomerados produtivos criam modelos de observação que visam gerar inteligibilidade
sobre uma população e um território. Como a manutenção de uma maneira de produzir
tradicional pelos camponeses se intersecta e modifica os modelos e a planificações trazidos
pelo ProSavana? No deslocamento entre estes escalonamentos busquei compor uma escala
própria à descrição etnográfica.

A pesquisa apresentada se baseou, principalmente, em oito meses de trabalho de
campo em Moçambique, entre julho de 2017 e março de 2018, que foram precedidos por um
período quinze dias de um pré-campo na cidade de Maputo, nos meses de setembro e outubro
de 2016. Neste período exploratório pude estabelecer os primeiros contatos com as
organizações da sociedade civil moçambicana, que naquele momento haviam lançado uma
campanha internacional de contestação ao ProSavana, na qual participavam também
organizações e movimentos sociais do Brasil e do Japão. Alguns membros destas
organizações foram meus principais interlocutores em campo e mediadores para que,
posteriormente, eu mantivesse contato com as organizações situadas no norte do país. Estas,
por sua vez, auxiliaram-me nas visitas que realizei a algumas comunidades camponesas e a
camponeses individualmente, que viviam no Corredor de Nacala.
Como será detalhado ao longo dos capítulos da tese, realizar uma pesquisa em
Moçambique, particularmente no meio rural, envolve alguns desafios que também produziram
efeitos sobre como o trabalho se desenrolou. Para além do próprio deslocamento geográfico
até um outro país, que envolveu ainda certos deslocamentos culturais e alguns percalços
burocráticos, precisei me deslocar pelo interior do território moçambicano. Isto implicou em
percorrer longas distâncias, por vias nem sempre em boas condições de infraestrutura, para as
quais também havia a dificuldade em poder acessar um meio de transporte apropriado para
44

cada etapa do percurso – avião, carro, chapa (van), machimbombo (ônibus), motocicleta,
bicicleta. Além disso, é importante ressaltar que no meio rural moçambicano (e de certa forma
em todo o país) os camponeses falam diferentes línguas e nem sempre é possível encontrar
falantes do português. Poder contar com a ajuda de vários mediadores durante trabalho de
campo, portanto, foi um elemento essencial. Como descreveu um funcionário do governo
local de um distrito, “é sempre bom andar com um técnico. Porque vais acabar por encontrar
um produtor que não vai falar a língua portuguesa, então vais precisar de um técnico local”.

Província

Distrito

Posto Adminstrativo

Localidade
Unidades
Comunitárias
Figura 2: Divisão Administrativa da República de Moçambique
Fonte: Elaborado pela autora

Tendo em conta estas particularidades, nos primeiros quatro meses do período mais
longo de campo, mantive um deslocamento constante (de avião)14 entre a capital de
Moçambique, Maputo, e a cidade de Nampula, na província de mesmo nome. Nestes lugares
estão localizados de modo mais concentrado tanto o aparato burocrático-institucional da
cooperação internacional, do Estado, da diplomacia brasileira e japonesa e do próprio
ProSavana, quanto das organizações da sociedade civil que lhe fazem oposição. Dessa forma
pude realizar entrevistas e conversas mais informais com técnicos, gestores e membros do
governo local envolvidos no programa, assim como com representantes do movimento de
contestação ao empreendimento de cooperação internacional e com as ONGs que decidiram
iniciar um diálogo para tentar modificar algumas de suas propostas de desenvolvimento.

14

As linhas áreas em Moçambique são usadas marcadamente por um certo estrato de funcionários da tecnocracia
do Estado, da cooperação internacional, das “organizações”, da academia, do setor privado, além de turistas
estrangeiros. Assim, com frequência, eu encontrava interlocutores de pesquisa nos aeroportos ou nos voos em si.
Como ainda são poucos os horários e destinos, em praticamente todas as viagens foi possível encontrar alguém
relacionado à minha pesquisa.
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Meus principais mediadores nesta etapa foram os representantes das próprias
“organizações” da sociedade civil, que iam me indicando novas pessoas com quem conversar.
Também foi fundamental o contato com funcionários do governo local ligados aos serviços de
agricultura, como as Direções Provinciais de Agricultura (DPAs) e Serviços Distritais de
Atividades Econômicas (SDAES), para estabelecer contatos com os técnicos do ProSavana e
camponeses que participaram das atividades de programa. Ressalto ainda, a importante
mediação de meu supervisor e de outros pesquisadores da Universidade Eduardo Mondlane
(UEM), a que estive vinculada durante a pesquisa, para que eu mantivesse uma interlocução
com coordenadores e consultores do ProSavana no Ministério da Agricultura e Segurança
Alimentar (MASA), onde estavam baseados. Em muitos momentos da pesquisa o vínculo
com a universidade se mostrou o elemento essencial para que eu tivesse entrada em esferas
mais “fechadas” do governo, cooperação internacional e empreendimentos privados. Ter
“credenciais” da UEM foi também uma forma de lidar com o alto controle exercido pelo
partido que há 40 anos está à frente do governo, a FRELIMO.

Ministério da
Agricultura e
Segurança Alimentar
(MASA)

Direção Provincial de
Agricultua
(DPA)

Serviço Distrital de
Atividades
Econômicas
(SDAE)

Ministério da Terra,
Ambiente e
Desenvolvimento
Rural (MITADER)

Instituto de
Investigação Agrária
de Moçambiue
(IIAM)

Esfera Nacional

Esfera Provincial

Esfera Distrital

Figura 3: Órgãos do governo de Moçambique relacionados à agricultura.
Fonte: Elaborado pela autora.

Ao longo destes primeiros meses de pesquisa, pude ainda visitar sete comunidades
camponesas que enfrentavam “conflitos de terras”, como costumavam denominar, com
empresas, programas de desenvolvimento ou com o próprio governo local. Tais visitas foram
possibilitadas pelo presidente da União Provincial de Camponeses de Nampula, organização
de base camponesa. Após uma entrevista inicial e de eu expressar meu interesse em conhecer
a perspectiva destas comunidades sobre programas como o ProSavana, ele convidou-me para
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acompanhar sua equipe nestas visitas, para que eu pudesse experienciar algumas das questões
sobre as quais havíamos conversado. Este foi meu primeiro deslocamento pelo Corredor de
Nacala, no qual pude observar também outras dinâmicas que ocorriam naquela região para
além do ProSavana, mas que igualmente geravam transformações importantes sobre a vida
dos camponeses que ali viviam. Foi um momento importante por me permitir apreender como
viviam tais comunidades, além de suas principais demandas e dificuldades frentes aos
programas de desenvolvimento e empresas agrícolas que chegavam a suas terras.
Entre novembro e dezembro de 2017 estive por aproximadamente vinte dias na cidade
de Lichinga, província do Niassa, localizada na outra “ponta” do corredor, se considerarmos
como seu início a região portuária de Nacala. Lichinga e os distritos em seu entorno deveriam
ter recebido boa parte das atividades da cooperação brasileira, que, contudo, não foram
finalizadas. Em minha visita, portanto, estive quase cotidianamente com os técnicos e
funcionários moçambicanos da Direção Provincial de Agricultura, que se preocupavam em
relatar o que havia sido feito naquela província e mostrar que o programa também teve
desenvolvimentos naquela região. Neste período, estive ainda em contato com organizações
da sociedade civil e camponesas para conhecer suas perspectivas sobre o ProSavana. Aqui,
diferentemente de Nampula, onde as disposições “pró” e “contra” as atividades do programa
eram bastante demarcadas, os posicionamentos eram mais fluídos e instáveis. Em alguma
medida, todas as organizações pareciam ter se envolvido nestas atividades em algum
momento, ou aceitado dialogar com os técnicos para que modificações fossem realizadas.
Numa etapa final de campo, realizada nos meses de fevereiro e março de 2018, pude
de fato atravessar todo o Corredor de Nacala, em companhia da doutoranda brasileira que
também realizava uma pesquisa sobre o ProSavana, conforme me referi no relato de abertura
deste trabalho. Para realizar tal percurso contratamos um motorista indicado por uma de
minhas interlocutoras da sociedade civil em Maputo, participante da campanha Não ao
ProSavana. Tal recomendação vinha pelo fato de este motorista conhecer muitos dos
caminhos que levavam às comunidades com “conflitos de terra” que visitaríamos, pois
também dirigia para os membros da organização em que esta minha interlocutora atuava.
Constituía, assim, uma indicação segura de que conseguiríamos realizar o trajeto sem maiores
dificuldades. O motorista foi também uma mediação importante para entrarmos em contato
com os camponeses, pois além de já conhecer algumas lideranças comunitárias, era ele
mesmo da etnia local, o povo macua, podendo atuar como tradutor em alguns momentos.
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Antes de seguirmos viagem, eu, Ângela e seu companheiro, permanecemos em
Nampula por algumas semanas, nas quais visitamos as estruturas do Laboratório de Análises
de Plantas e Solos15, uma cooperativa de produtores que participaram de um dos projetos de
extensão do ProSavana, além de realizarmos mais algumas entrevistas com membros do
governo provincial e representantes de ONGs. Em seguida realizamos a viagem em direção à
província da Zambézia, fazendo paradas em locais onde haviam sido realizadas atividades
relacionadas ao programa. Partimos, assim, da cidade de Nampula até o distrito do Gurué e ao
viajarmos por alguns distritos do corredor pudemos conversar com camponeses
(individualmente ou em grupos), acompanhar uma reunião de um projeto de delimitação de
terras comunitárias, entrevistar membros do governo local e técnicos que atuavam no
ProSavana, além de visitar três empresas agrícolas, nas quais entrevistamos seus gestores ou
empresários. Nestas empresas, foi fundamental termos estabelecidos um contato prévio com
os diretores dos SDAEs de Malema e do Gurué, que nos colocaram em contato com os
gestores destes empreendimentos, além de disponibilizarem funcionários do governo local
para nos acompanhar em alguns casos. Ao retornarmos a Nampula, porém, resolvemos seguir
um pouco mais até chegarmos à cidade de Nacala, no litoral, para visitarmos o porto (a partir
de um contato prévio realizado por Ângela) que fechava a cadeia logística a que se integra o
ProSavana, onde também realizamos entrevistas16.
Durante a pesquisa de campo foi fundamental poder acompanhar uma série de
eventos, tanto relacionados ao ProSavana, quanto a temáticas com que este dialoga: Reunião
para Divulgação de Resultados de Investigação Agrária no Corredor de Nacala e Seminário
Final do ProSavana-PI; V Conferência Internacional do Instituto de Investigação
Socioeconômica de Moçambique: desafios da investigação social e econômica em tempos de
crise; III Conferência Triangular dos Povos de Moçambique, Brasil e Japão; Conferência de
20 anos da Lei de Terras em Moçambique: reflexão para uma operacionalização mais efetiva,
inclusiva e sustentável; Conferência Agronegócio: Razões do (In)Sucesso. Ainda no Rio de
Janeiro, em novembro de 2016, pude acompanhar um evento organizado pela articulação
entre organizações moçambicanas, brasileiras e japonesas participantes da campanha Não ao
15

Eu já havia visitado o laboratório em outras duas oportunidades na primeira etapa de campo em Nampula,
contudo ainda não havia conseguido conversar com seu diretor.
16
Ao longo destes deslocamentos pelas três províncias em que se situa o Corredor de Nacala, portanto, pude
visitar a cidade de Nampula, os distritos de Nacala Porto, Monapo (Monapo Vila e localidade de Netia), EratiNamapa, Ribaué, Malema (Malema Vila e localidade de Mutuali), Gurué e a cidade de Lichinga. No total, foram
visitadas 10 comunidades camponesas e realizadas 53 entrevistas (algumas coletivas), além de muitos outros
momentos de conversas e interações menos formalizadas com os diversos interlocutores (membros a sociedade
civil, camponeses, técnicos, pesquisadores, acadêmicos, funcionários do governo, diplomatas, empresários), com
quem mantive contato a partir de visitas a seus escritórios ou outros locais de trabalho e em eventos.
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ProSavana, que trouxe contribuições importantes para esta pesquisa. Trata-se do seminário
“Expansão do agronegócio no Brasil e em Moçambique: principais atores, estratégias e
disputas por recursos”, que contou com a participação de representantes da ONG brasileiras
FASE, de uma pesquisadora e ativista japonesa e de uma liderança camponesa moçambicana.
Também constituiu um elemento relevante do trabalho de campo poder consultar
acervos de documentos e uma bibliografia de autores moçambicanos em diversas áreas
temáticas, uma vez que esse tipo de material é escasso no Brasil. Nesse sentido, foram fontes
importantes de pesquisa a Biblioteca Central da Universidade Eduardo Mondlane, o acervo
pessoal de meu supervisor e do Centro de Estudos Africanos (na mesma universidade), além
da biblioteca do Museu de Etnologia de Nampula.

Estrutura dos capítulos

Considerando a abordagem metodológica apresentada e o percurso de campo
realizado, esta tese está dividida em duas partes. Nos capítulos que constituem a primeira
parte procurei descrever a partir de diferentes perspectivas o processo de implementação do
ProSavana, para poder ressaltar diferentes elementos e relações tecnopolíticas implicados na
chegada deste programa a Moçambique. No primeiro capítulo trato do momento inicial em
que foram estabelecidos os acordos entre Brasil e Japão para que fosse criado um programa de
desenvolvimento agrícola nas Savanas Tropicais africanas, tendo como referência a
experiência do PRODECER. Deste modo, aponto como um discurso que ressaltava possíveis
similaridades entre as regiões do Corredor de Nacala e do Cerrado – localizados em um
mesmo paralelo cartográfico – permitiu que Moçambique fosse escolhido como local para a
realização do programa. Para tanto foram ainda necessárias outras composições que
permitissem manter esta imagem de paralelismo, uma vez que iniciados os trabalhos
propriamente técnicos as diferenças entre as regiões também se mostraram marcantes.
Assim, analiso outras linhas desse emaranhamento que permitiram, inicialmente,
sustentar o discurso da similaridade: a abordagem da cooperação sul-sul brasileira, a
composição trilateral com o Japão e sua relação com o processo de modernização agrícola do
Cerrado. Um elemento fundamental de diferenciação entre as duas regiões, porém, é a alta
densidade populacional do Corredor de Nacala e o modo de ocupação destas terras pela
população campesina que nela habita. Diferentemente do discurso sobre áreas vazias que
estariam disponíveis para investidores, na região existem muitas comunidades camponesas
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que vivem de suas machambas17, nas quais realizam sistemas de consorciação de culturas e de
rotação de terras deixadas em pousio. Logo, as famílias camponesas e suas pequenas
plantações estão espalhadas por toda a região, não havendo grandes áreas contínuas livres.
Tais questões levaram um grande número de organizações e movimentos sociais a
contestarem o modelo proposto pelo ProSavana, que se voltava para a exploração de grandes
porções de terra, com investimento privado e gerando excedentes para exportação.
No segundo capítulo, portanto, analiso a trajetória desse movimento crítico ao
programa, que foi se intensificando ao longo dos anos, ressaltando as articulações que foram
estabelecias entre a sociedade civil dos três países envolvidos no acordo trilateral. Para
realizar esta descrição apoiei-me nos documentos produzidos tanto pelos manifestantes
quanto pelos técnicos do ProSavana, apontando como a criação e circulação destes artefatos
produzia efeitos políticos geralmente não previstos nos modelos e intervenções propostas
inicialmente pelo programa. Procurei destacar, assim, como circuitos burocráticos se
encadeavam gerando efeitos tecnopolíticos, que por sua vez demandavam que elementos
como documentos fossem produzidos como forma de criar resistências, articulações, conduzir
uma luta transnacional e uma cooperação dos povos.
Um destes efeitos pôde ser apreendido na maneira como as intervenções do ProSavana
que já estavam em andamento passaram a ser situadas pelos técnicos e gestores do programa
em uma temporalidade experimental. Deste modo, rebatiam-se algumas das críticas ao seu
modelo de desenvolvimento, como a falta de transparência, de diálogo com a sociedade civil
e de consultas apropriadas à população que seria afetada por tais atividades. No terceiro
capítulo, portanto, aponto as atividades que haviam sido realizadas até aquele momento de
meu trabalho de campo e como estas se articulavam a tal etapa de “testes”, “modelamentos”,
“pesquisas” e “intervenções mínimas”. Assim, busquei nuançar um pouco mais a perspectiva
dos técnicos e gestores responsáveis pelos projetos que compõem o ProSavana e descrever o
que me foi permitido apreender do programa nesta escala, recolocando em questão o processo
político neutralizado ou purificado pelo “tempo do experimento” que orientou a transferência
de tecnologias que procurei etnografar.
Como destacou uma de minhas interlocutoras em campo, representante de um
movimento social católico em Nampula, ao olharmos mais detidamente para as muitas
relações implicadas no desenvolvimento do ProSavana era possível perceber uma série de
“outras dinâmicas” envolvendo a questão da ocupação e exploração das terras em
17

São chamadas machambas as áreas de produção agrícola em Moçambique.
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Moçambique, “entrando” no país de forma muitas vezes silenciosa e com informações
fragmentadas. Tendo em conta estas outras forças para além do programa, mas
intrinsecamente relacionadas a seus elementos tecnopolíticos, a segunda parte da tese vai se
concentrar em reconectar estas conjunturas dispersas apontadas pela ativista.
No quarto capítulo detive-me sobre a categoria camponês, para analisar como esta se
tornou um elemento de resistência, que permitiu criar um movimento de luta comum entre os
manifestantes e organizações de diferentes países em oposição ao ProSavana. Para tanto,
retomei a trajetória pela qual tal categoria foi sendo diferentemente mobilizada e reelaborada
ao longo da história moçambicana, desde os movimentos de libertação anticolonial, passando
pela construção do socialismo no país e na posterior contraposição aos avanços do
“capitalismo neoliberal”. Descrevo, assim, a formação de um movimento de camponeses
moçambicanos, que se internacionalizou ao se articular ao movimento transnacional da Via
Campesina. Por fim, aponto como estas trajetórias de luta puderam culminar na contestação
transnacional ao ProSavana, por meio de uma cooperação sul-sul dos povos, que se
contrapunha à cooperação técnica dos Estados envolvidos e ao avanço do agronegócio.
Já o quinto capítulo vai tratar das dinâmicas que primeiramente alertaram as
organizações e movimentos sociais dos três países cooperantes para os possíveis efeitos no
território de um programa de desenvolvimento como o ProSavana, isto é, o desencadeamento
de situações de apropriação de terras em larga escala, denominadas land grabbing. Deste
modo, analiso com maior detalhe a legislação bastante específica de Moçambique sobre o uso
e ocupação das terras, assim como descrevo as conjunturas político-econômicas em que esta
foi produzida e as dinâmicas sociais a que respondia. Abordo ainda como códigos de conduta
empresariais transnacionais, baseados em princípios como a boa governança e a participação
da população local, em parceria com empreendimento privados, operando por meio de
mapeamentos e certificações de terras comunitárias, tem se associado a tal processo de
transação de terras em escala globalizada. Assim, busquei analisar de maneira mais situada do
que o discurso sobre uma “corrida global por terras”, como o ProSavana poderia se articular a
estes processos de usurpação de terras camponesas, conforme denunciavam seus críticos.
No sexto capítulo, por fim, descrevo meu deslocamento pelo Corredor de Nacala, para
tratar da forma como o ProSavana se integra a dinâmicas mais amplas de investimento nesta
região, estabelecida sob a forma de um “corredor logístico de desenvolvimento”. Nesse
sentido, aponto as possíveis conexões entre o programa e um grande número de investimentos
em infraestrutura realizados no corredor, considerando seus cruzamentos com empresas,
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governos, agências financeiras, organizações da sociedade civil e comunidades, para além da
própria cooperação internacional. Para que a produção agrícola do Corredor de Nacala
pudesse ser exportada e transformada em capital, o que pude observar é que cada vez mais as
pessoas eram fixadas no território, assim como suas práticas de cultivo, ao mesmo tempo em
que eram melhoradas as condições para que as mercadorias se deslocassem por determinados
canais. De tal modo, a formação de uma cadeia de valor global era marcada por processos de
distanciamentos, rupturas, opacidades, invisibilizações, que também produziram efeitos
particulares na implementação do ProSavana, assim como na luta contra estes
empreendimentos de desenvolvimento.
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Parte I

Uma parte de nossa formação científica confunde-se com a atividade de
um polícia de fronteiras, revistando os pensamentos de contrabando que
viajam na mala de outras sabedorias. Apenas passam os pensamentos de
carimbada cientificidade. (...) As ciências sempre foram policiadas e
manipuladas pelos poderes. Hoje não vivemos uma situação de excepção.
Esses poderes não têm um rosto definido. Um deles chama-se mercado.
Cabe-nos a nós interrogarmo-nos se não nos estamos convertendo em
funcionários desse gigantesco laboratório. (...) A ciência e a literatura
podem pôr em causa as ideias arrumadas que apresentam a Terra, a Vida
e o Ambiente como entidades feitas, exteriores ao Homem. Tanto a Terra
como a Vida são produções contínuas, são redes de interacções feitas de
inacabados processos, de irresolúveis desequilíbrios.
Rios, cobras e camisas de dormir
Mia Couto
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Capítulo 1 – Similaridade

As aproximações entre Brasil e Moçambique são bastante antigas, remontando ao
período da colonização portuguesa em ambos os países. Contudo, com a orientação do
governo moçambicano recém-independente para o socialismo, as relações do país africano
com o Brasil ficaram relativamente adormecidas ao longo do período da Guerra Fria. Nas
duas primeiras décadas dos anos 2000, porém, estas foram retomadas tanto na esfera
governamental, quanto no âmbito das relações comerciais. No ano de 2012, por exemplo, as
trocas comerciais entre os países chegaram aos 146 milhões de dólares, indicando um
crescimento de mais de 72% (Macauhub, 2012). Enquanto o Brasil exportava para
Moçambique de frango congelado a aviões e tratores, as exportações moçambicanas se
concentraram no tabaco não processado, hulha e alguns minérios (zircônio, nióbio, tântalo e
vanádio). Este foi também o momento da entrada de grandes empresas brasileiras em
Moçambique, como a Vale, que obteve a concessão para explorar o carvão mineral da mina
de Moatize na província de Tete, e da chegada de empreiteiras como a Odebrecht, OAS,
Andrade Gutierres e Camargo Corrêa, que através de linhas de crédito do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Social) encabeçariam grandes obras de infraestrutura em todo o
país (Chichava, 2017; Rossi, 2015; Schlesinger, 2013).
Um dos “atrativos” de Moçambique, que teria contribuído para esta retomada de
relações comerciais estaria no crescimento econômico acima da média dos países
subsaarianos, cujas taxas de aumento do PIB chegaram ao índice de 7% ao ano, na
estabilidade política após anos de guerra civil e na superação de metas de desenvolvimento
estabelecidas por organismos internacionais (Morais e Ollinaho, 2017). No continente
africano de maneira geral, este período marcava o auge de um ciclo de crescimento
econômico, considerado como o maior e mais estável desde os movimentos de independência
em meados da década de 60 (Saraiva, 2010).
No entanto, este cenário era um efeito, principalmente, da combinação de altos níveis
de ajuda internacional com investimentos estrangeiros diretos, direcionados exclusivamente
para certos enclaves produtivos – como a mineração e a exploração de gás natural.
Fomentando, assim, um desenvolvimento econômico marcadamente extrativo, que pouco
contribuiu para a redução da pobreza. Nesse modelo capitaneado pelos chamados
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megaprojetos18, a produção é em grande medida exportada e a maior parte dos rendimentos se
mantém nas mãos de elites nacionais e internacionais (Castel-Branco, 2011; Cungara, 2012).
Assim, o setor agrícola, que muitas vezes é destacado pelo governo moçambicano como “base
da economia” do país, por décadas tem recebido baixos investimentos públicos e mesmo
privado, desconsiderando que a maior parte da população vive em zonas rurais e encontra na
agricultura seu modo de subsistência (Mosca, 2012).
Este conjunto de fatores teve como resultado a queda nos índices de produção de
alimentos no ano de 2008 em Moçambique, tanto per capita, quanto por hectare (Cungara,
2012). O que somado às instabilidades do mercado internacional de commodities neste
mesmo período – a chamada crise das commodities – gerou uma situação de insegurança
alimentar em quase todo o país. Nesse contexto, o ProSavana e uma série de programas de
cooperação internacional desenvolvidos pelo Brasil na área agrícola, encontraram um
panorama favorável à sua recepção pelo governo moçambicano. Eram apresentados, assim,
como parte de uma proposta de cooperação que ao enfocar a transferência de conhecimentos e
tecnologias da Embrapa, poderia compartilhar as experiências de “sucesso” da agricultura
brasileira e se diferenciar dos muitos projetos dos doadores tradicionais já existentes no país.
Neste capítulo proponho descrever o período de concepção do ProSavana e os
discursos que embasaram sua formulação. Trata-se dos últimos anos do governo Lula da
Silva, cuja política externa se voltou para a África, associando-se à estratégia japonesa de
garantia de sua segurança alimentar que, também tendo em conta a referida crise das
commodities dos anos de 2007 e 2008, reformula sua política de cooperação internacional e
passa a apoiar iniciativas de investimento direto de grandes corporações na área agrícola
(Okada, 2015). Deste modo, pretendo apontar como se construiu uma abordagem ancorada
nas possíveis similaridades entre regiões localizadas em um mesmo paralelo geográfico do
globo, que possibilitou recomendar que o conhecimento elaborado para o desenvolvimento da
agricultura no Cerrado brasileiro fosse aplicado na Savana moçambicana.
18

Ao longo do trabalho de campo muitos dos programas de desenvolvimento e empreendimentos de grandes
corporações eram denominados de maneira quase indiferenciada como megaprojetos pelas organizações da
sociedade civil. O termo englobava, portanto, tanto o ProSavana quanto iniciativas privadas como as plantações
florestais de eucalipto, as obras em infraestruturas logísticas e a exploração de carvão mineral. Nesse sentido, o
elemento unificador enfocado eram os efeitos de expropriação das comunidades locais gerados por estes
empreendimentos e a pequena participação ou benefício destas em todo o processo de exploração. Contudo, na
literatura socioeconômica moçambicana o termo faz referência especificamente a atividades de investimento e
produção intensivos em capital (acima de 500 milhões de dólares), que impactam fortemente na economia do
país, mas que não criam empregos na mesma proporção. Além disso, concentrem-se geralmente nas atividades
mineiras e energéticas, sendo quase exclusivamente controlados por corporações transnacionais, em um
ambiente oligopolista no qual as estratégias de investimento, de localização, tecnológicas e de mercado visam
resultados de curto e médio prazo. Sobre esta temática consultar Castel-Branco (2011) e Mosca e Selemane
(2012).
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Nesse sentido, a proposta do capítulo é entender como se produziu essa imagem de
paralelismo, quais diferenças ela eclipsa e seus efeitos, quando relacionada ao discurso do
desenvolvimento sob a nova roupagem da cooperação sul-sul, promovida pelo governo
brasileiro. Como destaca Cesarino (2014), o sul global só pode ser uma composição
provisória, estabelecida em relação a um norte igualmente construído. A paridade entre países
categorizados em um mesmo paralelo geográfico, portanto, não é um dado em si mesmo, mas
em grande medida criada através de uma série de relações de poder.
1.1 A criação da “ponte sobre o atlântico”

Embora a África tenha se tornado um elemento importante nos debates sobre a
formação de uma identidade nacional brasileira no início do século XX, foi somente a partir
dos movimentos de descolonização que as atenções de uma geração de intelectuais
nacionalistas brasileiros se voltaram para o continente (Dávila, 2010), trazendo implicações
para as relações políticas com seus nascentes Estados nacionais. Como destacam Chichava e
Alden (2017), ainda que o colonialismo e o tráfico de escravos sejam elementos intrínsecos da
história que conecta as duas regiões, as relações mantiveram-se adormecidas após a
independência do Brasil. O país privilegiou as relações com os Estados Unidos e mesmo com
Portugal, sendo que até meados da década de 40 houve praticamente um desaparecimento de
problemáticas relacionadas à África da agenda da política externa brasileira.
Os laços entre Brasil e África têm como momento de maior reaproximação o início
dos anos de 1960, a partir da implementação da Política Externa Independente (PEI) nos
conturbados governos de Jânio Quadros (1961) e João Goulart (1961-1964). Segundo Saraiva
(2010), entre os temas que mobilizaram a diplomacia brasileira nesse período destacam-se: o
investimento no desenvolvimento da América Latina e África; a competição entre produtos
primários brasileiros e africanos no mercado internacional; a perspectiva da parceria entre o
Brasil e a África do Sul; os contatos especiais envolvendo o Brasil e Portugal através da
comunidade luso brasileira; as primeiras consequências da descolonização africana na área do
Atlântico Sul. Buscando expandir sua industrialização e adquirir influência regional, estes
temas pautaram a agenda da política externa brasileira no pós-segunda guerra mundial, ao
mesmo tempo em que se conformava o aparato do desenvolvimento.
Em uma tentativa de cimentar um posicionamento internacional independente das
grandes potências daquele período, o governo brasileiro prestou apoio a muitos dos
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movimentos de libertação nacional no continente africano. Nesse sentido, enviou um grande
número de missões, estabeleceu as primeiras embaixadas e criou a divisão África no escritório
do Itamaraty (Chichava e Alden, 2017; Saraiva, 2010). O período, assim como seriam os
sucessivos governos militares, foi marcado por representações “culturalistas” (Cesarino,
2017b; Dávila, 2010; Saraiva, 2015), que destacavam o papel do Brasil (como o melhor
exemplo do “lusotropicalismo” português) na construção de uma futura África, na qual
poderia espelhar seu próprio processo de desenvolvimento.
Segundo Dávila (2010), a descolonização teve profundos impactos no pensamento
racial brasileiro e nas suas conexões com um projeto de desenvolvimento nacional,
influenciando o posicionamento do país em relação aos conflitos da Guerra Fria. Assim,
apoiando-se em teorias sobre uma “democracia racial” brasileira, nossos diplomatas
construíram discursos nos quais o Brasil poderia se apresentar como uma alternativa à
polarização política do momento. O governo brasileiro pôde, então, utilizar-se das relações
com os países africanos para manter (quando interessante) um posicionamento relativamente
autônomo em relação aos Estados Unidos. Do mesmo modo, as descrições sobre uma
democracia racial positivavam a exploração colonial, apagando seus impactos racistas e
lançava o país como potência emergente.
Tais referências lusotropicalistas vão ser uma marca nas relações com os países
africanos de colonização portuguesa, que tiveram uma independência tardia em meados dos
anos 70, mas também com países como a Nigéria e Gana, parte da rota do tráfico de escravos
que chegavam ao Brasil colonial. Como será explorado adiante, as afinidades culturais entre
Brasil e África são, ainda hoje, o repertório acionado pelos agentes da cooperação brasileira
para fundamentar o posicionamento do país como cooperante.
As experiências e reflexões dos brasileiros que viajaram à África nos anos 1960 e
1970 revelam elementos da identidade racial e étnica brasileira do meio do século
XX. Elas ilustram os modos pelos quais a ideia de que o Brasil era exclusivamente
racialmente misturado e harmonioso – que o país era uma “democracia racial” – deu
sentido à política de Estado, definiu um papel global para o Brasil e impulsionou
uma geração de diplomatas, intelectuais e artistas através do Atlântico (Dávila,
2010, p.2).

A partir do golpe militar até meados da década de 80 o posicionamento da política
externa brasileira em relação à África foi bastante difuso e incerto. No entanto, foram
promovidas iniciativas importantes. Se nos primeiros anos do regime ditatorial o país afastouse das novas nações africanas que optavam por seguir modelos socialistas de governo, para
então se reaproximar do liberalismo norte americano e apoiar o combate ao comunismo, a
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partir de 1969 as relações voltaram a se estreitar através do apoio à independência de países
como Moçambique e Angola, assim como pelo desenvolvimento de projetos de cooperação
com a Nigéria. Contudo, com um posicionamento bastante ambivalente, o apoio brasileiro aos
países que passavam pelo processo de descolonização, ou à luta contra o apartheid na África
do Sul, foi muitas vezes colocado em segundo plano para reforçar os laços com antigas
nações colonialistas europeias e com os Estados Unidos.
A política externa brasileira neste período estava intimamente associada à manutenção
de seu projeto nacional desenvolvimentista. Nesse sentido, a independência dos países
africanos de língua oficial portuguesa tinha um apelo econômico importante, que, somado às
consequências da crise do petróleo nos anos 70, direcionou o Ministério das Relações
Exteriores para uma estratégia de diversificação de alianças (Chichava e Alden, 2017). Assim,
ao adotar uma postura anticolonial e antiapartheid, o governo brasileiro se aproximou de
países que poderiam expandir suas fontes de aquisição de combustíveis fósseis e que
pudessem se configurar como um futuro mercado consumidor para os produtos nacionais.
O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Gibson Barbosa e sua visita a nove
países da África Negra (1972) foi a demonstração mais evidente dos esforços
oficiais para alcançar a África e simbolizou a reativação da diplomacia brasileira em
relação a isto e os objetivos de readaptar o continente africano aos mercados
brasileiros. Ao mesmo tempo, a política africana tinha sua própria função no projeto
conservador de modernização dos governos militares, considerando o
desenvolvimento nacional e o crescimento do papel autônomo do Brasil no sistema
internacional (Saraiva, 2010, p. 175).

Um dos reflexos deste posicionamento foi a chegada em África de empresas
brasileiras como a Petrobras, assim como o aumento das trocas comerciais com as novas
nações africanas. Através desta política pragmática (Saraiva, 2015), o Brasil conseguiu
também expandir sua área de intervenção na região sul do Atlântico, marcadamente nos
países da comunidade lusófona, defendendo a manutenção das relações entre os países com
base em uma cultura e história comum, que pudesse resultar em projetos de cooperação
autônomos em relação à antiga potência colonial portuguesa. Seguindo essa tendência, o
governo brasileiro reforçou suas relações comerciais com a África, América Latina e Oriente
Médio até o início da década de 80, garantindo um mercado para suas exportações e uma
reserva de importação de petróleo em meio a um cenário político-econômico internacional
instável. Para além dos interesses econômicos, a África tornou-se ainda um parceiro funcional
para a política externa do Brasil, pois passava a ser uma força potencial de apoio em fóruns
multilaterais que se reestruturavam naquele momento.
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A abertura democrática pouco modificou a política internacional brasileira com o
continente. Contudo, não mais enfrentando o risco de uma crise energética, os acordos
comerciais tornaram-se mais seletivos. Se no governo Collor de Mello (1990-1992) as
relações internacionais voltam a se aproximar do mundo desenvolvido, foi mantida, porém, a
tradição diplomática de diversificar os países parceiros. Como apontam Chichava e Alden
(2017), com a melhora na situação macroeconômica brasileira no início dos anos 2000, que
coincide com a recuperação econômica de muitos países africanos, há um ressurgimento
gradual do continente na política externa nacional, principalmente ao longo dos dois mandatos
do governo Lula da Silva. No entanto, algumas ações nesse sentido já vinham sendo
esboçadas no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), com o início do alívio da
dívida dos países africanos. Segundo Saraiva (2015), o programa de alívio da dívida
moçambicana, por exemplo, marca uma importante transição para a política externa de Lula,
quando as relações com a África tornam-se parte de uma política de Estado consolidada.
Durante as duas gestões de Lula foram abertas 19 novas embaixadas no continente e
desenvolvidos programas de combate à pobreza e inclusão social, majoritariamente nas áreas
da agricultura, educação e saúde, com ênfase na transferência de tecnologias brasileiras para
os países africanos. Enquadrando tais iniciativas no paradigma do apoio ao desenvolvimento
através da cooperação sul-sul, o Brasil obteve o apoio de países africanos para lançar-se como
liderança nas negociações em fóruns globais. Um reflexo desta estratégia foi a eleição do
embaixador Roberto Azevedo para a direção geral da Organização Mundial do Comércio em
2013, garantida pelos votos de nações africanas, além do aumento das trocas comerciais entre
o Brasil e países africanos, que saltam de 4 para 20 milhões neste período (Saraiva, 2010).
Segundo Saraiva (2010) em sua reaproximação com o continente africano o Brasil tem
adotado uma abordagem mais pragmática e estruturada em relação a seus projetos de
cooperação, reexaminando o discurso culturalista que marcou as relações nas décadas
anteriores. Dessa forma, a política externa brasileira por meio de várias modalidades de
cooperação técnica, envolveu-se na reconstrução da infraestrutura logística e produtiva de
países africanos, para fomentar plataformas de interesses comuns e lançar conjuntamente seus
produtos agrícolas no mercado internacional. Durante a administração do ex-presidente Lula
tornam-se mais fortes os discursos em torno de uma dívida moral e histórica para com o
continente como justificativa para a promoção de projetos de cooperação sul-sul. “Existe uma
clara reversão nas ilusões que uma vez consideraram o Brasil uma democracia racial, capaz de
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funcionar como um modelo para África, em favor de um país mais multicultural, que possui
múltiplas similaridades com as realidades sociais africanas” (Saraiva, 2010, p.180).
Ainda que a ênfase numa democracia racial se dilua nos discursos dos representantes
do governo brasileiro, as descrições de uma cultura comum com os países africanos ainda
serão um elemento importante para a promoção dos programas de cooperação implementados
ao longo das primeiras décadas dos anos 2000, entre eles o ProSavana. Um discurso em torno
de similaridades compartilhadas e paralelismos entre Brasil e a África, ainda que integrado
com o discurso sobre uma dívida histórica, serão a marca da cooperação sul-sul brasileira.
Outro importante ponto de analogia, que será muito destacado ao nível da policy dos
programas de cooperação, serão as similaridades edafoclimáticas entre as duas regiões.
Nesse sentido, desde a assinatura do memorando de entendimento entre os três países
que fariam parte do acordo de cooperação para o desenvolvimento agrícola da Savana
Tropical no norte de Moçambique, em meados de setembro de 2009, uma imagem tem
fortemente se vinculado ao imaginário deste empreendimento: a dos paralelos 13º e 17º sul,
como um eixo de conexão entre a América do Sul e a África Austral. A área abrangida nestas
faixas latitudinais colocava em relação as regiões do Cerrado brasileiro e da Savana do norte
de Moçambique, permitindo que a partir desta perspectiva cartográfica uma série de possíveis
similaridades passassem ser produzidas e ressaltadas para dar embasamento ao caráter sul-sul
que se delineava para o programa, ainda que se tratasse de uma cooperação triangulada com
um doador do norte.

Figura 4: Paralelos 13º e 17º sul.
Fonte: Projeto Paralelos, 2010.
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Como aponta uma publicação da JICA, com o sugestivo título Scaling up South-South
and Triangular Cooperation, a ideia inicial para a elaboração do que viria ser o ProSavana
surgiu alguns meses antes de seu acordo, durante a reunião da cúpula do G8 na cidade italiana
de Áquila, em julho de 2009. Neste encontro, o presidente do Brasil, Lula da Silva, e o
primeiro ministro do Japão, Taro Aso, estabeleceram uma parceria para desenvolver a
agricultura das Savanas Tropicais africanas. A referência para tal iniciativa seriam os
resultados alcançados através do programa PRODECER, também fruto da parceria entre os
dois países, desenvolvido décadas antes no Cerrado.
Nenhum país africano, porém, estava presente nesta reunião e somente meses mais
tarde Moçambique seria oficialmente identificado como “país beneficiário” desta iniciativa
(Ferrando, 2015). Segundo seus promotores, o norte de Moçambique foi escolhido como o
lugar apropriado para receber o modelo agrícola do Cerrado, uma vez que em ambas as
regiões se encontram as referidas Savanas Tropicais. Os primeiros movimentos para a
implementação do programa, portanto, foram no sentido de destacar semelhanças entre as
regiões brasileiras do Cerrado e o Corredor de Nacala, descrito muitas vezes como um local
de “vastas terras inutilizadas”, com “baixa produtividade”, marcada pela “escassez de
alimentos e pobreza” (Funada-Classen, 2013), mas que com o uso de métodos modernos de
produção e o investimento de produtores de larga escala, poderia se tornar o celeiro da África
Austral (Wolford e Nehring, 2016).
Como descreve o documento da JICA destacado acima, o ProSavana deveria ser um
programa de assistência para o desenvolvimento, cujo objetivo seria gerar efeitos sinergéticos
para aumentar os rendimentos dos pequenos produtores em sua área de intervenção,
conjugado aos investimentos agrícolas do setor privado (Hosono, 2012). Também os
primeiros documentos base do programa já apontavam que o modelo seguido por seus
desenvolvedores visava integrar investimentos em larga escala com a produção de
agricultores locais, por meio de contratos com empresas agrícolas, através dos quais
receberiam um pacote técnico – sementes, fertilizantes, pesticidas, maquinário e serviços de
extensão – em troca de sua produção (Nogueira e Ollinaho, 2013). Dessa forma, tratava-se da
implantação de um sistema de produção agrícola intensivo, tecnificado e voltado para o
mercado, que pudesse combinar investimento e assistência técnica. Este enquadramento é
descrito, por exemplo, em documentos como o Estudo Preparatório do programa e o
Memorando de Entendimento que firmou o acordo de cooperação:
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Para assegurar a segurança alimentar do país, o aumento sustentável da produção
agrária, elevar a renda e rentabilidade do produtor em geral promovendo o aumento
da produção agrária orientada para o mercado, há que se intervir em todos os
segmentos da cadeia de valor como: insumos, produção, escoamento,
armazenagem, processamento e distribuição para os mercados interno e
externo (Estudo Preparatório, 2010, p.10, grifos meus).
Se houver investimentos em técnicas avançadas ou injeção de capital, bem como
se for promovida a organização dos agricultores através do presente programa de
Cooperação Triangular, há expectativas de grandes impactos significativos para o
aumento da produtividade agrícola. Espera-se que o conhecimento acumulado
através do Desenvolvimento do Cerrado Brasileiro contribua para a melhoria da
produtividade agrícola das Savanas Tropicais Africanas, através de técnicas de
correção de solo ou da introdução de variedades adequadas de diferentes
culturas (Memorando de Entendimento, 2009, p.3, grifos meus).

No entanto, para que os conhecimentos que permitiram o aumento da produtividade no
Cerrado servissem de base para o novo empreendimento foi preciso destacar as similaridades
entre as duas regiões, de modo a tornar factível a transferência de tecnologia e a escolha pelo
norte de Moçambique, que, como descreveu o diretor do laboratório de Nampula, não era o
primeiro local selecionado para a implementação do ProSavana. Segundo Wolford e Nehring
(2016), a ideia de que a cooperação brasileira se voltaria mais para uma colaboração do que
para a assistência ao desenvolvimento, expressa diversas vezes na mídia, em documentos
oficiais e nos discursos de representantes governamentais brasileiros e moçambicanos, se
conecta à noção de similaridade. Este discurso das afinidades compartilhadas (Cabral &
Shankland, 2013) é um primeiro “emaranhamento” emergente, no sentido proposto por
Mbembe (2001), que gostaria de destacar. Englobada na imagem e escala dos paralelos
geográficos, as semelhanças entre os dois países vão ser frequentemente invocadas a partir de
três elementos principais, que mobilizarão temporalidades específicas: uma ecologia, uma
história e uma cultura partilhadas (Wolford e Nehring, 2016; Shankland e Gonçalves, 2016;
Cesarino, 2017b; Camana e Almeida, 2018).
Como aponta Funada-Classen (2013), Savana Tropical é uma categoria de
classificação climática, estabelecida no século XIX pelo geógrafo Wladmir Koppen, que
descreve uma região em que se alternam períodos de chuva e de seca. Segundo a autora, esta
teria sido a referência dos primeiros documentos da JICA ao traçarem a comparação entre a
região do Cerrado e da Savana no norte de Moçambique, referenciando-se principalmente na
latitude englobante para levar o “sucesso do Cerrado” para o Corredor de Nacala. A mesma
lógica cartesiana que “alinha espaços como equivalentes através de similaridades latitudinais,
enquanto torna abstratas ecologias e paisagens através de categorias como trópicos, savanas e
corredores” (Wolford e Nehring, 2016, p. 212), também foi usada pelos técnicos brasileiros.
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Estando as duas regiões localizadas na zona tropical do globo, semelhanças em relação
ao tipo de solo, clima, regime de chuvas, vegetação, foram apresentadas como “vantagens
comparativas” da cooperação brasileira frente a outros doadores emergentes como a China, ou
mesmo em relação aos doadores tradicionais e aos antigos parceiros do bloco socialista. Uma
analogia seletiva, que a partir de um mecanismo metonímico tomava partes pelo todo
homogeneizado (Cesarino, 2014), ignorando fatores que diferenciavam as regiões, como a
densidade populacional e as relações socioculturais singulares de sua população.
Um exemplo deste mecanismo pode ser encontrado no Projeto Paralelos (Batistella e
Bolfe, 2010), desenvolvido pela Embrapa concomitantemente aos primeiros acordos sobre o
ProSavana. Trata-se de uma iniciativa que buscou mapear o território do Corredor de Nacala,
para gerar uma base de dados ecológicos e geográficos, através de sistemas de informação por
satélite. Em diálogo com determinadas tendências político-econômicas expressas em
documentos produzidos nesse período por órgãos internacionais como o Banco Mundial19, o
projeto constituiu-se como uma importante ferramenta de construção deste paralelismo,
enfatizando não só uma equivalência latitudinal, mas uma proximidade territorial pré-histórica
entre os dois continentes, que permitiria tratar de características ecológicas como um clima
tropical e uma paisagem geológica compartilhados.
Nesta escala da produção de informações por satélite, também reiterada na esfera da
policy brasileira, “tempo e espaço nos dois lados do Atlântico Sul eram colapsados num
distante passado geológico comum, quando o oeste africano e a costa brasileira encontravamse unidos” (Cesarino, 2014, p. 40). A transferência de tecnologia, portanto, reforçava uma
“parceria natural” entre as regiões para construir uma “ponte sobre o Atlântico” e reconectar
as regiões que pré historicamente teriam sido uma só. Através da produção deste conjunto de
dados e artefatos, a ideia de uma natureza compartilhada entre os dois países operou como um
dos agentes de promoção do ProSavana (Camana e Almeida, 2018).
A segunda conexão feita entre os dois países é a do legado partilhado da colonização
portuguesa, que teria permitido, entre outros elementos, uma língua comum20. Assim, o uso
do português pelos cooperantes brasileiros aparece como uma vantagem em relação aos
Enquadram-se nesta perspectiva os relatórios “Ponte sobre o Atlântico. Brasil e África Subsaariana: parceria
Sul-Sul para o crescimento” (Banco Mundial e IPEA, 2011) e “Awakening Africa’s Sleeping Giant: prospects
for commercial agriculture in the Guinea Savannah zone and beyond” (World Bank and FAO, 2009).
20
Apesar de muito utilizada pela cooperação brasileira, a afirmação de similaridades como um mecanismo
vantajoso para a implementação dos projetos de desenvolvimento é um fator destacado também pelos demais
doadores emergentes. Em geral, um passado de subjugação colonial comum tem servido para legitimar o
preceito de horizontalidade da cooperação sul-sul, enfocando o caráter técnico de suas intervenções, que se
apresentam sob uma aura de neutralidade científica, antes que os preceitos políticos destes empreendimentos
(Shankland e Gonçalves, 2016).
19
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demais doadores do norte e justifica ainda a participação brasileira como uma espécie de
mediador para a cooperação japonesa. Destacam-se também a referida gramática culturalista,
baseada no lusotropicalismo de Gilberto Freyre, para legitimar a ideia de que na África
lusófona poderiam ser gestados “futuros Brasis” (Wolford e Nehring, 2016; Dávila, 2010;
Cesarino, 2014, 2017b; Saraiva, 2010).
Como destaca Cesarino (2014), uma ênfase excepcional no domínio da cultura foi
mantida nos discursos do Itamaraty, o que traz ressonâncias com mecanismos discursivos
mais gerais como o “orientalismo” descrito por Said (2008). Nesse mesmo sentido, Dávila
aponta como desde meados dos anos 60 os diplomatas e intelectuais brasileiros que viajavam
ao continente africano não viam mais do que uma abstração construída com base no
imaginário de uma identidade nacional daquele período:
(...) um lugar imaginário que refletia a cultura brasileira, seu passado, seu futuro e
seu relacionamento com o mundo. Na “África” projetaram os significados que
deram à escravidão e à presença dos negros na cultura e sociedade brasileira (...).
Apesar da importância simbólica da África na construção da história e cultura
brasileira, existia uma escassez e informação no Brasil tanto sobre a história
africana, quanto sobre temáticas contemporâneas. Em parte, essa lacuna resultava do
colonialismo europeu na África (...). E em parte isso ocorria porque a “África” era
parte simbólica do imaginário que via o Brasil como uma nação em que se fundiam
três raças (europeia, africana e indígena), o que significava que o interesse na África
sempre redundava ao Brasil (Dávila, 2010, p.5).

Muito conectada a esta segunda similaridade, a terceira também se baseia em um
legado colonial: a escravidão. A cooperação brasileira, conforme expresso em muitos
discursos do ex-presidente Lula da Silva e de seus ministros, seria uma forma de reverter uma
dívida histórica deixada pelo tráfico de africanos para o Brasil. Apresentada de forma
positivada, as “raízes comuns na África indígena” (Wolford e Nehring, 2016, p.213), para
além do uso do português como língua oficial, evidenciariam um laço não apenas a partir da
matriz cultural africana desenvolvida em solo brasileiro, mas de sangue. O que implicava,
segundo o governo brasileiro, em um dever moral de cooperação entre os dois países. Estes
são os elementos sintetizados por Lula da Silva durante seu discurso21 no jantar oferecido pelo
então presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, ainda em 2003:

21

Wolford e Nehring (2016) destacam a forma como esta construção da similaridade cultural entre Brasil e os
países africanos também aparecem no discurso feito por Lula em Gana no ano de 2008, quando da visita do
presidente ao escritório da Embrapa inaugurado neste país. Em sua fala o então presidente afirmava que o povo
brasileiro seria semelhante aos povos africanos em sua cor, sua alegria, suas danças e na maior parte de sua
cultura, reforçando os laços mais do que as barreiras criadas com a escravidão.
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O Brasil tem uma dívida histórica e, consequentemente, precisa contribuir de
forma decisiva para o pagamento dessa dívida. (...) Nós sabemos que a sociedade
brasileira foi construída com o trabalho, com o esforço, com o suor e com o sangue
de uma grande parcela de africanos, que eram cidadãos e cidadãs livres na África e
se tornaram escravos, para prestar serviços no meu país e em outros países. A forma
mais correta de retribuirmos o sacrifício que os africanos tiveram é estabelecer
a mais perfeita política de harmonia com a África. (...) Viemos aqui para dizer ao
presidente Chissano que nós, brasileiros, e o governo brasileiro queremos dedicar
parte do nosso tempo, parte do nosso conhecimento tecnológico; queremos
dedicar o nosso conhecimento industrial, o nosso conhecimento agrícola, para
que possamos contribuir com o desenvolvimento desta parte do planeta Terra
(Da Silva, 2003, p.2, grifos meus).

Conforme mostra a figura apresentada abaixo, com a divulgação do ProSavana não
foram apenas ressaltadas as referidas similaridades ecológica, linguística e cultural, a partir
delas puderam ser produzidos outros elementos de analogia que colocariam os três países em
relação dentro da proposta de cooperação internacional. Não só a ecologia, a história e a
cultura seriam semelhantes, mas também os “desafios”, as “oportunidades de aprendizado” e
a “visão de futuro” seriam comuns. E desta projeção das similaridades entre os territórios em
questão, também uma temporalidade específica foi composta, pois para fazer emergir o tempo
da cooperação sul-sul emaranharam-se uma complementariedade pré-histórica entre os
continentes, o histórico da colonização e, enfim, uma prospecção de futuro no qual a
experiência brasileira – seu tempo em curso, como chamaria Mbembe – poderia ser
reproduzida em Moçambique.

Figura 5: Apresentação do ProSavana.
Fonte: IIAM.

65

Assim, neste primeiro momento de divulgação do programa, declarações do então
presidente da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão, Carlos Ernesto
Augustin, afirmando que “Moçambique é um Mato Grosso no meio da África, com terra de
graça, sem tanto impedimento ambiental e frete muito mais barato que para a China” 22, que
apresentavam o país africano como uma nova fronteira agrícola a ser desbravada, despertaram
o interesse de produtores brasileiros ligados ao agronegócio.
Entre 2010 e 2012, o ProSavana passou a ser acompanhado de perto por empresários
e políticos brasileiros através de seminários e missões. Um destes eventos foi realizado em
2011 na cidade de São Paulo, o Seminário Internacional sobre o Agronegócio em
Moçambique: Cooperação Nipo-brasileira e Oportunidades de Investimentos. Sendo sucedido
no ano seguinte por um seminário em Tóquio, organizado pela JICA para divulgar uma
missão conjunta dos setores público e privado dos três países, que propunha investir no setor
agrícola do Corredor de Nacala. Ainda em 2012, ocorreram também visitas de delegações de
empresários do agronegócio brasileiro a Moçambique. A principal delas foi a Missão
Conjunta para a Promoção do Investimento Agrícola no Corredor de Nacala, composta por
uma delegação de aproximadamente vinte pessoas, entre membros do governo e
representantes do setor privado do Brasil e Japão (Funada-Classen, 2019). Liderada pelo
representante da Divisão África da JICA naquele momento, Eiji Inui, e pelo parlamentar
brasileiro da bancada ruralista, Luiz Nishimori, a visita foi amplamente noticiada pela mídia
dos dois países23.

Figuras 6 e 7: Senadora Kátia Abreu e Mateus Batistella, da Embrapa; Roberto Rodrigues, Ex-ministro da
agricultura. Fonte: https://www.cnpm.embrapa.br/vs/vs1903/seminario_internacional_oportunidades_mocambique.html

22

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me1408201102.htm. Acesso em março de 2013.
A entrevista concedida por Nishimori à TV Câmara pode ser acompanhada em
https://www.youtube.com/watch?v=5DIllQBgjK0.
23
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A escolha de Moçambique como o terceiro elemento da proposta de cooperação
internacional para o desenvolvimento da Savana Tropical africana não se deve, entretanto,
apenas às similaridades entre os Brasil e Moçambique, que quase só se mantém na escala
cartográfica, ou na retórica da política externa dos cooperantes. A proposta do ProSavana
surge em meio a um conjunto de outros movimentos políticos que se cruzam com a iniciativa
do programa, criando uma composição singular de relações de poder, que dificilmente podem
ser enquadradas apenas no discurso técnico da cooperação internacional, ou produzidos ao
nível da policy da cooperação sul-sul.
Como narrou um agrônomo, funcionário do SDAE de um dos distritos que visitei na
província de Nampula, que acompanhou as primeiras atividades do programa, era muito
difícil chegar às comunidades camponesas falantes do emakwa (língua da etnia local) para
realizar discussões com técnicos que falavam “brasileiro” (lembrando o quanto o tempo da
experiência já muito modificou o idioma falado nos dois países), japoneses falando em inglês,
ou moçambicanos muitas vezes vindos do sul do país, que não falavam a língua local. O
técnico relatou ainda que não somente o problema da língua se instaurava, desconstruindo a
perspectiva de que este seria um elemento facilitador para a cooperação, como o discurso da
proximidade cultural também não se sustentava, uma vez que nos momentos reservados para
o almoço dos cooperantes estrangeiros estes iam para seus carros com ar condicionado, para
“comer pão” e tomar água mineral engarrafada, enquanto os camponeses “ficavam a comer
mandioca seca”. E de modo sarcástico, argumentava que os cooperantes deveriam ter trazido
a água em cantis, pois as comunidades camponesas já os conhecem “da época do colono”.
Estes “problemas de comunicação”, em sua opinião, teriam resultado na série de resistências
enfrentadas pelos técnicos ao levarem o ProSavana da escala dos planos para “o terreno”.
Além de ser uma região com consideráveis recursos hídricos, o norte de Moçambique
possui terras muito produtivas, sendo por essa razão uma das áreas mais povoada do país,
principalmente nas proximidades da linha férrea, das rodovias e escassas estradas que
integram os agregados rurais com os aglomerados urbanos de maior porte. Assim como em
todo o país, o Corredor de Nacala é habitado por diversos grupos étnicos. Na região norte de
maneira geral, está situada a etnia mais numerosa de Moçambique, os Macua. Neste território
encontram-se ainda outros grupos como os Macondes, Lomues, Ajauas e Nyanjas, falantes de
suas línguas próprias. Portanto, como indica o relato acima, o português não é a primeira
língua falada por esta população, principalmente no meio rural onde a imensa maioria vive.
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Figuras 8 e 9: Foto das casas próximas à estrada em uma comunidade camponesa.
Fonte: Registro feito pela autora em campo.

Realizando uma agricultura seminômade, estes grupos estão majoritariamente
organizados em comunidades camponesas, matrilineares, que vivem do cultivo agrícola de
subsistência ou com poucos excedentes24, valendo-se da mão de obra familiar e de membros
da comunidade para a manutenção da agricultura em suas áreas. Nas machambas trabalham
principalmente as mulheres, ficando os homens responsáveis pela troca e comercialização dos
produtos. Entretanto, estes agregados rurais estão em geral fracamente integrados ao mercado,
pois estão distantes dos principais centros de comercialização e encontram poucas
possibilidades de deslocamento, como será detalhado posteriormente. A consorciação de
culturas alimentares como mandioca, milho, feijões e hortícolas, além da reserva de áreas
rotativas de pousio para a manutenção da fertilidade do solo, têm sido as principais técnicas
de cultivo empregadas pelos camponeses, em áreas comunitárias que em geral ocupam de
24

Existe certo nível de diferenciação entre o campesinato moçambicano, que será explorado nos terceiro e quarto
capítulos. Muitos projetos do ProSavana se voltam para um extrato médio de agricultores denominados
emergentes, que não compreende, porém, a maior parte destas populações.
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meio a um hectare aproximadamente25, trabalhadas com enxadas de cabo curto e catanas.
Para além destas singularidades do meio rural moçambicano, é importante ressaltar
que a propriedade das terras em Moçambique é estatal, podendo ser utilizadas mediante um
imposto anual de aproximadamente seis dólares por hectare, durante cinquenta anos
renováveis por igual período. Todavia, as referidas comunidades camponesas possuem o
direito de uso tradicional de suas terras comunitárias, não necessitando de um documento de
DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento da Terra) para ocupá-las26. Em razão deste sistema
de rotação das terras cultivadas, dificilmente são encontradas extensas áreas agricultáveis
contínuas. Não se tratava, portanto, de terras “livres”, “vazias” ou “disponíveis” para grandes
investidores, como afirmavam alguns dos primeiros discursos sobre o ProSavana.

Figura 10: Foto dos campos coletivos de uma comunidade em Ribaué.
Fonte: Registro feito em campo.

Nesse sentido, apesar do esforço dos cooperantes para criar similaridades, as primeiras
visitas propriamente técnicas ao local de implementação do ProSavana mostravam que as
semelhanças entre as regiões não eram tão grandes. Nesta escala, outros elementos se
emaranhavam ao discurso dos paralelos. Havia, porém, algumas linhas desse emaranhamento,
25

Para uma descrição mais detalhada da agricultura realizada pelos pequenos agricultores moçambicanos em
relação à ocupação da terra, modo de produção e tecnologias empregadas, consultar Uaiene (2015).
26
Segundo a Lei de Terras, “A terra é propriedade do Estado. A terra não deve ser vendida, ou por qualquer
outra forma alienada, nem hipotecada ou penhorada. Como meio universal de criação da riqueza e do bem-estar
social, o uso e aproveitamento da terra é direito de todo o povo moçambicano. O Estado determina as condições
de uso e aproveitamento da terra. O direito de uso e aproveitamento da terra é conferido às pessoas singulares ou
colectivas tendo em conta o seu fim social ou económico” (MOÇAMBIQUE, 2004, p. 31-32).
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que permitiram inicialmente sustentar o discurso da similaridade, sobre as quais tratarei nas
próximas seções: a abordagem da cooperação sul-sul brasileira; a composição trilateral com o
Japão; e sua relação com o processo de modernização agrícola do Cerrado.

1.2 Os doadores emergentes e a cooperação sul-sul

Embora as noções de norte e sul na especificação de cada modalidade de cooperação
internacional possam expressar ideias de oposição, diferença ou contraste, os limites entre
elas são muitas vezes porosos e permeáveis, podendo ainda expressar uma relação de
complementaridade, como aponta o discurso oficial da cooperação trilateral. São
modalidades de ajuda internacional que surgem de forma intrinsicamente relacionada, em
meio às transformações geopolíticas de meados dos anos 1950. Se o Ponto IV do discurso de
posse do presidente Truman lançou as bases para a institucionalização do aparato de
cooperação dos doadores ditos tradicionais, também possibilitou que aqueles países
arbitrariamente situados em categorias como subdesenvolvidos, ao se reconhecerem como
semelhantes (Escobar, 1995), passassem a buscar formas de organização conjunta.
Conforme apontado anteriormente, o período da descolonização afro-asiática foi um
momento de reaproximação da política externa brasileira com o continente africano.
Movimento que estava inserido em uma gama de inter-relações entre os chamados países em
desenvolvimento no período pós-segunda guerra mundial. Tais países vão buscar formas de
associação autônomas entre si, para conduzir seu desenvolvimento de maneira independente
frente à polarização que se configurava com a emergência da Guerra Fria, lançando as bases
para o que algumas décadas depois seria classificado como cooperação sul-sul. Neste grupo
estavam incluídos países com diferentes histórias, trajetórias políticas, ideologias e que se
relacionavam de formas muito diversas tanto com os doadores tradicionais, como com o
próprio conjunto dos países que foram localizados como terceiro mundo.
Nesse período, a cooperação técnica entre países em desenvolvimento, porém, não
representava algo inédito. A novidade estaria no fato de que os países denominados em
desenvolvimento e, posteriormente, emergentes tornavam-se um elemento cada vez mais
importante em meio às perspectivas de promoção do desenvolvimento. Como aponta
Mawdsley (2012), a categorização destes países como doadores emergentes pode carregar a
ideia de que sua participação no aparato do desenvolvimento e da ajuda internacional seria
algo novo, desconsiderando que muitas parcerias remontam a períodos anteriores à década de
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50 do século passado27. Segundo a autora, a denominação emergente tem denotado
primeiramente uma condição econômica – são economias emergentes ou mercados
emergentes – ao referir-se a países potencialmente lucrativos para investidores, ou a antigas
nações socialistas que se tornaram progressivamente mais industrializadas e integradas aos
mercados globais. Contudo, o termo ainda evoca uma posição política, referindo-se à
influência geopolítica ou militar de alguns destes países, como em poderes emergentes.
Mawdsley (2012) destaca que outra classificação comumente encontrada é a de
“doadores que não fazem parte do CAD” (Comitê de Assistência para o Desenvolvimento),
que os situa fora da governança hegemônica da OCDE (Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico). No entanto, esta seria uma categoria que reitera a centralidade
desta organização como referência para a ajuda internacional. Além disto, muitos países
rejeitam firmemente o rótulo de doadores, como é o caso do Brasil, que se denomina parceiro
de maneira a enfatizar a horizontalidade como guia para suas iniciativas de cooperação.
Assim, é importante interrogar as reivindicações, identificações e agrupamentos que estes
termos têm implicado, pois não existe uma única genealogia possível da cooperação técnica
entre países em desenvolvimento ou da cooperação sul-sul, mas uma reiterada luta por
classificações (Bourdieu, 2006).
Considerando essas muitas possibilidades de arranjo, nesta seção buscarei traçar uma
genealogia situada da cooperação sul-sul (Cesarino, 2014), a partir dos eventos que mais
contribuíram para a consolidação do Brasil como provedor e parceiro em programas de
cooperação técnica, que buscavam manter certa conexão entre um muito diversificado sul ou
terceiro mundo. Nesse sentido, para além do discurso de Truman, outros três adventos
bastante distintos entre si são geralmente apontados como marcos para a organização deste
grupo de países como provedores de cooperação para o desenvolvimento: a Conferência Afroasiática realizada em 1955; a formação do Movimento dos Países Não Alinhados em 1961; e
o Plano de Buenos Aires para a Promoção e Implementação da Cooperação Técnica entre
Países em Desenvolvimento de 1978 (Leite, 2012; Cesarino, 2015; Mawdsley, 2012)28.

27

Nações como China, Cuba, Brasil, Argentina e Índia já contavam com programas de cooperação técnica
através de instituições que intercambiavam conhecimento com países vizinhos ou alinhados a uma mesma
ideologia e “(...) alguns países do Sudeste Asiático – entre estes, a Tailândia, em 1954 – efetuaram ações
pontuais de cooperação técnica que foram imitadas e reproduzidas por Coreia do Sul, Índia e Cingapura” (Pino,
2014, p.59).
28
Mawdsley (2012) destaca também o socialismo, o aumento nos preços do petróleo na década de 70 e a
expansão da União Europeia como elementos importantes para a ascensão dos doadores emergentes. Contudo, o
Brasil tem uma trajetória particular, na qual esses elementos tiveram um impacto limitado e mais indireto
(Cesarino, 2015).
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Também conhecida como Conferência de Bandung, a Conferência Afro-asiática foi a
primeira iniciativa do gênero realizada por lideranças de 29 países recém-descolonizados, sem
a participação de representantes dos EUA, URSS, ou de países europeus. “Em que pesem
diferenças em termos políticos, econômicos, sociais e culturais, unia-os o passado da
dominação colonial (...). Atraía-os o repúdio ao colonialismo e ao neocolonialismo, entendido
como nova forma de controle econômico e intelectual” (Leite, 2011, p.57). Sua origem está na
aproximação entre Índia e China para promover uma coexistência pacífica na região, em
oposição a novas formas de imperialismo, que surgiam com a polarização ideológica daquele
período.
A visita de Zhou En Lai, primeiro-ministro chinês, à Índia – em abril de 1954, com
o objetivo de negociar a resolução do conflito bilateral do Tibete – serviu para
afirmar os cinco princípios da coexistência pacífica: i) o respeito mútuo da
integridade territorial e da soberania; ii) a não agressão mútua; iii) a não ingerência
mútua; iv) a igualdade e o benefício mútuo; e v) a coexistência pacífica. Estes cinco
princípios foram debatidos posteriormente em Bandung, na Indonésia, em 1955
(Pino, 2014, 60).

Na declaração final desta conferência, expressando a decisão dos países participantes
de se associarem para cooperar técnica e economicamente a partir da “solidariedade dos
povos do sul”, entendida como instrumento para reduzir assimetrias político-econômicas,
foram estabelecidos os temas que iriam, décadas mais tarde, balizar alguns elementos da
cooperação sul-sul (Leite, 2011; Pino, 2014). Nesse sentido, para além dos princípios de
coexistência pacífica, a declaração destacava o respeito à soberania, a não interferência em
assuntos internos as Estados nacionais e o benefício mútuo como elementos definidores das
novas formas de associação entre os países participantes. A própria resolução das Nações
Unidas de 1959, que determinava o uso do termo cooperação técnica nos documentos oficiais
em substituição a ajuda ou assistência, pode ser considerada uma das consequências dos
debates realizados na Conferência Afro-asiática (Fingermann, 2014). Contudo, esta
articulação inicial acabou sendo limitada pelo número reduzido de participantes, pelas
restrições temáticas impostas pelo contexto de polarização política, por problemas advindos
da descolonização e pela baixa complementaridade das economias daqueles países. Não foi
possível, muitas vezes, superar rivalidades regionais, que permitissem ir além da retórica em
torno do pacifismo, solidariedade e autodeterminação contra o imperialismo e racismo, para a
implementação de fato de programas de cooperação técnica (Leite, 2012).
Ao incorporar um maior número de países nos anos seguintes, como alguns países
Latino-americanos, este primeiro movimento associativo dos povos do sul começa a adotar
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uma agenda mais marcadamente econômica e direcionada às problemáticas da dependência
em relação ao primeiro mundo, que se mantinha apesar do fim dos regimes coloniais. Assim,
ainda como reflexo do “espírito de Bandung”, surge nos anos 60 o Movimento dos Países Não
Alinhados (MPNA), expressão da resistência de determinadas nações à polarização política
do momento, aos ainda perceptíveis efeitos deixados pelo colonialismo e pela busca de uma
inserção mais igualitária na economia mundial. O movimento demandava a autonomia e
solidariedade entre os países do terceiro mundo, defendendo uma resistência às
subordinações impostas pela Guerra Fria e a construção de um sistema político multilateral.
Leite (2012) destaca um crescente apoio mútuo entre os países em desenvolvimento na
arena multilateral neste período, em razão do avanço nos processos de descolonização, que
permitiram a entrada de um maior número de nações do terceiro mundo na ONU. Com
destaque para a liderança de estadistas como Jawaharlal Nehru (Índia), Julius Nyerere
(Tanzânia), Mao Tse Tung (China), Luís Echeverría (México) e Mahathir bin Mohamad
(Malásia). Nada obstante, é importante destacar que nos anos que se seguiram aos acordos de
Bandung e à formação do MPNA foram instauradas ditaduras militares, financiadas pelos
EUA, em muitos dos países em desenvolvimento, como foi o caso brasileiro. O que trouxe
limitações para as propostas de solidariedade e autonomia trazidas por estes movimentos.
Nesse sentido, a partir de uma outra perspectiva de cooperação internacional, que
trazia grandes rupturas em relação ao “espírito de Bandung”, em meados dos anos 60 é
formado o Grupo dos 7729 (hoje com mais de 130 países) e é realizada o primeiro encontro da
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) em Genebra. Tal
iniciativa destacou o comércio internacional como instrumento para o desenvolvimento, que
deveria ser integrado, portanto, às propostas de cooperação entre países em desenvolvimento.
No relatório Por uma nova política comercial em prol do desenvolvimento, Raúl
Prebisch, nomeado Secretário-Geral da UNCTAD, expunha ideias desenvolvidas
nos dezesseis anos em que esteve à frente da CEPAL, que serviram de base para as
discussões. No informe, o autor concentrou-se em três grandes áreas: as exportações
de produtos primários, o sistema de preferências e o aporte de recursos
internacionais aos países em desenvolvimento. (...) Defendia a criação de acordos
internacionais de commodities primárias para a estabilização e, mesmo, elevação dos
preços desses bens, que supunham o compromisso dos países industrializados de
29

Em 1964, ao final da Conferência de Genebra, um conjunto de 77 países em desenvolvimento firmou uma
Declaração Conjunta, por meio da qual defendiam um novo quadro de comércio internacional, compatível com a
acelerada industrialização em seus territórios naquele período. “Comprometiam-se a manter e fortalecer a
unidade e solidariedade do grupo, intensificando as consultas entre si, a fim de explorar objetivos comuns e
acordar programas de ação conjunta” (Leite, 2011, p.64). Segundo Pino (2014), o G-77 contribuiu mais tarde
para o avanço na institucionalização da cooperação sul-sul ao se concentrar na agenda econômica dos países
emergentes, antes que em suas posições políticas, como fazia o MPNA. Assim, o bloco conseguiu maior
capacidade de negociação com os países desenvolvidos, embora nem sempre com êxito.
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manter cotas mínimas de importação e a previsão de mecanismo de financiamento
de estoques reguladores. Na área de produtos industrializados, esposava a
instauração de um sistema de preferências, com prazo máximo de dez anos, pelo
qual os países desenvolvidos reduziriam tarifas para os produtos manufaturados e
semimanufaturados dos países em desenvolvimento sem a expectativa de
reciprocidade (Leite, 2011, p.63).

Com este enfoque na esfera comercial, que deveria ser complementada pela ajuda
internacional dos países desenvolvidos, ocorre um afastamento em relação aos movimentos de
articulação entre os países do sul no sentido de garantir sua autonomia, pois cada vez mais
vão se tornar dependentes de financiamentos e de políticas orçamentárias determinadas quase
unilateralmente pelos doadores tradicionais. Para além das nações da Ásia, África e Oriente
Médio, já mobilizadas em eventos anteriores, a UNCTAD contou com a participação da maior
parte dos países da América Latina e ao longo da década de 70 foi uma das forças motrizes
para as tentativas de elaboração de uma Nova Ordem Econômica Mundial.
Assim, com uma agenda de desenvolvimento econômico mais ambiciosa, os países em
desenvolvimento destacavam que não era suficiente reformar ou melhorar as instituições e
modalidades tradicionais de cooperação. Propunham uma nova arquitetura do sistema
mundial que garantisse a igualdade de oportunidades comerciais e políticas. Através da
proposta de uma Nova Ordem Econômica Mundial, portanto, incentivavam a cooperação e
comércio em uma perspectiva mais engajada nos debates do mundo em desenvolvimento
(Mawdsley, 2012; Pino, 2014). Antes concentrados no MPNA, os países em desenvolvimento
passam então a atuar também através do G-77, de maneira a promover reformas econômicas
internacionais alternativas ao aparato de Bretton Woods, ainda que continuassem a fortalecer
suas negociações nos fóruns multilaterais da ONU. É neste período também que a atuação
brasileira no aparato da ajuda internacional torna-se mais perceptível.
O posicionamento do Brasil nestes eventos é um exemplo das ambivalências internas
resultantes da grande heterogeneidade de seus participantes. Tanto em Bandung, quanto no
Movimento dos Países Não Alinhados, o país participou apenas como observador, adotando
muitas vezes uma posição dúbia em relação aos processos de descolonização. No entanto,
alinhou-se ao movimento terceiro mundista nos momentos que lhe era interessante negociar
sua dependência econômica em relação aos Estados Unidos. A cooperação brasileira sempre
se apoiou significativamente nas agências da ONU para a realização de suas iniciativas, sendo
que a própria Agência Brasileira de Cooperação (ABC) teve sua criação em 1987 com auxílio
advindo do PNUD. Assim sendo, a participação do país se mostraria muito mais ativa nas
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iniciativas que iriam contribuir para a institucionalização da cooperação sul-sul encabeçada
por organismos das Nações Unidas, já em meados da década de 90.
Considerando a trajetória brasileira, portanto, outro momento de destaque nesta
genealogia situada foi a promulgação, em 1978, do Plano de Buenos Aires para a Promoção e
Implementação da Cooperação Técnica entre países em desenvolvimento pela UNCTAD.
Adotado como referência pela Assembleia Geral da ONU, o plano estabeleceu o conceito de
cooperação horizontal, baseada no intercâmbio de experiências entre países em
desenvolvimento. Estes serão elementos definidores das propostas de cooperação brasileiras
atuais, que, embora já tivessem arranjos anteriores, se expandiram rapidamente após a adoção
do documento codificado conforme o enquadramento das Nações Unidas (Mawdsley, 2012;
Cesarino, 2015). Resultado de cinco anos de debates em torno do tema da cooperação
técnica, o plano de Buenos Aires, cuja implementação deveria ser monitorada pelo PNUD30,
recomendava que os países em desenvolvimento registrassem e partilhassem informações
sobre suas capacidades técnicas e experiências localizadas, estabelecessem ligações
institucionais e físicas para compartilharem recursos, além de identificarem oportunidades de
cooperação com foco em suas necessidades específicas (Leite, 2012).
Como destaca Pino (2014), tal documento foi a tentativa mais exaustiva de tentar
fixar alguns parâmetros gerais de cooperação como modalidade técnica direcionada pelos
países em desenvolvimento, sem deixar de reconhecer e reafirmar sua autonomia. O texto final
do Plano de Buenos Aires sintetizava, portanto, o caráter instrumental dessa modalidade e
apontava a possibilidade de sua implementação não somente por agências públicas, mas pelas
organizações não governamentais e pelo setor privado. Algo que será cada vez mais utilizado
nas décadas seguintes, com a adoção dos pacotes de ajuste estrutural das instituições
financeiras internacionais pela grande maioria destes países. Assim, se para alguns líderes das
nações em desenvolvimento a modalidade de cooperação técnica ou horizontal que se
institucionalizava seria encarada como parte de um movimento de rejeição ao imperialismo
ocidental e reestruturação da ordem político-econômica vigente, para a maioria destes Estados
ela será conduzida de forma complementar aos modelos dos doadores tradicionais.
Nos anos seguintes a diferenciação econômica entre estes países em termos de
crescimento do PIB contribuiria para uma maior difusão das iniciativas de cooperação
técnica. No entanto, ainda que o G-77 tenha conseguido promover alguns dos interesses dos
30

Segundo Leite (2011), anos antes da realização da Conferência de Buenos Aires o PNUD já havia estabelecido
uma Unidade Especial para Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento. Desde o encontro, esta
unidade tem atuado como ponto focal para promover, gerenciar e coordenar a cooperação técnica entre tais
países no âmbito do sistema ONU e estabelecer um elo entre o PNUD e o G-77.
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países em desenvolvimento através do aparato da ONU, os doadores tradicionais
marginalizaram e negligenciaram muitas das reuniões, agendas e realizações neste sentido
(Mawdsley, 2012). Desse modo, apesar do ímpeto inicial, as décadas de 1980 e 1990 não
seriam tão promissoras para as articulações entre os países do sul, sendo muito marcadas pela
ascensão da agenda neoliberal de organizações como o Banco Mundial e o Fundo Monetário
Internacional. São décadas vistas como de desmobilização, resultante de fatores como a queda
da URSS, a crise do petróleo, a política externa protecionista norte-americana e retrocessos
nas taxas de crescimento de muitos destes países, em razão do esgotamento das práticas
comerciais de substituição de importações. Além disso, muitos países da América Latina
tiveram de se concentrar em assuntos domésticos, como a crise da dívida externa, os ajustes
macroeconômicos e a transição de regimes ditatoriais para governos democráticos.
Como destaca Fingermann (2014), nos anos 90 muitas agências bilaterais passam a
condicionar seus programas de cooperação internacional ao cumprimento de metas da
reestruturação econômica, de modo que os países que não conseguissem arcar com tais
compromissos (como foi o caso de Moçambique) fossem penalizados por todo o sistema de
ajuda internacional. Nesse sentido, “a crise da dívida, as diferentes concepções de
desenvolvimento e papel da cooperação, e a crescente heterogeneidade nos ritmos de
crescimento econômico dos países em desenvolvimento abriram brechas na ‘identidade
coletiva do Sul’” (Pino, 2014, p.70), que já vinha se distanciando de seu significado inicial
produzido na Conferência Afro-asiática. A década foi marcada pela emergência de um debate
em torno da globalização econômica e do livre mercado, por meio do qual se esperava que o
aumento nos fluxos de comerciais, políticas públicas de responsabilidade fiscal, privatizações
e promoção das exportações resolvessem todos os problemas dos países subdesenvolvidos e
em desenvolvimento (Leite, 2011).
Assim, a concorrência cada vez maior por investimentos estrangeiros diretos levou à
interrupção das mobilizações coletivas baseadas em uma solidariedade do sul e das iniciativas
em torno de uma Nova Ordem Econômica Mundial (Milani, 2017). Ao final dos anos 90 a
cooperação técnica entre países em desenvolvimento passa por uma virada adaptativa,
transformando-se cada vez mais em um instrumento de acomodação destes países à ordem
econômica neoliberal. Já na virada do milênio, porém, as propostas em torno da cooperação
sul-sul começam a ganhar força para institucionalizar-se como tal, uma vez que no âmbito de
organizações multilaterais passam a ser reconhecidos os efeitos negativos dos planos de ajuste
estrutural. Inicia-se, assim, um debate sobre o realinhamento da agenda da ajuda internacional
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com ações de boa governança ou boas práticas, com incentivos a uma maior apropriação
(ownership) por parte dos beneficiários da ajuda e com uma relativa diminuição das
condicionalidades desta (Fingermann, 2014; Mawdley et al. 2013).
No domínio da OCDE há um reconhecimento do potencial de um modelo de
cooperação sul-sul como instrumento eficaz para o desenvolvimento das capacidades
nacionais dos países receptores, afirmando a contribuição dos agora denominados países
emergentes para a reformulação das instituições financeiras e de ajuda internacional, dada a
sua experiência e tecnologia acumuladas ao longo de uma trajetória de desenvolvimento
“periférica”, que melhor se adequaria aos países do sul global (Mawdsley, 2012; Cesarino,
2015; Batista Jr., 2019). Em 2003, vinte e três anos após a Declaração de Buenos Aires, a
Unidade Especial para a Cooperação Técnica entre os Países em Desenvolvimento do PNUD
foi substituída pela Unidade Especial para a Cooperação Sul-Sul (Leite, 2011). Adotando uma
perspectiva mais abrangente e menos situada na solidariedade do sul exclusivamente, este
novo organismo define como parte de seu trabalho a realização de programas que permitissem
alcançar os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio propostos pela ONU31.
O que também marcou a entrada da primeira década do milênio foi o aprofundamento
da diferenciação entre as economias dos países emergentes, que pela primeira vez adquirem
um peso relevante na economia mundial para que pudessem exigir mais do que pedir por
mudanças. Ainda que em alguns contextos e assuntos tais países tenham se aliado às
estruturas de poder existentes, a expensas do discurso de solidariedade que marcou o
surgimento das mobilizações sul-sul, esta não desaparecerá. Porém, será ajustada a novas
configurações. “A cooperação entre os países do Sul em termos técnicos, políticos e
econômicos eleva-se em importância menos por intermédio dos tradicionais organismos de
associativismo do Sul do que de novas agremiações” (Leite, 2011, p.73).
É nesse sentido que o Brasil vai se aproximar das propostas político-econômicas do
heterogêneo grupo de países que formarão o BRICs (Brasil, Rússia Índia e China), em
detrimento, muitas vezes, de coligações com países que passaram por processos históricos e
políticos mais semelhantes aos nossos na América Latina. Segundo Bastista Jr. (2019),
embora pareça um agrupamento artificial, dado as enormes diferenças históricas, étnicas,
culturais e políticas dos países que o compõem, os BRICs (ao qual se junta a África do Sul em
2011) têm como ponto em comum para sua aproximação a capacidade que adquiriram a partir
31

Trata-se de um pacto global firmado entre 189 países membros da ONU para promover o desenvolvimento a
partir de metas de erradicação da pobreza extrema e da fome, universalização do ensino fundamental, redução da
mortalidade infantil, combate ao HIV/Aids, à malária e outras doenças epidêmicas, assim como por novas pautas
na agenda do desenvolvimento como a promoção da igualdade de gênero e da sustentabilidade ambiental.
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dos anos 2000 de atuarem também de forma independente. Característica que não se
estenderia aos demais países emergentes.
O crescente interesse dos doadores tradicionais na cooperação sul-sul demonstrava
ao mesmo tempo o reconhecimento de uma vantajosa instrumentalização das similaridades
destes países com os mais pobres e um sentimento de “ameaça do sul” (Pino, 2014). Destaca
também a crescente preocupação entre os doadores com os efeitos da pressão competitiva que
a entrada dos doadores emergentes na África – principalmente do grupo dos BRICs formado
em 2008 – poderia gerar para a arquitetura hegemônica da ajuda internacional. Assim, uma
nova agenda começa a se estabelecer entre o mainstream da comunidade de doadores, para
debater um conjunto de princípios e objetivos que ficaram conhecidos como paradigma da
eficácia da ajuda. Com um forte foco advindo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,
cada vez mais tal ajuda vai ser direcionada a iniciativas que retomavam propostas de combate
à pobreza32, e não mais o enfoque exclusivo no crescimento econômico, além de promover os
princípios da boa governança, renovando o papel dos Estados receptores nestes
empreendimentos (Mawdsley et al.)33.
Confrontando as muitas críticas feitas à ajuda internacional – como sua perspectiva do
topo para a base (top-down), a pouca coordenação entre os programas, a vinculação aos
interesses dos doadores e o insuficiente monitoramento dos programas – o novo paradigma
vai se organizar em torno de propostas como a de harmonização entre os projetos, da maior
apropriação e responsabilização dos receptores da ajuda, da não vinculação a
condicionalidades, do monitoramento mútuo e do comprometimento com resultados tangíveis
(Mawdsley et al, 2013; Cesarino, 2013). Deste modo, os elementos que guiavam o paradigma
da efetividade da ajuda passaram a ser debatido por grupos de trabalho organizados pelos
países do CAD, em uma série de fóruns (High Level Foruns) – Roma (2003), Paris (2005),

32

Vale ressaltar que a problemática da redução da pobreza como forma de promoção do desenvolvimento
remonta aos anos 70. “Impulsionadas pela conscientização das falhas das intervenções convencionais do
desenvolvimento e atentas ao aparente sucesso das insurgências comunistas na mobilização de camponeses
pobres (especialmente na Ásia e na América Latina), as principais agências de desenvolvimento começaram em
meados da década de 1970 a colocar uma nova ênfase nas necessidades básicas dos pobres e na distinção entre
mero crescimento econômico e 'desenvolvimento real', entendido em termos de medidas de bem-estar humano
como taxas de mortalidade infantil, nutrição e alfabetização” (Ferguson, 2002, p. 240). Assim, sobre a direção de
Robert MacNamara, o Banco Mundial passa a adotar uma série de políticas de desenvolvimento descritas como
“soft” ou “sociais” para lidar com a assistência aos países subdesenvolvidos.
33
Não se trata, porém de um rompimento com a governamentalidade neoliberal estabelecida nas duas décadas
anteriores. O conceito de boa governança, como será explorada no capítulo cinco desta tese, destaca o papel do
Estado como parceiro da sociedade civil e do setor privado para um trabalho de accountability que se afirma
mais efetivo, ao atuar a partir das normativas de robustas instituições financeiras e jurídicas. No entanto, este
mantém em grande medida as prescrições para a reprodução de uma segunda geração de políticas neoliberais
(Mawdsley et al., 2013; Ferguson, 2006).
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Acra (2008) e Busan (2011) 34 – nos quais foram negociados os dois acordos que codificariam
o modelo da efetividade da ajuda. O primeiro destes pactos foi a Declaração de Paris, que
promovia a apropriação, harmonização, alinhamento entre projetos, gestão voltada para os
resultados e mútua prestação de contas. Já a Agenda de Ação de Acra buscou melhorar os
mecanismos de previsão dos fluxos da ajuda, a redução das condicionalidades, o
comprometimento com o trabalho através de estruturas dos próprios países receptores e a
formação de parcerias inclusivas para acelerar a implementação da Declaração de Paris.
Mawdsley (2012) aponta que também emerge neste momento uma mudança nas
prioridades setoriais da ajuda, antes concentradas na infraestrutura econômica ou produtiva
(indústria, agricultura, energia e transporte, finanças) para setores sociais (educação, saúde e
governança). No entanto, o enfoque no primeiro grupo de prioridades permaneceu forte entre
os doadores emergentes, assim como no caso do Japão, que segue alinhando seus programas
de cooperação ao investimento em infraestruturas. O caso da cooperação trilateral entre Brasil
e Japão para fomentar um programa de desenvolvimento agrícola em um corredor logístico de
exportação é emblemático deste posicionamento. O Brasil, porém, desenvolverá importantes
inciativas de cooperação pautadas em suas experiências de combate à pobreza.
Contudo, muitos dos doadores emergentes mantiveram-se relutantes em se
comprometerem integralmente com os princípios da agenda da efetividade da ajuda. Um
deles foi o princípio da harmonização entre os doadores, que, tendo em vista a fragmentação
do aparato da ajuda, visava evitar a sobreposição de projetos e incentivar os cooperantes a
coordenarem suas atividades de modo a alcançar resultados mais eficientes. Mesmo entre os
doadores do norte este princípio era encarado como uma maneira de diluir o capital político e
a visibilidade dos doadores individualmente (Cesarino, 2013). Os resultados também não
foram o que se esperava em relação ao alinhamento entre doadores e receptores para que se
produzisse um accountability mútuo. Aparentemente, eram os próprios doadores tradicionais
que estavam deixando de cumprir com seus compromissos (Mawdsley et al., 2013).
Segundo Eyben (2010) a resistência dos países receptores da ajuda a essas
declarações, planos e agendas continuaram a ser classificadas em termos de falta de
capacidade, ou mesmo de vontade destes, desconsiderando possíveis definições alternativas
de desenvolvimento, desejos ou interesses. Já Dijkstra e Komives (2011) ressaltam o
34

Pino (2014) ressalta que a emergência do paradigma da efetividade da ajuda, da cooperação sul-sul e seu
desdobramento na cooperação trilateral, a partir da aproximação dos doadores do norte, foram debatidos em
uma série de outros fóruns e encontros multilaterais. Destaco a Cúpula de L’Áquila do G8, pois, como foi dito,
neste encontro Japão e Brasil firmariam o acordo para fomentar um programa de desenvolvimento das Savanas
Tropicais africanas, futuro ProSavana.

79

tratamento da pobreza como problema que demandava soluções técnicas – no sentido da
“máquina antipolítica” descrita por Ferguson – como a crítica fundamental ao paradigma da
eficiência da ajuda. Seu principal “fracasso” seria, portanto, a incapacidade de apreender a
natureza política do desenvolvimento e da ajuda internacional e questionar as assimetrias
estruturais no âmbito da governança e comércio global. Por conseguinte, o que ficava
eclipsado nesta agenda era que a ajuda internacional também consistia em um instrumento de
política externa dos países envolvidos. Este era o caso de muitos dos países emergentes,
marcadamente o do Brasil.
O paradigma do novo milênio foi insistentemente apresentado como um consenso,
não somente entre doadores, mas também entre os receptores, que eram agora em
teoria “parceiros” (...). Porém, críticos argumentavam que realidades políticas foram
suprimidas nessa visão de um domínio técnico no qual os agentes têm um conjunto
acordado de objetivos e formas conduzidas pelo mercado para alcançá-los,
englobados no enquadramento liberal do pós-consenso de Washington (...). A
política do desenvolvimento – os interesses de Estados, setores e instituições
particulares dos países doadores e recipientes; os desacordos fundamentais sobre a
natureza do “desenvolvimento” e a rota “correta” para alcançá-lo; e as desigualdades
de poder e agência – estavam borbulhando sob a superfície destes debates, encontros
e fóruns, embora raramente reconhecidas formalmente em documentos e
pronunciamentos oficiais (Mawdsley et al, 2013, p.3).

Uma abordagem mais consistente sobre a cooperação sul-sul consolidou-se na
declaração final do fórum sobre a eficácia da ajuda realizado na cidade sul-coreana de Busan,
em 2011. Nesta enfatizavam-se as especificidades e responsabilidades da modalidade frente à
cooperação tradicional, a pluralidade de enfoques possíveis na cooperação internacional, os
recursos adicionais que poderiam ser aportados e as aprendizagens e conhecimentos
incorporados. Outro elemento muito discutido foi a transparência sobre os recursos usados na
cooperação internacional, considerando que em muitos dos países emergentes (e mesmo entre
os doadores tradicionais) ainda não existia um conjunto de dados sistematizados e de
informações divulgadas sobre o alcance financeiro e constituição de sua cooperação35.
Além da volta da ênfase no Estado como um ator importante, nestas conferências em
torno do paradigma da efetividade da ajuda, as ONGs também entram em cena de forma mais
atuante. Foi em Busan que elas puderam ampliar e consolidar sua posição nas negociações
realizadas, apoiando as reformas trazidas pela Declaração de Paris e de Acra. Assim, sua
participação permitiu ampliar escopo das demandas, incluindo o fortalecimento da efetividade
do desenvolvimento (e não mais da ajuda) através da promoção de agendas voltadas para
35

No caso brasileiro uma primeira sistematização neste sentido, referente às iniciativas de cooperação realizadas
entre os anos de 2005 e 2009, foi publicada em 2010 pelo IPEA.
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temáticas como direitos humanos, igualdade de gênero, erradicação das causas da pobreza e
desigualdades, a inclusão de grupos marginalizados e sustentabilidade ambiental. Buscavam
ainda oficializar a participação das diversas organizações da sociedade civil como atores
independentes na promoção do desenvolvimento.
Mawdsly et al. (2013) ressaltam, porém, que o discurso com base nos direitos
humanos carregado por esse grupo não era a tônica do evento, pois entrava em tensão com
dois outros grupos que igualmente adquiriram um peso importantes nestes fóruns, sendo sua
parceria muito celebrada: os já referidos doadores emergentes e o setor privado. Este último,
apesar de menos visível, auxiliou na criação de um discurso sobre uma “nova parceria
global”. As corporações participantes da reunião alegavam que poderiam oferecer soluções
nos pontos em que a abordagem tradicional da ajuda internacional não teria obtido sucesso,
tornando-se fornecedores de recursos para a cooperação. No entanto, a participação do setor
não se deu de maneira integrada ao evento como um todo. Tratados de maneira homogênea,
apesar da grande variedade de agentes e instituições presentes, “(...) as discussões do setor
privado se concentraram nas parcerias público-privadas, em vez de inúmeras outras maneiras
pelas quais poderiam se engajar no desenvolvimento” (Mawdsley et al, 2013, p.8).
No entanto, associado a um momento de crise no mercado financeiro, o maior
engajamento deste setor vai marcar os projetos de cooperação técnica dos países emergentes.
O fórum de Busan assinalou a passagem para o que alguns analistas têm chamado de “era pós
ajuda” (Mawdlsey, 2012; Mawdsley et al., 2013), que vai ser definida por um retorno ao
enfoque no aumento da produtividade, por um debate sobre a efetividade do desenvolvimento
e por um emaranhamento cada vez maior de atores do sistema financeiro, da iniciativa privada
e de organizações da sociedade civil como parceiros no aparato da cooperação internacional,
se não entre o mainstream da comunidade de doadores ou explicitamente ao nível da política
externa dos cooperantes, na escala da operacionalização dos programas.
O ProSavana e suas muitas contradições pode ser apreendido nessa mudança de
direcionamentos e configurações da cooperação internacional para o desenvolvimento. Como
descreve Cesarino (2013), “A política por trás do hífen em sul-sul, portanto, não é simples de
traçar; ela está profundamente interligada não somente ao hífen em norte-sul, (...) mas aos
processos domésticos em cada lado do hífen” (p.60). Nesse sentido, na próxima seção busco
desemaranhar mais alguns fios dessa composição global que é a cooperação sul-sul, para
pensar como os diferentes agenciamentos entre a cooperação técnica brasileira, seu prévio
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contato com a agenda da efetividade da ajuda e o histórico de cooperação com o Japão,
podem trazer complexidade política sobre o discurso técnico da similaridade.

1.3 A cooperação sul-sul brasileira e sua articulação trilateral

Na primeira década do século XXI há, portanto, um crescimento notável das propostas
de cooperação técnica entre os países do sul global, instituindo a cooperação sul-sul.
Contudo, a modalidade permanece sem padrões homogêneos de atuação, indicadores
consensuais, ou mesmo definições partilhadas (Pino, 2014), sendo que tal heterogeneidade
entre os programas desenvolvidos foi um dos fatores que marcaram o encontro de Busan.
Mawdsley et al. (2013), que acompanharam o evento, descrevem que enquanto a Rússia se
distanciava desta identificação em favor da aproximação com as atividades dos doadores
tradicionais, China e Índia não se mostravam muito engajados em firmar acordos com os
países do CAD. A especulação sobre se a China assinaria a declaração final do encontro,
relatam as autoras, foi algo muito discutido “nos corredores” do evento. A atuação brasileira,
por outro lado, foi muito mais marcante. Seus delegados empenhavam-se em afirmar o papel
do país enquanto líder e genuíno representante da cooperação sul-sul, reiterando que todos os
países tinham experiências e conhecimentos para compartilhar.
Seguindo este discurso, a política de cooperação internacional brasileira vai se pautar
não no financiamento de programas, mas em sua estruturação a partir da transferência de
conhecimentos adquiridos com “experiências de sucesso” aplicadas a seu contexto nacional.
Adotando preceitos importantes para a cooperação sul-sul, como horizontalidade, autonomia,
não imposição de condicionalidades e não ingerência no contexto político dos países
receptores, o grande condutor da cooperação brasileira será sua política externa. A vizinhança
geográfica e os laços histórico-culturais serão elementos norteadores das parcerias
estabelecidas, priorizando-se, portanto, as relações com os países da América Latina e da
África (Milani, 2017), embora os BRICs permaneçam como seus principais aliados no terreno
financeiro (Batista Jr., 2019). No que se refere aos países africanos, o direcionamento para
iniciativas de caráter sul-sul foi assim descrito pelo Ministério das Relações Exteriores:
A aproximação com a África é uma das principais vertentes da política externa
brasileira desde 2003, e se coaduna com a prioridade conferida ao Sul pela ação
diplomática do Governo. Com seus parceiros africanos, o País engendrou esforços
pioneiros em matéria de concertação político-diplomática, investimentos diretos
e cooperação técnica. Trata-se de política solidária e humanista, que almeja
reduzir assimetrias, promover o desenvolvimento e combater a pobreza. Há, no
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entanto, ganhos concretos auferidos pelo Brasil em seu relacionamento com a
África: o acesso a novos mercados, vantajosas oportunidades econômicas e
maior influência em foros multilaterais. Ou seja, o engajamento com a África
eleva o perfil internacional do Brasil (MRE, 2011, p.35, grifos meus).

Deste modo, a atitude dos delegados brasileiros em Busan estaria concatenada a
imperativos político-econômicos direcionados à maior inserção do país como global player
em relevantes fóruns internacionais, como o G20 e o G8. São resultados desse direcionamento
as chegadas dos brasileiros José Graziano à FAO e Roberto Azevedo à OMC, assim como os
esforços ao longo da gestão de Lula da Silva para que o país alcançasse uma cadeira no
Conselho de Segurança da ONU e pela reforma de instituições do sistema financeiro
internacional (Durán e Chichava, 2013; Batista Jr., 2019). Apesar de apresentar um portfólio
de projetos ainda pouco expressivo se comparado aos demais doadores emergentes36, o Brasil
possui uma relevante expertise em áreas estratégicas da indústria do desenvolvimento, como
saúde, agricultura e proteção social, promovida por reconhecidas instituições de pesquisa
como a Embrapa e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Além disso, o país implementou um
dos maiores programas de transferência de renda condicionada, o Bolsa Família, que também
se tornou referência para outros países do sul (Cabral e Shankland, 2013).
Conforme descrito anteriormente, a partir de discursos como o de uma dívida histórica
e moral com os países africanos e de condições edafoclimáticas semelhantes, a cooperação
para o desenvolvimento promovida pelo Brasil recebeu um enfoque diferenciado ao longo da
primeira década dos anos 2000. O que pode ser ilustrado pelo fato de não apenas instituições
de pesquisa, mas diferentes ministérios terem ampliado sua atuação em programas de
cooperação técnica (como os antigos Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério do
Desenvolvimento Agrário), assim como pelo envolvimento de movimentos sociais como o
MPA (Movimentos dos Pequenos Agricultores) em determinados programas37.
Outro fator que evidencia esta tendência é o crescimento do orçamento da ABC, que
quase triplicou na referida década (Cabral e Weinstock, 2010). A agência foi criada em 1987,
como parte da Fundação Alexandre Gusmão (FUNAG), mas atualmente está localizada
institucionalmente no Subsecretariado Geral de Cooperação e Comércio, uma das subdivisões
do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Segundo Valente (2010) peritos que já haviam
36

Mais informações sobre estes projetos e programas podem ser encontradas nos relatórios do IPEA (2013;
2016; 2018) sobre a Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (COBRADI).
37
Como será detalhado em outros momentos desta tese, o início dos anos 2000 também foi marcado pela
aproximação e cooperação entre movimentos sociais do campo brasileiros e africanos. É em meados da década
de 2010, por exemplo, que um primeiro grupo de países da África Austral passa a fazer parte da Via Campesina,
movimento transnacional de camponeses, por meio da intermediação do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra brasileiro.
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desenvolvido projetos de cooperação técnica antes da criação da ABC relatam que as
instâncias decisórias eram altamente descentralizadas. O MRE negociava cada projeto de
forma individualizada com o departamento internacional de cada ministério, o que contribuía
para que os procedimentos fossem lentos e dispersos. Em meio ao processo de
redemocratização do país, portanto, a criação da ABC visava centralizar estas negociações,
assim como desenvolver procedimentos e normas de operacionalização. A agência tornou-se
responsável pela coordenação da cooperação técnica recebida e prestada pelo Brasil, assim
como pela concepção, aprovação, execução e monitoramento dos acordos.
Contudo, o mandato da ABC é restrito aos projetos de cooperação técnica38, o que não
abrange todas as atividades de cooperação para o desenvolvimento realizadas pelo governo
brasileiro, entre as quais estão incluídas a ajuda humanitária emergencial, a concessão de
empréstimos financeiros e o alívio da dívida de países credores. Estas outras modalidades são
conduzidas por uma variedade de instituições para além do Itamarty, como o Ministério da
Indústria e Comércio, Ministério das Finanças, a Câmara de Comércio Exterior e o Comitê de
Avaliação e Crédito ao Exterior. Estas últimas com grande influência em debates relacionados
a investimentos. Nesse sentido, muitos autores tem destacado uma “fragmentação” da
cooperação brasileira, particularmente em sua dimensão técnica. Afirmam que, ao enfocar a
transferência de “experiências de sucesso” desenvolvidas em uma ampla variedade de temas
(agricultura, saúde, proteção social, educação, segurança, energia), a ABC acaba por apoiar-se
nas parcerias com organizações governamentais e não governamentais envolvidas na
implementação destes programas, o que tem gerado consideráveis desafios para a
coordenação dos projetos (Cabral e Shankland, 2013).
Como apontam Cabral e Weinstock (2012), esta configuração tem contribuído para
que a ABC tenha uma posição muitas vezes frágil em relação a todo o sistema de relações
exteriores do país, uma vez que todo um conjunto de organizações públicas e privadas está
envolvida na negociação, elaboração e promoção da cooperação técnica. Segundo as autoras
a agência ocupa uma posição “virtual” dentro do MRE, pois não possui independência para
sua atuação ou mesmo um quadro próprio de funcionários. Também Milani (2017) aponta que
nas entrevistas que realizou com ex-funcionários da agência, esta era descrita como “um
38

Segundo Valente (2010), a primeira definição formalmente reconhecida de cooperação técnica internacional
foi estabelecida na Assembleia Geral da ONU de 1948, como a “transferência não comercial de técnicas e
conhecimentos através da execução de projetos em conjunto, envolvendo peritos, treinamento de pessoal,
material bibliográfico, equipamentos, estudos e pesquisas entre atores de nível desigual de desenvolvimento
(prestador e receptor)” (p.63). No caso brasileiro, consiste na transferência e adaptação de expertises,
habilidades, tecnologias por meio de capacitações, treinamentos, consultorias, troca de experiências, formação de
quadros profissionais e ocasionalmente pela doação de equipamentos (Cabral e Shankland, 2013).
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corpo estranho dentro do Itamaraty”, que teve de se confrontar com a necessidade de
fortalecer suas capacidades técnicas e institucionais, para construir interfaces mais diretas
entre a política externa brasileira e suas políticas públicas domésticas. Para Cabral et al (2013)
marcaria a cooperação brasileira a “política de não política”, isto é, uma lacuna em sua policy
geralmente justificada pelo caráter de não interferência e de orientação para a demanda do
país receptor, mas que também poderia ser interpretada como um resultado da segmentação
institucional da cooperação conduzida pela ABC.
Outro desafio muito destacado é a discrepância na legislação brasileira, que ainda
enquadra o país apenas como receptor de ajuda internacional, o que tem limitado as atividades
de suas organizações no exterior. No caso da Embrapa e da Fiocruz, foram realizadas
recentemente mudanças legais em seus estatutos para que pudessem manter postos e
funcionários em outros países. No âmbito da própria ABC a capacidade de alocação de
funcionários no exterior ainda é muito limitada, sendo que, a grande maioria dos técnicos que
prestam serviço para programas de cooperação internacional são contratados pelo PNUD.
Algumas mudanças, porém, começaram a ser realizadas em relação a setores e países
estratégicos e em 2012 foi instituída uma divisão da ABC em Maputo para coordenar a
cooperação agrícola em Moçambique. Entretanto, este escritório já foi extinto e a gestão dos
projetos foi transferida para o setor de cooperação internacional da embaixada brasileira.
Portanto, os estudos sobre a cooperação sul-sul brasileira, marcadamente produzidos
na área das relações internacionais, têm se apoiado em um discurso da falta ou da ausência:
não existe autonomia, profissionalização, maturidade, legislação, dinheiro, normativas, dados,
estudos, coerência, etc. Nesta perspectiva a relação com a cooperação tradicional permanece
subentendida, seja como referência normativa do que em alguma medida deveria ser a atuação
das instituições envolvidas nessas intervenções, ou como um modelo que não deve ser
replicado por seu caráter de dominação e por suas falhas em alcançar o desenvolvimento. A
partir de uma abordagem etnográfica como procuro seguir neste trabalho, entretanto, não há
um modo a priori de definição da cooperação sul-sul em contraste a uma cooperação
tradicional, uma vez que “essa contraposição é em si, parte do esforço prático de muitos dos
atores no campo (assim como de seus colegas na academia)” (Cesarino, 2014, p. 29).
Conforme aponta Cesarino (2013; 2014), em uma perspectiva antropológica a
cooperação sul-sul brasileira (e mesmo a tradicional) poderia ser melhor compreendida não
em termos de um aparato estável, mas de uma composição de interfaces relacionais
emergentes entre atores e processos preexistentes, que incluem os doadores do norte. Desse
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modo, destaca a autora, a “robustez” institucional da cooperação brasileira não estaria na
escala da gestão burocrática dos projetos, isto é, nos experts da ABC, mas na escala dos
discursos oficias de sujeitos relacionados à política externa brasileira (diplomatas e outros
membros do governo) e na dimensão da prática operacional, conduzida por um heterogêneo
grupo de organizações. No caso enfocado neste trabalho, também serão estas duas escalas as
majoritariamente responsáveis pela manutenção das analogias de similaridade entre Brasil e
Moçambique, ao menos em um primeiro momento da implementação do ProSavana.
Como tenho buscado destacar, a temporalidade dos projetos tem sido um elemento
importante para acompanhar sua operacionalização. E com o passar dos anos a presença
brasileira, mesmo a da Embrapa enquanto agência executora do programa, vai se tornar cada
vez mais pontual. Do mesmo modo, a referência ao “sucesso do Cerrado” vai aos poucos
desaparecendo dos documentos e discursos. Durante o período de meu trabalho de campo, a
presença brasileira já era pouco perceptível. Inclusive, muitos de meus interlocutores
questionavam o porquê desta retração na atuação da agência, embora muitos ainda
mantivessem o discurso oficial que motivou a transferência de tecnologia entre os paralelos.
A articulação que se destacava, porém, não era a da cooperação sul-sul, mas a abordagem
trilateral do programa, uma vez que os cooperantes e técnicos japoneses ainda se faziam
muito presentes no território Moçambicano, principalmente no Corredor de Nacala.
A cooperação trilateral para o desenvolvimento também surge neste contexto de
transformações na estrutura da ajuda internacional e caracteriza-se por programas ou projetos
estabelecidos entre um doador tradicional do CAD, ou uma agência multilateral, um país
emergente “pivô” e um terceiro país também do sul global receptor da ajuda. A proposta por
trás desta modalidade é que os países parceiros possam agir de maneira complementar, em
sinergia como descrevem os documentos do ProSavana, para que os três parceiros possam ser
beneficiados e para que a promoção do desenvolvimento possa ser mais efetiva. Assim,
enquanto se espera que o país doador tradicional ou a instituição multilateral possa oferecer
recursos financeiros, tecnologias e conhecimentos advindos de um aparato institucional mais
consolidado, o país pivô fica responsável por oferecer assistência, tecnologias e expertises
mais apropriadas e a um custo mais baixo, pois seriam resultado de experiências de
desenvolvimento situadas em contextos semelhantes aos do país beneficiário, ao mesmo
tempo em que se beneficiaria com a capacitação institucional (capacity building) promovida
pelo doador do norte (McEwan e Mawdsley, 2012).
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As premissas atuais da cooperação trilateral, estabelecidas em torno de um diálogo
mais significativo entre os parceiros, têm suas bases na agenda da efetividade da ajuda.
Contudo, as experiências com esta modalidade já vinham sendo incentivadas pelo Japão desde
os anos de 1990 (Milani, 2017). É o que ressalta uma declaração conjunta do país com o
PNUD, que em 1999 já trazia uma definição desta modalidade:
Uma atividade de cooperação triangular sul-sul pode ser iniciativa de um ou mais
país do sul, que deseje cooperar com um outro. De modo a maximizar suas fontes
financeiras, logísticas e técnicas, tais países podem solicitar o apoio de um doador
do norte como terceiro parceiro. Alternativamente, um doador pode estabelecer uma
parceria com um país em desenvolvimento de maneira a prover cooperação técnica a
outros parceiros do sul, cuja iniciativa será prioridade e interesse da cooperação
triangular (...). O doador do norte deve, portanto, oferecer-se para apoiar a
cooperação sul-sul através de uma abordagem triangular, provendo suporte
financeiro e/ou técnico (PNUD, 1999, apud Abdenur, 2007, p.2).

Assume-se, assim, que com uma maior interação entre os três parceiros e pela união de
diferentes capacidades e habilidades, seria possível melhorar a efetividade da ajuda através da
elaboração de procedimentos mais apropriados ao contexto do país beneficiário. Embora
ainda existam poucos estudos sobre este formato de cooperação, já são ressaltadas algumas
preocupações. A mais importante se refere à prevalência dos interesses dos doadores ao
estabelecerem os termos da parceria e a insuficiente participação do país beneficiário no
desenho dos projetos, comprometendo a apropriação local destes (McEwan e Mawdsley,
2012). Como no caso do ProSavana, os programas trilaterais são geralmente formalizados por
um acordo bilateral entre os provedores da ajuda, o que tem reforçado essa crítica.
A Declaração de Bogotá, resultado de um fórum de discussão da cooperação sul-sul
em 2010, estabeleceu que a cooperação trilateral deveria ser um processo guiado pelo sul
para se criar uma ponte com os doadores do norte. Em 2002 a modalidade foi reconhecida
como um instrumento para melhorar a eficácia da ajuda internacional na Conferência para o
Financiamento do Desenvolvimento em Monterrey, assim como na declaração do G8 de 2010
e no Fórum de Busan em 2011 (Milani, 2017). No entanto, uma segunda preocupação se
estabelece em relação ao receio da perda de autonomia dos doadores emergentes, conquistada
através das propostas de cooperação sul-sul. Esta seria a razão pela qual China e Índia não
têm se valido desta modalidade de cooperação (Cabral e Weinstok, 2010). McEwan e
Mawdsley (2012) destacam que o caso brasileiro é bastante particular, pois, embora seja
menos reticente a este tipo de acordo, o país tem uma preocupação marcante em não
reestabelecer uma posição em que esteja subordinado ao parceiro tradicional ou agência
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multilateral. Contudo, formas de priorizar ou facilitar a liderança por parte do país receptor
não têm sido estimuladas nos projetos de cooperação trilateral.
É importante destacar que segundo normativas da ABC (2013) a cooperação trilateral
é considerada parte das iniciativas sul-sul, portanto, deve seguir os preceitos da
horizontalidade, não aplicação de condicionalidade, autonomia e ser direcionada pela
demanda do país receptor. A agência também destaca que são parceiros preferenciais aqueles
países ou agências multilaterais com os quais o Brasil já manteve alguma relação no âmbito
da cooperação bilateral recebida. Deste modo, o Japão tem sido um destes parceiros
prioritários. O país é o membro do CAD que mais tem estimulado este tipo de parceria e
conforme se apresentará em maiores detalhes na próxima seção, há muitas décadas tem
desenvolvidos programas bilaterais com o governo brasileiro.
Segundo Milani (2017), embora as experiências brasileiras tenham inicialmente se
estabelecido de forma pontual, através de parcerias com países desenvolvidos, a modalidade
tem se diversificado e expandido seu escopo de ação, principalmente em relação à
participação de organismos internacionais com a FAO, a OIT (Organização Internacional do
Trabalho) e a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Educação). Essa expansão também ocorreu em relação aos parceiros receptores da
cooperação, antes concentrados na África, pois os programas passaram a incorporar países
latino-americanos e do Caribe. A posição do país em grupos como o dos BRICs e o G20 tem
sido fundamental para esta expansão, pois a cooperação trilateral aparece como uma tática de
promoção nacional através de um engajamento mais próximo e visível com os países do norte
e com os receptores da cooperação, que se pretende mais eficaz do que os tradicionais acordos
bilaterais ou multilaterais (Abdenur, 2007). “Nas complexas interações da política
internacional (...), isso poderia ajudar a promover a imagem global do Brasil e sua reputação
frente a poderosos países industrializados, sem sacrificar suas solidariedades com o sul ou seu
senso de soberania” (McEwan e Mawdsley, 2012, p.1201).
Como lembra Milani (2017) este período de expansão da participação brasileira em
programas de cooperação trilateral e de cooperação sul-sul de modo geral, corresponde ao
momento em que o país torna-se referência internacional em matéria de desenvolvimento
social em razão dos esforços governamentais para a erradicação da pobreza. Aumentam,
portanto, os projetos trilaterais na área de proteção social e combate à fome com instituições
multilaterais e bilaterais, buscando internacionalizar políticas públicas como o PRONAF
(Programa Nacional de Agricultura Familiar), o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos)
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e o já citado Bolsa Família, contando ainda com o apoio advindo da chegada de um brasileiro
à FAO. Do lado dos doadores tradicionais e organizações internacionais, a associação com o
Brasil facilitou a entrada destes no continente africano, valendo-se dos discursos da
similaridade e proximidade das relações brasileiras com a região.
No entanto, se os dois presidentes anteriores se mantiveram fortemente envolvidos na
política externa do Brasil, isto não se manteve no governo de Dilma Rousseff (2011-2016).
“Os anos de 2013 e 2014 foram de alguma turbulência institucional no seio da Agência
[Brasileira de Cooperação], inclusive com a possibilidade que foi aventada de sua retirada do
âmbito do Ministério das Relações Exteriores” (Milani, 2017, p.55). Embora se mantenha a
ênfase no cumprimento de acordos anteriores e os discursos de solidariedade com os países
africanos, baseado no histórico comum do colonialismo, na dívida moral da escravidão e nas
similaridades ecológicas, a gestão da nova presidente irá privilegiar muito mais uma agenda
do desenvolvimento doméstico brasileiro do que as novas responsabilidades globais
assumidas anteriormente pelo país (Cabral e Shankland, 2013; Scoones et al., 2013).
Assim, o governo brasileiro assume uma abordagem muito mais voltada para a busca
de novos mercados e parcerias comerciais para os produtos e investimentos nacionais. Cada
vez mais a retórica dos paralelismos entre os continentes aparenta ser a entrada para uma
discussão mais concreta a respeito das oportunidades comerciais para os negócios brasileiros,
um tema muito mais central no governo de Dilma Rousseff e mesmo na atuação do expresidente Lula fora da presidência (Scoones et al., 2013). A conjuntura política na passagem
para o segundo mandato da presidente vai trazer mudanças também para os aspectos
organizacionais da ABC, que passa por um corte em seu orçamento, que leva a agência a
apoiar-se cada vez mais nas parcerias trilaterais para dar continuidade a seus programas de
cooperação sul-sul, ou mesmo na retração da atuação do Brasil em alguns programas.
Buscando alçar-se como potência emergente, a cooperação brasileira não vai,
portanto, estar desvinculada da expansão das oportunidades de negócios ou do fortalecimento
de sua posição como ator relevante em agências multilaterais e entre os países desenvolvidos.
Como destaca Sakagushi (2012) um dos elementos que marcaram a concepção do ProSavana
foram as parcerias entre setor público e privado, sem as quais seria impossível atingir a escala
de mudança proposta. Vale lembrar que este tipo de parceria e a maior participação da
iniciativa privada na cooperação foram elementos estimulados pelo paradigma da efetividade
da ajuda. Como foi dito, os diplomatas brasileiros tiveram uma atuação marcante no fórum de
Busan e o caso do ProSavana, associado aos investimentos do Corredor de Nacala, mostra
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como essa ligação entre cooperação e investimentos, em um momento do capitalismo muito
marcado pela atuação do mercado financeiro, se dá de forma articulada e se retroalimenta.
A partir do que foi apresentado, é possível organizar o aparato institucional da
cooperação internacional brasileira, responsável pela transferência de tecnologias, em três
escalas principais, descritas por Cesarino (2014): a da diplomacia, representada pelo MRE; a
da policy localizada na ABC; e a escala das organizações executoras dos programas. Segundo
a autora, a força da cooperação brasileira estaria não na coordenação realizada pela ABC, mas
nas suas “pontas”. Nesse sentido, se ao nível da diplomacia a narrativa da cooperação sul-sul
possibilitou a consolidação dos acordos políticos, é no nível das agências operacionalizadoras
que os projetos adquiriam folego para se efetivarem. Haveria, portanto, uma flexibilidade na
elaboração dos programas, que faz com que cada um seja quase uma composição singular.
Partindo desta ideia e olhando para esta escala das agências executoras, a próxima
seção vai se debruçar sobre os cruzamentos e composições de relações que permitiram fazer
com que as tecnologias agrícolas desenvolvidas para o Cerrado em meados dos anos 70 do
século passado fossem encaradas como passíveis de serem transferidas para o norte de
Moçambique. Será fundamental, portanto, entender como a Embrapa e a cooperação entre
Brasil e Japão realizaram a modernização da agricultura nos territórios brasileiros localizados
– assim como o Corredor de Nacala – entre os paralelos 13º e 17º sul. Minha proposta é a de
buscar apreender quais os elementos que permitiram produzir a concepção de que biomas
semelhantes localizados em um mesmo paralelo geográfico, poderiam receber a mesma
tecnologia agrícola, que embasa os primeiros discursos e documentos sobre o ProSavana.
1.4 Políticas tecnocientíficas e o “milagre do Cerrado”

Para além das parcerias trilaterais com o Japão, que têm sido uma marca importante da
cooperação sul-sul brasileira, é importante ressaltar o papel da USAID na exportação de um
modelo de desenvolvimento agrícola que, no contexto da Guerra Fria, seria replicado em
grande parte do mundo subdesenvolvido. Acompanhando o programa de cooperação técnica
exposto na declaração do presidente Truman em 1949, a organização (ainda sob a
denominação International Development Advisory Board), com o auxílio das fundações Ford
e Rockefeller, seria responsável por articular uma estrutura de pesquisa internacional que
resultou em inovações tecnológicas na área agrícola, como o melhoramento de plantas, que
deu início à revolução verde.
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Segundo Amanor (2013), nas décadas seguintes, estas três agências foram
responsáveis pela construção de novas instituições técnicas e de pesquisa em países africanos
e da América Latina, assim como pela formação de uma “comunidade epistêmica” de
cientistas e técnicos integrados aos valores do liberalismo ocidental, que poderia contribuir
para eliminar as três ameaças elencadas pelo governo norte americano naquele período: a
fome, a superpopulação e o comunismo. Através de uma série de programas de treinamento
no exterior, esta comunidade foi capacitada em diversas áreas do desenvolvimento,
estabelecidas em conformidade com as preocupações geopolíticas norte-americanas, mas
apresentados sob um nebuloso conceito de um desenvolvimento global livre de interesses 39.
A USAID foi também uma das financiadoras (aproximadamente 40 milhões de
dólares) do trabalho de Pedro Sanchez, pesquisador brasileiro vinculado à Universidade da
Carolina do Norte naquele momento, que conduziu as pesquisas que possibilitaram
transformar os solos ácidos do Cerrado em terras agricultáveis (Wolford e Nehring, 2016).
Estes intercâmbios na produção e expertise técnica sobre a região aliava-se à reforma
empreendida pelo governo militar para unificar as ações de pesquisa científica no setor
agrícola do país, que até então recebia baixos investimentos (Santonieri, 2015). O processo de
modernização da agricultura brasileira contou ainda com a transferência de tecnologias da
revolução verde por extensionistas40 da USAID, sintonizando-se, assim, com um padrão de
desenvolvimento agrícola internacional, no qual a importação de tecnologia já estava prevista.
Como aponta Santonieri (2015), com a criação da Embrapa em 1973, foram lançadas
as bases institucionais para o desenvolvimento do que viria a se tornar o agronegócio. A
criação da agência fazia parte de um processo de institucionalização de uma rede de práticas
científicas, que a partir de então vão fundamentar a política agrícola oficial brasileira. Esse
processo foi fortemente influenciado por centros de pesquisa internacionais e por
organizações como a FAO, o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o IICA
(Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura), o Banco Mundial e a já referida
USAID (Cabral, 2005). Merece destaque a referência feita durante a reunião que funda a
39

Como ressalta Amanor (2013), as intervenções americanas visavam primordialmente barrar a expansão da
influência da URSS sobre países do terceiro mundo e garantir este mercado consumidor. Contudo, “Enquanto os
EUA conseguiram moldar a arquitetura primordial do desenvolvimento internacional, muitos países africanos
tiveram quadros técnicos treinados na União Soviética, Europa Oriental e China e implementaram planos de
desenvolvimento mistos combinando elementos de planejamento estatal, cooperativas e fazendas estatais, com
modelos americanos de desenvolvimento rural, desenvolvimento comunitário e sistema de concessão de terras
para extensão agrícola” (Amanor, 2013, p.4).
40
Extensionistas são os técnicos responsáveis por transferir determinados conhecimentos e técnicas a um grupo
de agricultores, através procedimentos como treinamentos, capacitações e formações. Seus serviços, portanto,
também possuem um papel pedagógico e de mediação entre os saberes agrícolas de diferentes produtores e
modos de produzir.
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Embrapa às Estações Internacionais de Pesquisa Agrícola do CGIAR (Consultive Group on
International Agricultural Research), iniciativa da Fundação Rockefeller, destacadas como o
modelo de instituição a ser seguido pela política científica para o setor agrícola nacional.
Afinal, para que um empreendimento como a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária pudesse ser viabilizado, era preciso que governantes e ‘homens de
ciência’ não só estivessem familiarizados com as práticas de pesquisa implicadas na
modernização da agricultura, como também reconhecessem a “vocação agrícola” do
Brasil como a sua principal vocação econômica (...). Essa vocação havia sido
claramente identificada pelos Estados Unidos desde finais da década de 1930,
impulsionada em parte pelos esforços de Nelson Rockefeller, o primeiro
Coordenador do Office of the Coordinator of Inter-American Affairs. (...) Desde
1916 a Fundação Rockefeller vinha fomentando projetos em parceria com
instituições brasileiras visando desenvolver as ciências naturais, saúde pública e a
educação superior, áreas consideradas fundamentais para o estabelecimento das
“sociedades modernas” (...). Observamos, portanto, que há praticamente um século a
Fundação Rockefeller deu início às suas atividades de “filantropia científica” no
Brasil, cujas ações, na prática, implicaram a formação de importantes programas de
pesquisa – com destaque à genética –, viabilizados por financiamentos estratégicos,
disponibilização de equipamentos e bolsas de estudos para pesquisadores
“talentosos” (Santonieri, 2015, p. 212-213).

Esse rearranjo organizacional da pesquisa em agricultura no Brasil, que culminou na
criação da Embrapa (em substituição ao Departamento Nacional de Pesquisa e
Experimentação Agropecuária) e nos sucessivos planos de colonização e expansão da
fronteira agrícola do Cerrado, foi fundamental para o estabelecimento do atual modelo de
produção agrícola empreendido pelo agronegócio. O mesmo que confere os elementos que
embasam os primeiros documentos do ProSavana, isto é, a conjunção entre tecnologias
intensivas de uso do solo, conectada à inserção de capitais públicos e privados, nacionais e
internacionais, através da concessão de crédito e visando a exportação de commodities para
um mercado globalizado.
Heredia et al. (2010), lembram que a associação entre agricultura e modernidade no
Brasil já ocorria desde pelo menos a metade do século XIX, com a introdução dos engenhos a
vapor e usinas de cana-de-açúcar no nordeste, ou com uso do maquinário da produção de
arroz e trigo no sul do país. Contudo, ressaltam que foi a política de modernização da
agricultura promovida nos anos 70 que trouxe todo um novo léxico relacionado à produção
rural:

agricultura

moderna,

agricultura

capitalista,

empresas

rurais,

complexos

agroindustriais, agroindústria e a própria ideia de agronegócio. São categorias muitas vezes
usadas de forma intercambiada como sinônimos, porém, os autores destacam que existem
combinações e ênfases distintas. Se o uso de máquinas e insumos modernos é um componente
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mais generalizado, o direcionamento para exportação é uma marca do agronegócio, que
inicialmente não estava dado no processo de modernização da agricultura.
Segundo Delgado (2009), entre 1965 e 1982 o regime militar brasileiro empreendeu
um processo de “modernização conservadora” da agricultura, responsável pela transformação
na base técnica da produção, que se materializou na presença crescente de insumos industriais
no campo, como fertilizantes, defensivos, corretivos do solo, sementes melhoradas e no uso
de maquinário para a colheita, plantio, irrigação, etc. Além disso, a produção primeira de
alimentos e matérias primas passa a integrar-se cada vez mais ao processamento industrial.
Assim, aprofundam-se as relações técnicas da agricultura com a indústria e destes domínios
com o mercado externo, sob forte mediação do setor público traduzida em políticas de
concessão de crédito rural. “Estes blocos de capital irão constituir mais adiante a chamada
estratégia do agronegócio, que vem crescentemente dominando a política agrícola do Estado”
(Delgado, 2009, p.58). Já o caráter “conservador”, ou “doloroso”, como chamou José
Graziano (1981), derivaria do fato de estas transformações no campo não terem sido
acompanhadas por uma política de redistribuição de terras, apenas incorporando as
oligarquias rurais em programas e projetos que garantiram aos latifundiários apoio fiscal e
financeiro para a expansão de seu patrimônio territorial.
Perseguiu-se nessa política agrícola a concepção de planejamento induzido dos
mercados de produtos rurais, mediante a desoneração dos riscos estruturais do
processo produtivo privado (risco de produção e de preços). Estimulou-se a adoção
de pacotes tecnológicos da “revolução verde”, então considerados sinônimos de
modernidade, e incentivou-se um enorme aprofundamento das relações de crédito na
agricultura, mediando a adoção desses pacotes com volumosas subvenções
financeiras (Delgado, 2009, p. 59).

Com a promoção de uma agricultura moderna pelo Estado envolveram-se nestes
empreendimentos capitais das mais diferentes origens. Assim, o agronegócio será “uma
espécie de radicalização dessa visão, em que o lado ‘agrícola’ perde importância e o lado
‘industrial’ é abordado tendo como referência não a unidade industrial local, mas o conjunto
de atividades do grupo que a controla e suas formas de gerenciamento” (Heredia et al, 2010,
p.160). Nesse processo, que vai cada vez mais direcionar a produção agrícola brasileira para
um mercado externo e desvinculá-la da integração com o território, a participação da
cooperação japonesa será fundamental.
Concomitantemente a estas transformações na organização da pesquisa científica em
agricultura no contexto africano e brasileiro, os novos direcionamentos da ajuda internacional
norte-americana no pós-segunda guerra mundial também produziram implicações importantes
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para o regime agroalimentar japonês, que terão influências sobre a estratégia de cooperação
internacional deste país. Desde a era Meiji (1867-1912) o Japão havia adotado uma política de
industrialização em detrimento do apoio ao setor rural. Desse modo, o país tornou-se
extremamente dependente (em torno de 80%) das importações de alimentos vindas das
regiões anexadas ao seu império, como Taiwan, Coréia e a Manchúria (Okada, 2015). No
entanto, ao término da segunda guerra mundial este império japonês se desestruturou. O país
passou então ser controlado pelas forças Aliadas e pelos Estados Unidos, que o conduziram a
uma série de reformas político-econômicas. Tais mudanças foram condicionadas pela “ajuda
alimentar internacional” norte-americana, uma ferramenta política que ao distribuir trigo para
países europeus, do terceiro mundo e asiáticos de sua zona de influência, contribuiu para
modificar padrões alimentares destas regiões e para criar um mercado internacional para
receber o excedente de sua produção de cereais (McMichael, 2005).
O Japão foi um dos grandes receptores desta ajuda, o que resultou em um aumento do
consumo de trigo e carne no país, na queda em sua produção agrícola interna, já defasada pelo
período de rápida industrialização, e no estabelecimento de uma política de segurança
alimentar extremamente dependente da importação de alimentos. Em meados da década de
70, entretanto, o aumento do preço das commodities e a crise do petróleo levaram os Estados
Unidos a aplicarem um embargo sobre as exportações de soja para o Japão. O país asiático,
que neste período tinha aproximadamente 90% de seu suprimento do grão vindo dos EUA,
precisou diversificar suas fontes (Okada, 2015). É neste contexto que começam a se delinear
as parcerias com o Brasil para a elaboração de projetos de desenvolvimento agrícola.
Corroborando um pacto agrário tecnicamente modernizante e socialmente conservador
(Delgado, 2009), foram implantados na região do Cerrado os Programas Especiais de
Desenvolvimento Agrário, como o PADAP (Programa de Assentamento dirigido do Alto
Paranaíba), o POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento Agrícola do Cerrado), o
PRODECER (Programa de Cooperação Nipo-brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado),
dentre outros. Enquanto os primeiros voltavam-se para uma estratégia de racionalização da
ocupação do centro-oeste do Brasil, o último será direcionado para o aumento da produção
agrícola realizada nesta região. Assim sendo, em consonância com as diretrizes do II Plano
Nacional de Desenvolvimento, o PRODECER foi um dos principais responsáveis por
executar as estratégias de expansão da fronteira agrícola nos Cerrados, incentivando a
produção de grãos, a mecanização da produção e a utilização de insumos químicos. Sob a
forma de uma parceria público-privada, o governo japonês contribuiu com 28 bilhões de
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dólares em ajuda para o desenvolvimento, direcionada para melhorias em infraestrutura
(estradas, rede elétrica, portos, armazéns) e transferência de tecnologia, que ao longo de 25
anos (1974-1999) transformou aproximadamente 300 mil hectares do Cerrado em áreas de
produção de monoculturas, voltadas para exportação (Okada, 2015).
Estratégico para promover a modernização da agricultura nos espaços em que foi
implementado, o PRODECER contou com um conjunto de instrumentos fomentados tanto
pelo Estado brasileiro, como pela cooperação japonesa: crédito rural subsidiado para
produtores, cooperativas e empresas, seguros agrícolas, política de preço mínimo, incentivos
fiscais, programas de pesquisa agrícola e extensão rural (Santos, 2016). Ainda que a
implementação do programa tenha sido iniciada somente em 1974, o diálogo com o governo
japonês já acontecia desde o início dos anos 60, quando se discutia a possibilidade de estudos
conjuntos serem realizados para a elaboração dos planos de colonização no estado de Minas
Gerais, que resultaram no PADAP.
Segundo Hosono e Hongo (2016), dois dos idealizadores do PRODECER que
posteriormente também tiveram envolvimento na concepção do ProSavana (Funada-Classen,
2013), o PADAP, desenvolvido pelo governo estadual de Minas Gerais em parceria com a
cooperativa Cotia41, foi o primeiro programa a demonstrar a viabilidade da agricultura do
Cerrado, servindo de inspiração e embasamento para o PRODECER. A cooperativa já vinha
desenvolvendo cultivos de café e soja na região do triangulo mineiro, o que serviu de estímulo
para as políticas de desenvolvimento agrícola do estado. Além disso, muitos dos filhos destes
agricultores imigrantes de origem japonesa haviam se formado como engenheiros agrônomos
e voltavam seus estudos para a possibilidade de desenvolvimento da agricultura no Cerrado:
Dos seus pais, os jovens japoneses-brasileiros tinham aprendido os princípios da
administração agrícola. Também comum entre eles eram os conhecimentos e
tecnologias a que tinham sido expostos nos mais avançados institutos educacionais
brasileiros. Carlos Ogasawara, o primeiro filho do administrador Ogasawara do
braço norte de Cotia no Paraná (...), tinha se graduado na Faculdade de Agricultura
Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo e trabalhou no PADAP. (...) Muitos
dos jovens da segunda geração de japoneses-brasileiros se graduaram em
agronomia. (...) Eles também aprenderam como os resultados do Instituo
Agronômico de Campinas (IAC), o qual estava à frente das pesquisas com soja, e
com as informações oferecidas pelo Instituto de Pesquisa da Fundação Rockefeller.
O IAC trabalhou na reprodução e seleção de variedades de soja. (...) A Empresas de
Pesquisa Agrícola de Minas Gerais (EPAMIG), como um orçamento substancial,
contribuiu significantemente para o desenvolvimento tecnológico da agricultura do
Cerrado em Minas Gerais. Muitos recursos humanos de destaque estavam à

41

Cooperativa formada em 1927 por agricultores brasileiros descendentes de imigrantes japoneses. Baseada
primeiramente nos estados de São Paulo e Paraná, com sua participação no PADAP passou a atuar também em
Minas Gerais (Hosono e Hongo, 2016).

95

disposição deste instituto, onde começaram as pesquisas sobre o potencial de
desenvolvimento do Cerrado (Hosono e Hongo, 2016, p.38-38).

Nesse contexto, uma ordem presidencial em 1973 permitiu que o INCRA (Instituto
Nacional de Reforma Agrária e Reassentamento) adquirisse terras que pertenciam a
“proprietários ausentes” (Hosono e Hongo, 2016), para que pudessem ser implementados os
assentamentos do PADAP. Constituiu-se, assim, o primeiro projeto estruturado de agricultura
no Cerrado. A partir de 1974 foram realizados os estudos preparatórios para o PRODECER, a
formatação de um sistema de crédito financeiro e, já ao final da década, foram estabelecidas
as bases da cooperação técnica e econômica que visava desenvolver o território do sertão do
estado de Minas Gerais. Deste modo, o programa configurou-se institucionalmente a partir de
três componentes principais: um mecanismo de cooperação financeira, mantido pela JICA,
por bancos privados japoneses e pelo Banco Central brasileiro, que coordenava os fundos
repassados para cooperativas selecionadas; a Companhia de Promoção Agrícola (CAMPO),
uma entidade público-privada responsável por coordenar e implantar o programa; e a
colaboração técnica com a Embrapa.
Com o Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica BrasilJapão, foi regulamentado o Projeto Cerrado, que visava promover a cooperação de
especialistas japoneses, a doação e instalação de laboratórios e equipamentos, e
promover o treinamento de pesquisadores brasileiros no Centro de Pesquisa
Agropecuária do Cerrado (CPAC) da Embrapa. Em 1978, foi criada a holding
japonesa JAPAN-BRAZIL AGRICULTURAL DEVELOPMENT CORPORATION
(JADECO), sediada em Tóquio, com uma composição acionária em que se
destacava a JICA, agência de cooperação vinculada ao Ministério dos Negócios
Estrangeiros do Japão, com 80% das ações. Ainda em 1978, em função do Acordo
Brasil-Japão, fora criada a holding do lado brasileiro, denominada Companhia
Brasileira de Participação Agroindustrial – BRASAGRO, sediada em Belo
Horizonte (MG). Em 1978 fora constituída a joint venture Companhia de Promoção
Agrícola (CAMPO), formada pelos dois aglomerados BRASAGRO, com 51% de
suas ações, e JADECO, com 49%. (...) Desempenhou um papel fundamental na sua
execução, indicando cooperativas, seleção de produtores, elaboração de projetos
técnicos individuais, orientação e assistência técnica (Santos, 2015, p.394).

Ainda na primeira fase do programa, na qual foram desenvolvidos projetos pilotos
para experimentar as novas tecnologias de produção e comprovar a viabilidade dos modelos
desenvolvidos, os projetos de Minas Gerais foram expandidos para Goiás e Mato Grosso do
Sul. Já no PRODECER II, novos modelos foram implementados na Bahia. A terceira fase do
programa, adentrando a década de 90, buscou expandir novamente a “fronteira agrícola”,
chegando aos estados de Tocantins e Maranhão.
Sob o ponto de vista das tecnologias desenvolvidas para que se pudesse produzir no
Cerrado o programa tem sido apontado como um modelo de sucesso, principalmente pela
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cooperação japonesa. Segundo Hosono e Hongo (2016) a parceria entre Embrapa e o
PRODECER foi fundamental para as descobertas científicas que mudariam a visão de que o
Cerrado era uma “terra marginal” imprópria para a agricultura. Assim, destacam três avanços
tecnológicos essenciais: o melhoramento do caráter ácido do solo e a adequação de novas
variedades de cultivo para o clima tropical; a transferência destas tecnologias para um grande
número de agricultores de média escala ou familiares; a efetivação de um aparato institucional
de pesquisa e inovação tecnológica, que pode ampliar e diversificar a escala da produção.
Desse modo, teria sido possível fomentar a formação de cadeias de valor agroindustriais.
Como destaca Inocêncio (2010) a escolha da soja, uma cultura sem grande aceitação
na alimentação básica brasileira, como carro chefe da modernização da agricultura, deixava
patente esta ligação do programa com o abastecimento de um mercado internacional. Nesse
sentido, a principal finalidade do PRODECER teria sido a de possibilitar a integração do
território do Cerrado em um circuito produtivo capitalista internacional. Como resultado da
fusão capital/Estado, alteraram-se os modos de cultivo dos solos e acentuou-se o processo de
expropriação do pequeno produtor rural (Pessoa e Inocêncio, 2015), uma vez que o programa
trouxe grandes impactos sobre a configuração territorial das regiões em que foi
implementado, principalmente pela articulação que promoveu com o setor financeiro.
Tendo como exemplo o PADAP, o PRODECER I (1979-1983) seguiu a metodologia
de colonização agrária intermediada por cooperativas, apoiadas pelo Estado, para o
desenvolvimento de infraestrutura e fornecimento de crédito subsidiado. Também foram
testados modelos com a formação de empresas agrícolas. Contudo, não obtendo o mesmo
desempenho das cooperativas, as etapas seguintes intensificaram os assentamentos dirigidos
(Santos, 2015). Uma segunda característica importante no PRODECER II (1985-1990) e III
(1985-1993) foi a mudança no sistema de concessão de créditos. Dadas as instabilidades
econômicas enfrentadas pelo país na década de 1980, não foi possível manter a política de
subsídios que havia sido um dos maiores instrumentos de incentivos da modernização do
campo. A década de 1990, portanto, é marcada pelo desmonte de instrumentos como o
Sistema Nacional de Crédito Rural.
As políticas creditícias distanciaram-se, assim, do financiamento direto da produção
ou da melhoria de infraestrutura e passaram a usar outras formas de crédito viabilizadas por
entidades financeiras do setor privado. As taxas de juros para os empréstimos passaram a ser
estabelecidas com correção real, aumentando o número de produtores endividados junto a
instituições financeiras, além de lançá-los em um mercado especulativo que resultou em um
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processo de “financeirização da terra” pelo capital internacional. No entanto, as propostas de
ocupação das “fronteiras agrícolas” das áreas de Cerrado permaneceram atrativas, uma vez
que o programa ainda oferecia uma linha de crédito e de recursos para a aquisição de terras
em condições vantajosas, assistência técnica, apoio à produção e à comercialização42.
Nesse contexto, em função da crise fiscal da década de 1980, inviabiliza-se o
principal instrumento promotor da “modernização conservadora”, qual seja, a
política de crédito rural. Isso não significa, no entanto, que o setor agrícola não
gozasse mais de incentivos, como pareceu demonstrar o discurso empresarial (...).
Na realidade, e confessadamente pela própria retórica das lideranças do
agribusiness, as políticas de interesse ao setor passavam notoriamente pelas esferas
macroeconômicas mais amplas, como a política cambial, favorável ao interesse do
setor exportador; a política de comércio exterior (antidumping); a política tributária e
a política salarial (Heredia et al., 2010, p.166).

Muitos dos agricultores que haviam sido selecionados para participar do PRODECER
eram os chamados gaúchos, pequenos agricultores oriundos das antigas colônias de
imigrantes europeus no sul do país43, que foram incentivados pelo Estado e pelas chamadas
empresas colonizadoras, a se deslocar para as regiões do Cerrado após a construção de
barragens ou em razão de outros processos da transformação conservadora do setor agrícola
(Almeida, 2013; Desconsi, 2011; Santos, 2015). Como aponta Almeida (2013) nos projetos de
colonização dos anos 70 a opção pelos colonos era justificada por ser um grupo de produtores
agrícolas já familiarizados com a mecanização, pela escassez de terras e consequentes
conflitos em suas regiões de origem e porque suas famílias já haviam sido bem sucedidas em
projetos de colonização nas décadas de 50 e 60 em Santa Catarina e no Paraná.
Por outro lado, os agricultores da região do Cerrado eram considerados pelos órgãos
financiadores como “despreparados” técnica e financeiramente, o que contribuiu para a
concentração das terras em poder desta nova elite migrante, em detrimento da população
local. A chegada dos gaúchos, dos cultivos de soja e outras commodities, portanto, instaurou
uma série de conflitos com posseiros, grandes fazendeiros, povos indígenas e mesmo
42

É preciso ressaltar que em meados das décadas de 80 já ocorriam nas áreas de Cerrado muitos conflitos
relacionados à ocupação das terras, principalmente no Mato Grosso. “Eclodiam por todos os lados
acampamentos e conflitos por terras, ao mesmo tempo em que aumenta a procura por novas terras por parte de
colonos que faliram nos projetos de colonização. Como consequência, na década de 1980, os movimentos sociais
do campo assumem uma postura contrária aos projetos de colonização e passam a reivindicar a desapropriação
de terras nas regiões onde os trabalhadores residiam” (Desconsi, 2017, p.54). Nesse momento, portanto, houve
uma pressão pela ocupação e produção na “terra parada”, com a abertura de novas lavouras pelos produtores já
estabelecidos na região, para que não fossem direcionadas aos assentamentos dirigidos ou ocupadas pelos
acampamentos dos movimentos sociais.
43
Como mostram os estudos de Almeida (2013), Desconsi (2017), Gaspar (2018), Marques (2015) e Rumstain
(2012), a denominação gaúcho nestes contextos não engloba apenas aqueles agricultores provenientes do Rio
Grande do Sul, pois também incluem indivíduos vindos de Santa Catarina e Paraná. A principal referência aqui é
a oposição com outros grupos locais como os cuiabanos e, mais tarde, com os maranhenses.
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quilombolas, no caso do Maranhão, que habitavam as regiões do Cerrado, a despeito dos
discursos de que seriam áreas de vazio populacional44. Assim, o PRODECER está relacionado
à criação das bases para atuação das grandes corporações agrícolas na região, como as
empresas de fertilizantes, defensivos agrícolas e sementes melhoradas, além de fomentar uma
economia oligopolista (Pessoa e Inocêncio, 2015).
Apesar das muitas críticas feitas ao PRODECER45, na primeira década do século XXI
o grande aumento dos preços dos produtos agrícolas e o crescente número de acordos
comerciais que facilitaram os investimentos em commodities produziram uma imagem do
programa como um caso de sucesso a ser exportado. Nesse sentido, o aparato da cooperação
internacional japonesa tem legitimado o PRODECER como uma contribuição à segurança
alimentar global e para o desenvolvimento econômico brasileiro (Okada, 2015). Esse será o
enquadramento utilizado para a elaboração da parceria entre Brasil e Japão para o
desenvolvimento das Savanas Tropicais africanas. Entretanto, Moçambique não foi um dos
países nos quais se criou a comunidade epistêmica referida anteriormente, mas um dos
receptores da cooperação técnica vinda dos países socialistas. Desta forma o agenciamento
entre o discurso de sucesso do Cerrado com os postulados da cooperação sul-sul brasileira
apresentados, foram fundamentais para a construção da narrativa de similaridade. Assim
como a tecnologia da revolução verde havia tornado viável o desenvolvimento do Cerrado,
agora uma rede semelhante de técnicos, cientistas, políticos e gestores poderia replicar esta
experiência na Savana moçambicana. Em um primeiro momento de elaboração do ProSavana,
portanto, a referência do PRODECER será muito destacada pelos cooperantes, como relata
um membro de uma organização da sociedade civil moçambicana:
O próprio ministro [da agricultura] (...) disse claramente em uma entrevista que seria
o quê? Uma réplica do PRODECER. Fora esse ator do lado do governo
moçambicano, tivemos também outro depoimento do lado do governo brasileiro,
que dizia claramente que vai ser a mesma coisa que se fez no Brasil (...). E do lado
44

Existe um importante debate na antropologia sobre a relação entre o processo de modernização do meio rural
brasileiro e os deslocamentos populacionais que este ocasionou no Cerrado, assim como sobre os impactos
sociais destas transformações. São trabalhos fruto, principalmente, do projeto Sociedade e Economia do
Agronegócio, coordenado por Beatriz Heredia (PPGSA/UFRJ), Moacir Palmeira (PPGAS/UFRJ), Sérgio Leite
(CPDA/UFFRJ) e Leonilde Medeiros (CPDA/UFFRJ). Destacam que apesar de elementos como a presença da
população nativa e o apoio do Estado aos programas de colonização desaparecerem nas narrativas dos “pioneiros
gaúchos”, que descrevem uma iniciativa própria ao desbravam as terras “vazias” da fronteira agrícola, uma série
de políticas (territoriais, de trabalho, ambientais, migratórias, financeiras) contribuíram de modo fundamental
para o assentamento deste grupo e para criar as condições para que pudessem produzir nesta região.
45
Principalmente no que se refere à instauração de uma situação de insegurança alimentar na região, a criação de
uma massa de trabalhadores rurais sem terras e de pequenos produtores sem condições de competir com os
grandes produtores de commodities, além dos impactos ambientais negativos trazidos pelo uso de agrotóxicos
nas lavouras e a própria redução na área do bioma Cerrado. Sobre esta problemática consultar o trabalho de
Inocêncio (2010).
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do Japão, o que se dizia? No mercado interno, o Japão é um dos maiores
consumidores de soja e não tem uma capacidade de produzir tanta quantidade de
soja. Por causa das condições climáticas, as condições agroecológicas. Portanto, é
necessário que a soja seja produzida fora de suas fronteiras agrícolas, que seja
importada para o Japão para resolver um problema interno. Então o Japão estava a
precisar de terras para produzir a soja. Razão pela qual também surgiu essa parceria
bilateral [entre] o governo brasileiro e o governo japonês na altura do PRODECER.
A lógica foi a mesma. (...) Por que Moçambique? Porque dizem que Moçambique
tem o mesmo paralelo. As condições agroecológicas do Corredor de Nacala são
similares às condições agroecológicas do Cerrado. Outro aspecto, ligado à questão
da cultura, é a questão da similaridade linguística que nós temos. O português. Então
é mais fácil colocar o brasileiro em Moçambique do que colocar um outro [técnico]
(Membro de uma ONG moçambicana).

Esta fala destaca dois elementos que serão muito abordados ao longo desta tese, pois
são fundamentais para o entendimento das críticas que surgiram para desconstruir o discurso
da similaridade: terra e capital. Somados a um terceiro elemento também muito destacado por
meios interlocutores como base para o entendimento dos efeitos deste empreendimento no
“terreno”, a população (a mão de obra disponível em Moçambique), nos aproximamos das
três “mercadorias fictícias” destacadas por Polanyi ([1957], 2000). Para Wolford e Nehring
(2016), os desdobramentos do ProSavana teriam se dado de maneira muito diferente dos do
PRODECER em razão de diferenças fundamentais na maneira como estes três elementos
foram commodificados como fatores de produção, considerando as grandes diferenças
políticas, econômicas e sociais entre os países envolvidos e os períodos históricos específicos
de implementação de cada programa. Destacam, assim, os perigos da lógica de comparação
cartesiana usada pelos promotores do programa, pois para compreendermos o que ocorre a
partir da implementação do ProSavana, para além da retórica dos paralelos, seria preciso
entender a maneira como trabalho, terra e capital são criados, transformados em commodities
e inscritos neste programa de cooperação internacional.
Na segunda parte desta tese, portanto, buscarei desemaranhar estes elementos a partir
do modo como se apresentavam durante minha pesquisa, ressaltando suas relações com as
técnicas mobilizadas na transferência de tecnologias e com as resistências que foram
produzidas. No entanto, ao retomar o tema das mercadorias fictícias de Polanyi não pretendo
abordar uma “grande transformação” inexorável ou paradigmática, mas considerá-lo como
ferramenta para repensar os próprios termos do que se transforma (Sautchuk, 2017) quando
técnicas são transportadas de um contexto a outro. Antes, porém, descrevo nos próximos dois
capítulos as articulações criadas entre movimentos de resistência ao ProSavana, seus efeitos e
o que pude acompanhar do andamento do programa no território do Corretor de Nacala.
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Capítulo 2 – Articulação

No presente capítulo proponho descrever a partir das resistências que surgiram às
intervenções propostas pelo ProSavana o modo como foi instaurado um debate sobre direito à
propriedade das terras na região norte de Moçambique, impactos socioambientais, mudanças
no modelo agrícola camponês, além das críticas feitas por organizações locais e
transnacionais a respeito da falta de transparência do programa. Para tanto, junto a meu
material de campo propriamente dito, busquei relacionar dois conjuntos de documentos
produzidos ao longo do período de concepção e início das atividades do ProSavana, que
auxiliaram a compor a narrativa etnográfica que estrutura este capítulo. No primeiro grupo,
estão os projetos, planos, relatórios, atas, minutas, produzidos pelos promotores e técnicos do
programa. No segundo, as cartas, manifestos, declarações, pronunciamentos, comunicados de
imprensa, elaborados por movimentos sociais e organizações da sociedade civil dos três
países envolvidos na proposta de cooperação internacional, que até o momento de realização
desta pesquisa ainda promoviam uma grande oposição a tal iniciativa. Pretendi, assim,
descrever como a produção e circulação destes documentos produziu efeitos políticos
geralmente não previstos nos modelos técnicos.
Embora arquivos e registros de maneira geral tenham sido “os mais desprezados
artefatos etnográficos de todos os tempos” (Latour, 1986, p.26), os documentos apresentam
uma importante perspectiva para a análise de problemas contemporâneos relacionados a
práticas técnico-burocráticas. Atentar para as formas como são elaborados os documentos em
programas de cooperação internacional, portanto, permite perceber os princípios de
engenharia social presentes no trabalho de seus operacionalizadores, assim como as
composições particulares do social das quais depende a execução de seus planejamentos
(Morawska Vianna, 2014b). Neste sentido, podem ser compreendidos como “artefatos
paradigmáticos das práticas de conhecimento moderno” (Riles, 2006, p.2).
Segundo Hull (2012), a reabilitação de “textos burocráticos” como artefatos pelas
ciências sociais e humanas tem enfatizado sua materialidade, isto é, não apenas as construções
semióticas dos discursos abstraídos de seus veículos materiais (arquivos, formulários,
relatórios, gráficos, etc.), mas a relação entre esta materialidade e determinada tecnologia,
forma, gênero textual e prática. São análises, portanto, que vão além da abordagem dos
conteúdos dos documentos como forma mediada de representação discursiva, para chamar a
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atenção para o próprio ato de documentar (Vianna, 2014) e para a dimensão estética destes
artefatos produtores de conhecimento (Hull, 2012; Riles, 2006; Strathern, 2000).
Como apontam Lowenkron e Ferreira (2014), apesar de sua recente reabilitação como
artefatos etnográficos, a relação dos antropólogos com os documentos ainda é marcada por
tensões, dúvidas e ansiedades, não mais por estes supostamente ameaçarem as especificidades
das práticas de conhecimento antropológico46, mas por produzirem novos desafios analíticos.
Assim, uma observação inicial sobre a particularidade trazida pelos documentos aqui
enfocados é que muitos dos tópicos e categorias elencados tanto pelos técnicos, quanto pelos
manifestantes, para legitimar ou desqualificar a transferência de tecnologia para o
desenvolvimento, são muito semelhantes. Oriundas de uma gramática comum relacionada a
noções como a de boa governança, ou da sustentabilidade, a que muitas destas organizações
envolvidas no aparato do desenvolvimento têm se filiado.
A interpenetração de diferentes esferas e estruturas de gestão (...) no âmbito da
cooperação internacional tem sido acompanhada por uma homogeneização do léxico
empregado neste campo, o que corresponde em grande parte a um processo de
assimilação pelo mainstream da cooperação internacional do vocabulário empregado
por grupos mais alternativos e críticos em relação aos aparatos do desenvolvimento
(...). Neste sentido, têm sido inúmeros os trabalhos recentes no campo da
antropologia preocupados em analisar de forma mais detida o significado de termos
que se tornaram moeda corrente nos últimos anos no vocabulário do
desenvolvimento, tais como empoderamento, participação e comunidade (...), sendo
destacado por eles que o uso de discursos semelhantes não apenas não corresponde a
uma homogeneidade de intenções e práticas, como também não implicou em
transformações reais nas atividades de algumas agências (Barroso Hoffmann, 2005,
p.158).

Assim sendo, não apenas as agências promotoras do programa, como também aquelas
organizações e movimentos sociais que lhe fazem oposição têm buscado pautar suas posições
em torno de temas como segurança alimentar e nutricional, erradicação da pobreza,
sustentabilidade ambiental, transparência, participação, dentre outras47. Ainda que partam de
um repertório compartilhado de proposições bastante semelhantes, entretanto, diferentes
efeitos são descritos como o resultado esperado com a implementação do ProSavana. Assim,
do conteúdo dos documentos confeccionados pelos técnicos e daqueles elaborados pelas

46

Segundo as autoras, ainda existe certo estranhamento por parte dos antropólogos em considerarem o desafio de
etnografar documentos, em contraste com práticas estabelecidas como “autoevidentes” para o trabalho
etnográfico, como a observação participante. Em seu trabalho apresentam algumas das diferentes razões para a
“desvalorização epistemológica” destes objetos – debates sobre autoria e agência, por exemplo – e como alguns
antropólogos têm trabalhado com estes artefatos das mais diversas maneiras.
47
Ao longo desse capítulo tais categorias, demandas, palavras de ordem, cujos significados e efeitos estão em
disputa nos documentos serão grafadas em itálico. Quando estiverem em citações de trechos dos documentos
destacados do corpo do texto serão grafadas em negrito.
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organizações e movimentos sociais críticos ao programa, duas versões diferentes da proposta
de cooperação parecem emergir. É o que se pode perceber nos trechos que destaco abaixo:
O projeto de desenvolvimento na zona do Corredor de Nacala busca atender
regionalmente os desafios do governo de Moçambique de garantir a segurança
alimentar e nutricional do país; melhorar a qualidade de vida da população
promovendo a competitividade da produção nacional e elevando a renda dos
produtores; e promover a economia regional orientada para o mercado com o uso
sustentável dos recursos naturais e preservação ambiental, cujo alvo maior é
alcançar o objetivo de desenvolvimento do milênio de erradicar a extrema
pobreza e a fome. (...) Vale destacar que as ações devem ter como base uma
legislação clara e transparente, com a participação ativa e direta da população
por meio de suas instâncias representativas (Estudo Preparatório, 2010, p.8-10).
Nós camponesas e camponeses, condenamos a forma como foi elaborado e se pensa
implementar o ProSavana em Moçambique, caracterizado pela reduzida
transparência e exclusão das organizações da sociedade civil em todo processo,
em particular as organizações de camponeses.(...) A agricultura camponesa é o pilar
da economia local e contribui para manter e aumentar o emprego rural e permite a
sobrevivência das cidades e das aldeias. Permite que as colectividades reforcem a
sua própria cultura e identidade. Neste modelo alternativo, as políticas de
desenvolvimento devem ser social e ambientalmente sustentáveis e enquadradas
aos desafios e demandas reais dos povos. (...) A UNAC48 como movimento de
camponeses do sector familiar, propõe modelos de produção baseados nos
fundamentos camponeses (respeito e conservação dos solos, uso de tecnologias
adaptadas e apropriadas, uma extensão rural participativa e interactiva)
(Pronunciamento da UNAC sobre o ProSavana, 2012)

Segundo Riles (2001), quando a temática de estudo é configurada de acordo com
categorias analíticas, dispositivos e práticas que se aproximam da prática antropológica de
análise, começar pelas próprias categorias pode conduzir a uma replicação de representações
nativas deste campo. Desse modo, um impasse a que se pode chegar ao tentar analisar tais
documentos a partir de seus conteúdos apenas é o de reiterar uma ou outra das análises já
feitas por esses atores. Assumindo a postura crítica de organizações como a UNAC para
criticar os efeitos da implementação do programa, minhas descrições iriam no sentido das
análises apontadas por tal organização sobre os documentos elaborados pelos técnicos. Por
outro lado, poderia elaborar um texto que reverberasse o discurso técnico dos
implementadores do programa. Um “avesso”, portanto, seria uma perspectiva a ser produzida
pelo próprio antropólogo em sua descrição etnográfica (Riles, 2001).
Nesse sentido, minha descrição não vai buscar imediatamente contrastar ou comparar
estes dois conjuntos de documentos para relatar uma cronologia de acontecimentos,
48

A União Nacional de Camponeses (UNAC) é uma plataforma moçambicana de representação camponesa que
surge enquanto movimento social em 1993, com o término da guerra civil e com a restruturação econômica
neoliberal pela qual passa o país. A organização ramifica-se em Uniões Provinciais e, mais recentemente, tem
fomentado a formação de Uniões Distritais e de agentes de advocacia treinados para intermediar suas relações
com as comunidades camponesas nas zonas rurais.
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agregando sempre mais informações, como fazem os conteúdos dos próprios documentos e as
demandas das organizações críticas ao programa, mas descrever como determinados circuitos
técnico-burocráticos se encadeiam, produzindo efeitos tecnopolíticos, que por sua vez
demandam que artefatos específicos sejam produzidos – documentos, reuniões, redes,
material audiovisual. Busco, assim, evidenciar os conflitos que são criados nesse movimento
que exige sucessivamente a elaboração de novos documentos.
Uma das principais críticas aos documentos técnicos do ProSavana refere-se à falta de
transparência em sua divulgação e em relação a como seria realizada a intervenção proposta.
Em relação a esta mesma categoria Strathern (2000) procurou analisar a maneira através da
qual práticas contemporâneas de auditoria, controle de qualidade e prestação de contas têm
atuado como ferramentas por meio das quais a visibilidade condutora de um conhecimento é
suprimida pela visibilidade como forma de controle. Nestas práticas certo tipo de realidade é
sabidamente eclipsada por modos de produzir informação, que por sua vez prezam pela
transparência de seus processos49. Neste capítulo sigo um questionamento semelhante ao
enfocar os efeitos gerados por uma forma de eclipsamento resultante da produção de mais
informação sobre um fenômeno. Ao tratar dos efeitos das intervenções criadas por um
programa de desenvolvimento, questiono como através da descrição é possível fazer ver
aspectos políticos que são obliterados por artefatos técnico-burocráticos, produtores de certa
estética da informação que parece sempre neutralizar as críticas e resistências daqueles que
são impactados por tais intervenções, ainda que em dado momento acabem por englobá-las.
O procedimento metodológico encontrado, portanto, foi descrever a trajetória em que
os documentos foram sendo elaborados e como falhas que poderiam ser encaradas como
fracasso de um documento técnico levaram à criação de uma extensão do programa, a partir
da produção de uma resposta em um documento político. E como este, em seguida, provocava
efeitos nos documentos técnicos, assim como no andamento do ProSavana de modo geral. Ao
tratar de artefatos que se apresentam àqueles que são afetados pelo programa como formas
que não persuadem, dada a sua falta de transparência, buscarei descrever modos de
engajamento destes sujeitos em suas tentativas de resistir aos constantes eclipsamentos da
estética técnica, de produzir transformações, de criar articulações e de conduzir uma luta.

No caso das auditorias no ensino superior inglês abordados pela autora, por exemplo, “O que está sendo
testado parece ser o desempenho e a produtividade dos acadêmicos, mas ‘todo mundo sabe’ que o que está sendo
testado é o quão acessível suas atividades são para a auditoria ou como suas performances correspondem aos
indicadores de desempenho” (p.310).
49
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2.1 A Savana vai virar Cerrado
Um importante elemento de diferenciação que veio contrapor o discurso dos
paralelismos entre Savana e Cerrado é a alta densidade populacional do Corredor de Nacala.
Deparando-se com esta e outras especificidades da região, elencadas primeiramente por
movimentos de contestação ao ProSavana, os elaboradores do programa ainda em sua fase
preparatória tiveram de modificar a abordagem empregada até então. Mais do que as
similaridades de clima e latitude englobadas pelos paralelos 13º e 17º, passam a destacar
semelhanças agronômicas não aproveitadas pelos camponeses, em razão da falta de
investimentos e técnicas apropriadas para o aumento da produtividade. Assim, “(...) a ênfase
nas semelhanças agronômicas quietamente substituiu o discurso anterior que enfatizava as
semelhanças de clima e latitude” (Funada-Classen, 2013, p. 12). O problema da região, o
objeto empírico do desenvolvimento (Mitchell, 2002), passa a ser marcadamente descrito
como técnico, como mostra o trecho do documento da JICA destacado abaixo.
A savana tropical da região que se espalha até a parte Norte do país é identificada
como a de maior potencial para a produção agrícola, já que a terra é especialmente
adequada para a agricultura devido à boa quantidade de chuvas e a presença de
vastas áreas. Esta região, entretanto, é majoritariamente inutilizada. Ademais,
agricultores de pequeno porte estão limitados devido a sua aderência a práticas
agrícolas tradicionais, as quais são, em sua maioria, de agricultura extensiva, na
qual tanto a produtividade para o consumo quanto para a venda não é alta. Até
mesmo as técnicas utilizadas por agricultores médios ou de grande escala são
limitadas e não muito produtivas. Dessa forma, a expansão de terras cultivadas e o
aumento da produtividade agrícola são esperados com a introdução de tecnologia
agrícola e de investimento (JICA, Fevereiro de 2011 apud Funada-Classen, 2013,
p. 11-12. Grifos meus).

Aumentar a produção agrícola, portanto, tornou-se o objetivo mais importante do
programa à medida que as terras do Corredor de Nacala passaram a ser descritas ainda como
vastas e inutilizadas, porém férteis, esperando apenas pela tecnologia e investimento daqueles
que poderiam utilizá-la de modo mais eficiente. Neste caso, as técnicas desenvolvidas pela
Embrapa e o investimento de grandes empresas do agronegócio, principalmente as brasileiras,
produtoras de commodities para exportação.
O ProSavana está estruturado a partir de três projetos básicos, que seriam
desenvolvidos em um horizonte de vinte anos. Sua implementação teve início em 2011, com o
ProSAVANA-PI (Projeto de Investigação), primeiramente denominado ProSAVANA-TEC.
Caracterizado como a componente de transferência de tecnologias propriamente dita, tal
projeto objetivava fortalecer a capacidade operacional dos centros zonais de pesquisa
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Nordeste e Noroeste do IIAM (Instituto de Investigação Agrária de Moçambique), assim
como desenvolver novas tecnologias agrícolas a serem implementadas em unidades
demonstrativas. Suas principais instituições executoras foram a JIRCAS (Japan International
Research Center for Agricultural Sciences) e a Embrapa. O resumo executivo desta
componente trazia elementos não totalmente descartados pelos críticos ao programa, como a
segurança alimentar e o aumento da produtividade no âmbito da agricultura familiar. No
entanto, apresentava também aqueles que seriam os pontos mais criticados, pois destacava o
enfoque do empreendimento na geração de excedentes exportáveis, a partir do apoio técnico
que orientaria a agricultura realizada no corredor para o agronegócio.
Também compõem o programa o ProSAVANA-PD (Plano Diretor) e o ProSAVANAPEM (Plano de Extensão e Modelos). O Plano Diretor, que durante esta pesquisa ainda seguia
em elaboração, objetivava ser um plano abrangente de desenvolvimento agrícola e
planejamento territorial para o Corredor de Nacala. Já a terceira componente tinha por
finalidade experimentar projetos produtivos piloto em agricultura comercial e familiar, através
da oferta serviços de extensão. Possuindo entidades executoras com perfis bastante
diferenciados, estas três componentes do programa deveriam ser coordenadas pelo Ministério
da Agricultura e Segurança Alimentar de Moçambique (MASA)50, pela JICA e pela ABC.
Contudo, desde os primeiros movimentos para implementação do ProSavana a UNAC
já expressava um posicionamento de cautela em relação à chegada dos agricultores brasileiros
dedicados ao agronegócio, como mostra seu primeiro pronunciamento a respeito do
programa, realizado em 2012. Neste manifesto a organização já destacava os elementos que
balizariam suas críticas nos anos seguintes, colocando em evidência as categorias que
apareciam ao se refratar a ideia de agronegócio, trazida de modo pouco definido nos
documentos técnicos desse período inicial de negociação e experimentação de algumas
atividades do ProSavana. O documento destacava, assim, o cultivo de monoculturas, o risco
de perda das terras pelos camponeses e um modelo exógeno de produção agrícola, que
romperia com outros elementos da organização sociocultural das populações do corredor.
Após uma análise profunda do ProSavana, nós camponesas e camponeses,
concluímos que: o ProSavana é resultado de uma política que vem do topo para a
base, sem no entanto levar em consideração as demandas, sonhos e anseios da base,
particularmente dos camponeses do Corredor de Nacala; condenamos
veementemente qualquer iniciativa que preconize o reassentamento de comunidades
50

Antigo Minag (Ministério da Agricultura), como aparece referenciado nos primeiros documentos divulgados.
Na administração presidencial de Filipe Jacinto Nyusi a gestão das terras, especificamente, passa a ser
responsabilidade de um novo ministério, o MITADER (Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento
Rural).
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e expropriação de terra dos camponeses, para dar lugar à megaprojectos agrícolas
de produção de monoculturas (soja, cana-de-açúcar, algodão etc.); condenamos a
vinda em massa de agricultores brasileiros que se dedicam ao agronegócio,
transformando camponesas e camponeses moçambicanos em seus empregados e em
trabalhadores rurais; notamos com enorme preocupação que o ProSavana demanda
milhões de hectares de terra ao longo do Corredor de Nacala, porém a realidade
local mostra a falta de disponibilidade dessas extensões de terra, visto que a mesma
é usada por camponeses como recurso à técnica de pousio (UNAC, 2012).

Esta declaração foi elaborada a partir de reuniões realizadas entre comunidades
camponesas para discutir os avanços do programa, uma vez que a elaboração do Plano Diretor
do ProSavana já aparentava ter se iniciado, sem que de fato as populações da região tivessem
sido consultadas. Apesar de não responder diretamente a um documento técnico, destaco esta
declaração, pois ela também coloca em evidência outra categoria importante que vai pautar os
discursos tanto dos críticos quanto dos implementadores do empreendimento: a transparência
do programa. Nesse mesmo período, um representante da UNAC iniciou um primeiro contato
com organizações brasileiras durante sua participação na Cúpula dos Povos da Rio+20, para
tentar mobilizar informações sobre o que seria o ProSavana.
Até o início de 2013 não havia documentos publicamente divulgados sobre o
programa, assim como não haviam sido feitas reuniões que apresentassem sua proposta às
populações que viviam na região alvo de suas intervenções, ou àquelas organizações que as
representavam. No que se refere aos membros de associações camponesas e ONGs
moçambicanas ligadas à questão rural, as primeiras informações vieram do alerta de
organizações parceiras brasileiras sobre um artigo publicado em agosto de 2011, no jornal
brasileiro Folha de São Paulo, com o título “Moçambique oferece terra à soja brasileira”.
Neste afirmava-se que uma área “equivalente a três Sergipes” (aproximadamente sete milhões
hectares) estaria disponível sob regime de concessão para que empresários brasileiros ligados
ao agronegócio cultivassem soja, algodão e milho. Já para muitos camponeses as reuniões
com a UNAC foram a primeira vez na qual receberam informações sobre o ProSavana.
É importante destacar, portanto, que esse pronunciamento da organização foi o
primeiro artefato produzido a partir da articulação entre organizações brasileiras e
moçambicanas e destas com comunidades camponesas do Corredor de Nacala. Como
descreveram os membros das organizações críticas ao ProSavana, a mobilização passou a se
dar primeiramente pela busca de informações51. E nessa busca conseguiram ter acesso ao
documento do ProSavana-TEC, assim como ao Memorando de Entendimento do programa,
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Trata-se do mesmo momento em que estava acontecendo um debate importante em Moçambique sobre os
empreendimentos da Vale no país, dado o caso recente do reassentamento de mais de 700 famílias realizado na
região de Moatize, conforme destaco na introdução deste trabalho.
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assinado em 2009. Utilizando-os para corroborar as denúncias sobre a falta de transparência,
puderam demandar ao governo maiores esclarecimentos sobre o que seria o ProSavana:
Na verdade nós ouvimos falar do ProSavana pela primeira vez em 2012, através do
jornal brasileiro, Folha de São Paulo, que noticiou que um número significativo de
fazendeiros viria para cá, em Moçambique, investir na produção de soja. E enquanto
sociedade civil ligada à área da agricultura, fomos a fundo da informação do que
isso significava: mais fazendeiros brasileiros virem a Moçambique introduzir a soja.
O que isso significava? Que modus operandi deveríamos esperar? E então fomos
certificar que eles viriam na verdade através de um programa que viria a ser
implementado, chamado ProSavana. E que os acordos já haviam sido assinados em
2009, veja só. E nós enquanto sociedade civil, enquanto povo moçambicano,
nunca havíamos tido alguma informação de que viria um projeto (Membro da
ADECRU52).
Já tínhamos algum conhecimento em relação à lógica de desenvolvimento do
agronegócio. E o primeiro passo que tivemos que fazer, como movimentos sociais e
várias outras organizações, foi começar a se preocupar em coletar informação. Para
saber o que estava a acontecer de fato. Em função dessa busca de informações um
levantamento de base foi feito. Na altura eu trabalhava para a UNAC. Eu
pessoalmente estava à frente disso. (...) Convidamos estas entidades governamentais
a ter uma discussão mais profunda em relação ao programa e foi o que aconteceu.
(...) Em função da informação contida no sumário executivo do ProSavana, o dito
ProSavana-TEC, que era o documento técnico do ProSavana, chegamos à conclusão
que não seria favorável ao desenvolvimento da agricultura camponesa. Por via
disso, exigimos que houvesse um diálogo mais profundo sobre a tipologia de
programas que iriam responder às necessidades nacionais. E emitiu-se um
comunicado em outubro, depois de uma reunião entre os camponeses de Nampula
(Antigo membro da UNAC).

As críticas sobre a falta de transparência e de um processo participativo na
elaboração do programa se intensificaram após a divulgação não oficial via internet de uma
primeira versão de seu Plano Diretor, no início de 2013. Denominado Report nº2, o
documento estabelecia uma área de abrangência das atividades do programa que seria de
aproximadamente 14 milhões de hectares, abarcando 19 distritos localizados nas províncias
de Nampula, Zambézia e Niassa. Além do fato de esta grande área ser muitas vezes
apresentada como disponível aos investidores nos discursos do governo moçambicano,
desconsiderando a população de aproximadamente 4,5 milhões de habitantes existente na
região, chamou a atenção dos críticos a recomendação pela formação de conglomerados
(clusters) produtivos trazida no documento:

52

Fundada em 2007, a Acção Acadêmica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU) é uma
organização sem fins lucrativos da sociedade civil moçambicana, formada por universitários e pesquisadores.
Segundo a descrição em seu site, seu principal objetivo é contribuir para a formação de uma consciência cidadã e
de uma agenda de desenvolvimento local entre as comunidades camponesas, promovendo um maior
envolvimento e interação entre estas e atores nacionais e internacionais “em prol do desenvolvimento”.
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Conglomerados são abordagens estratégicas para acelerar o desenvolvimento em
um território específico. A linha central de desenvolvimento destas estratégias é o
desenho de uma ou mais cadeia de valor, com potencial sinergético (...), de modo
a canalizar os esforços para sua realização em um período menor do que aquele
que seria atingido sem ações específicas e integradas. Todos os produtores,
companhias e instituições que estão correlacionados a uma cadeia de valor central,
como fornecedores de insumos, de maquinários, de infraestruturas especializadas, ou
entidades competentes, representam os elementos constituintes de um
conglomerado. Os conglomerados também envolvem canais de comércio e de
consumidores, assim como produtores de produtos complementares e companhias de
setores relacionados. (...) O conglomerado produtivo se apresenta como a base
para o desenvolvimento político, social e especialmente econômico do Corredor
de Nacala. Cada conglomerado engloba uma variedade de companhias provedoras
de serviços agrícolas e industriais, em que serão envolvidos produtores
domésticos e estrangeiros, para trabalharem juntos aos pequenos agricultores
moçambicanos em sinergia (PROSAVANA-PD, 2013, p. 2-14).

De forma semelhante às planificações do alto modernismo (high modernism) descritas
por Scott (1998), portanto, tais conglomerados seriam constituídos a partir do zoneamento da
região do Corredor de Nacala classificando-o em diferentes classes de gestão agrícola, através
de um amplo mapeamento do território a fim de determinar os diferentes tipos de solo,
condições agroclimáticas, escalas produtivas, potenciais recursos humanos e o grau de acesso
à terra cultivável, por meio de ações integradas elaboradas a partir do potencial de cultivo
agrícola, modo de uso da terra e restrição ambiental de cada região. Assim, a estrutura de um
conglomerado envolvia todos os produtores e instituições ligados à cadeia de valor de um
produto: fornecedores de insumo, maquinário, infraestrutura, canais de comercialização,
consumidores, produtores de bens complementares, empresas, podendo ainda incluir
instituições governamentais, universidades e centros de treinamento (Schlesinger, 2013).

Figura 11: Esquema do conceito de conglomerado.
Fonte: ProSavana-PD (2013).

109

É importante destacar que um dos principais objetivos a ser alcançado com esta
proposta de reorganização produtiva era o de acelerar os resultados do desenvolvimento
agrícola. Nesse sentido, dando início às atividades preparatórias para a formação destes
conglomerados, o documento elencava dezesseis projetos prioritários – os Quick Impact
Projects (QIPs) – para aumentar a produtividade da cadeia de valor a que se aplicavam,
gerando impactos e resultados visíveis em curto prazo. Para garantir a velocidade do
desenvolvimento, atendendo às demandas políticas do Estado moçambicano e gerar
rapidamente o “sucesso do Cerrado” no Corredor de Nacala, os resultados dos QIPs
funcionariam como showcases do potencial agrícola da região, de modo a atrair doadores para
financiar outros projetos propostos no Plano Diretor, além de empresas nacionais e
internacionais que pudessem fomentar planos de agronegócio na região.
A maior parte dos QIPs, porém, não definia com precisão seus beneficiários,
localização ou magnitude, sendo praticamente impossível mensurar a dimensão e efeitos de
seus resultados. Muitos requeriam ainda a realização de estudos de impacto ambiental, além
de apontarem para a necessidade de desapropriação e reassentamento de populações locais.
Tais questões aprofundaram as manifestações nacionais e internacionais contra o ProSavana.
Uma série de organizações e movimentos sociais alegava que com a chegada de massivos
investimentos externos os camponeses da região acabariam sendo removidos de suas terras.
As críticas se dirigiam ainda à possível perda de autonomia das famílias camponesas não só
em relação às terras, mas ao que se produz nas áreas de uso comunitário, o agravamento da
situação de insegurança alimentar e redução da qualidade de vida dos camponeses, em um
quadro de perda progressiva de seus direitos consuetudinários sobre a terra.
Esse período foi o mais conturbado, porque de fato a sociedade civil, os
camponeses, os beneficiários, não tinham sido consultados. Sentimos de alguma
maneira que foi um programa pré-concebido e muito menos partilhado com as
comunidades, ou ouvir de fato quais eram as necessidades dos camponeses
(Membro da União Provincial de Camponeses do Niassa).

Assim,
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ProSavana tornou-se o programa de desenvolvimento mais contestado de Moçambique.
Todos os principais movimentos sociais do país colocaram-se publicamente contra” (Morais,
2014, p.6). Para os manifestantes, não havia dúvidas de que este primeiro Plano Diretor era
um plano de negócios para a região:
Até aqui, as informações que tínhamos eram de jornais, as entrevistas e os breves
pronunciamentos que o governo fazia sobre o assunto. Mas não havia nenhum
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documento. Nada oficial. Nem o acordo de cooperação (...). Entretanto, bem mais
tarde, viemos a ter o primeiro draft do Plano Diretor. Mas também não foi
oficialmente. Não nos foi entregue. Ele vazou. Foi... pronto, gente conhecida que
passou para nós. Então aí começamos a ver que realmente aquilo é um programa
de agronegócio, não tinha nada de desenvolvimento. Porque no discurso, na fala,
conforme iam sendo contestados diziam, “não, este é um programa para apoiar o
pequeno produtor. Ninguém vai retirar ninguém e não vem brasileiro para aqui. Não
vem gente trabalhar a terra aqui. O que vai haver é cooperação técnica somente. E
apoio financeiro do Japão”. (...) Supostamente o apoio do Japão vinha como doação,
sem interesse nenhum. No entanto, ao ler o Plano Diretor, vê-se claramente que há
um grande interesse do Japão em produzir as commodities que são importantes, que
vão ser para exportação. Ou seja, não é pra produção local, não é para alimentação
aqui. Então foi ai que começou todo o processo (Membro da Justiça Ambiental53).

Para um dos manifestantes entrevistados, uma das coisas que “despertou não só a
sociedade civil moçambicana, mas a imprensa” foi o debate ocorrido na televisão brasileira no
qual o presidente da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão fez a afirmação,
citada anteriormente, sobre Moçambique possuir terras “quase de graça” para serem
oferecidas como um empréstimo aos agricultores brasileiros, uma vez que tais terras não
estariam sendo usadas.
Então isso criou uma estranheza em todo mundo e começou essa onda de
questionamentos. Afinal, o que é isso que está acontecendo? (...) Não havia uma
coerência na informação. Nunca existia uma informação oficial e é por isso que
havia muito espaço para a especulação. Cada pessoa dizia o que achava. Tanto que
em um dos casos disseram que era um programa que seria a réplica do
PRODECER em Moçambique, os paralelos, as condições agroecológicas são
semelhantes com as do Cerrado brasileiro, etc. Uma ótima oportunidade pra
desenvolver a agricultura, com a experiência que o Brasil já tem. E a experiência
que o Brasil também já tem em trabalhar em parceria com a JICA, com o Japão, na
produção de soja e esses produtos todos. Então pegamos essa parceria com o Brasil,
com a tecnologia, o conhecimento. Japão com o financiamento e com a experiência.
No entanto, Moçambique já entra com a terra (Membro da Justiça Ambiental).

Como destacam Shankland e Gonçalves (2016), as alegações de similaridades
baseadas na paisagem que aproximava o Cerrado brasileiro e a Savana moçambicana tiveram
uma força produtiva particular que permitiu tanto promover a cooperação sul-sul para o
desenvolvimento agrícola, quanto questioná-la. Conforme apresentarei nas próximas seções,
uma rede transnacional de contestação ao programa passa a ser construída a partir do
vazamento do Report nº2 do Plano Diretor, apoiando-se também nos resultados do
PRODECER e nas imagens do Cerrado coletadas por membros de organizações
moçambicanas em parceria com organizações brasileira.

53

A Justiça Ambiental é uma ONG vinculada à Friends of Earth, que opera em Moçambique desde 2004. Sua
atuação se dá em torno de problemáticas relacionadas à defesa do meio ambiente e do desenvolvimento
sustentável.
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2.2 Articulações para a luta

Apesar de não contar com a participação da Embrapa ou do IIAM em sua elaboração,
o Plano Diretor do ProSavana é encarado pelo governo moçambicano como um componente
técnico, que se desdobraria do PEDSA (Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor
Agrícola), sendo parte de uma estratégia pública de desenvolvimento de cadeias de valor em
seis corredores logísticos espalhados pelo país, retomando a antiga organização e distribuição
geográfica das empresas coloniais. A elaboração deste documento, portanto, ficou a cargo de
órgãos do governo moçambicano como o atual MASA e de agências privadas de consultoria,
como a FGV-Agro, pela contrapartida brasileira, e a Oriental Consulting, pelo lado japonês.
Tal artefato é o que tem gerado as maiores contestações ao programa, uma vez que
nele estaria presente de forma mais evidente seu conceito, conforme enunciado por alguns
membros de organizações manifestantes: a proposta de integração dos camponeses da região à
cadeia produtiva do agronegócio internacional para a produção de commodities voltadas à
exportação. As críticas destas organizações também provêm da referida ausência de
transparência e da falta de um processo participativo democrático na elaboração deste
conceito, como ressaltam em seus pronunciamentos.
Em reposta a este quadro que se delineava com as primeiras notícias sobre o
ProSavana, portanto, a partir de 2012 inicia-se um intenso intercâmbio de informações,
através de artefatos como declarações, relatórios, estudos, comunicados, cartas, etc., entre
organizações brasileiras, japonesas e moçambicanas, que refletiram no modo como as críticas
ao programa se sustentaram. É importante destacar, porém, que a articulação entre essas
organizações e movimentos sociais que vão construir um movimento de resistência ao
ProSavana não surge nesse momento, pois já possuíam um histórico mais antigo de
colaboração em outras lutas. É o que mostra a cronologia da resistência triangular dos povos,
descrita na Memória da Resistência ao ProSavana (documento lançado em 2016 pelas
organizações da contrapartida brasileira da articulação que se formava contra o programa) e as
entrevistas que realizei com membros de organizações da sociedade civil de Maputo:
Antes da articulação em torno do ProSavana, movimentos sociais do Brasil e de
Moçambique já estavam em articulação e diálogo sobre outras lutas. Em especial,
os Atingidos pela Vale, a Marcha Mundial das Mulheres e a Via Campesina há anos
vêm construindo lutas comuns e este campo previamente constituído foi crucial
para que a luta contra o ProSavana pudesse se formar em bases sólidas. O
Movimento de Pequenos Agricultores (MPA)/Via Campesina há tempos mantém
representantes em Moçambique realizando programas de sementes nativas (FASE,
2016, p.20).
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Algumas pessoas da Justiça Ambiental fizeram parte da fundação da Livaningo, que
é uma outra organização não governamental. (...) E tínhamos contato com
organizações japonesas, porque na altura a Livaningo foi criada para contestar a
incineração de pesticidas obsoletos. E era com o Japão. Então tivemos parcerias
com o Japão para tentar tratar daquela questão e desde então as parcerias se
mantiveram. Quando surge o ProSavana reativamos isto. Que se passa? Tem
informação? Continuamos parceiros, a ver o que se podia fazer (...). Como é que
podemos articular esta contestação em vez de individualmente cada organização
estar a levar questionamentos. E a UNAC, sendo a união nacional dos camponeses,
fazia todo o sentido. Porque nós questionávamos, mas ao mesmo tempo sabemos
que nós não temos esta ligação à base, direta aos camponeses (...). Então as parcerias
já existiam (Membro da Justiça Ambiental).

Deste modo, tal histórico de articulação pôde ser rapidamente acionado, permitindo
que com o auxílio de organizações brasileiras como a FASE (Federação de Órgãos para
Assistência Social e Educação) e internacionais como a Oxfam, membros da UNAC e da
ONG moçambicana ORAM (Organização Rural de Ajuda Mutua)54 visitassem a região do
Cerrado no estado do Mato Grosso. Esta viagem tinha como objetivo reforçar a aliança já
existente com movimentos sociais brasileiros como o MPA, o MST, a Contag (Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) e o MMC (Movimento das Mulheres
Camponesas). Assim, a viagem incluiu a participação dos moçambicanos em um seminário de
movimentos sociais do campo, realizado na cidade de Cuiabá, e uma posterior ida a campo,
na qual percorreram cerca de três mil quilômetros do Cerrado mato-grossense.
Um segundo e importante objetivo da viagem era permitir às organizações entrar em
contato com os agricultores brasileiros que passaram pela “situação real do agronegócio”,
como descreveu um antigo membro da UNAC que participou da delegação moçambicana.
Assim, poderiam estabelecer uma conexão entre os movimentos do campo dos dois países,
para construir a base de uma resistência comum. A viagem também incluiu visitas a sindicatos
de trabalhadores rurais, comunidades indígenas e de povos tradicionais brasileiros e conversas
com lideranças rurais, “pelas quais os moçambicanos puderam conhecer os processos de
resistência ao modelo implantado desde os anos 80 [no Cerrado]” (FASE, p. 2, 2016).

54

A ORAM é uma ONG moçambicana fundada em 1992, sendo inicialmente uma associação. Atua na garantia
dos direitos das comunidades rurais sobre suas terras, promovendo o associativismo entre os camponeses. É uma
organização nacional, estando representada por delegações em todas as províncias do país. Segundo o delegado
da ORAM para a província de Nampula e Cabo Delgado, a organização presta apoio nos processos de
divulgação da legislação moçambicana nas comunidades, além de facilitar os processos de registro de terras
comunitárias, através da delimitação de suas áreas. A ORAM também facilita os processos de legalização de
associações de camponeses e na elaboração de planos de uso de terra das comunidades locais. “Todo este
conjunto de coisas que a ORAM faz tem levantado outras situações como, por exemplo, os conflitos de terra.
Então a ORAM aparece também para facilitar os processos de mediação de conflitos de terras comunitárias”,
destaca o gestor.
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Com os depoimentos daqueles pequenos agricultores afetados pelo modelo produtivo
promovido por programas como o PRODECER e com o avanço da cadeia do agronegócio na
região, além das imagens das imensas áreas de monocultivo de soja obtidas durante a viagem,
foi possível a realização de um documentário denominado ProSavana: a Face Oculta do
PRODECER. “E a partir de então começamos a discutir o programa olhando para aquele
modelo. E o filme deu-nos uma ideia geral de como é que as coisas lá funcionam. Inclusive
com entrevistas com pessoas das áreas circunvizinhas onde o programa PRODECER estava a
ter lugar”, conta um membro da ORAM. Posteriormente, o documentário serviu como
material de apresentação e discussão sobre os possíveis impactos do ProSavana, na medida
em que poderia replicar a experiência brasileira em meio às comunidades camponesas do
Corredor de Nacala:
Nós já com alguma informação fomos convidados para uma reunião, que seria ao
regresso da delegação para a partilha do que tinha sido a viagem. (...) Nesse
momento nós pudemos ver o que tinha sido verificado pelos moçambicanos e o que
eram os artigos e os estudos que a FASE estava a fazer. Pudemos ver também um
documentário do que foi o PRODECER. Vimos alguns vídeos que refletiam o que a
delegação foi encontrar naquela altura. E lembro-me que eram poucas famílias que
já existiam [no Cerrado] e reclamavam que passaram de agricultores para pessoas
que tinham que comprar comida. Referiam que as pessoas tinham desaparecido
todas do Cerrado e que eram pessoas sem terra (Membro da Livaningo55).
Não foi para menos, porque as imagens que nós conseguimos capturar do Brasil
foram bastante contraditórias àquilo que é a realidade moçambicana. São vastas
áreas de terras contínuas, que no contexto moçambicano, ao longo do Corredor de
Nacala, incluindo as províncias vizinhas afetadas, não tem. Então começamos a
levantar questões, uma série de perguntas. Como é que aquilo era possível aqui? E
depois, segundo indicações que nós tínhamos, fomos recuperando algumas
declarações dos governantes moçambicanos que iam para o Brasil e diziam que “nós
temos muita terra desocupada”, “muita terra que não está a ser utilizada”. Estes
discursos não refletem a realidade do povo moçambicano. (...). Então começamos a
fazer esta luta (Membro da ORAM-Nampula).

Segundo Shankland e Gonçalves (2016), os relatos da viagem geraram uma série de
testemunhos entremeados de referências nostálgicas sobre um antes biologicamente diverso
Cerrado, agora tomado pelo cultivo da soja, além de comparações entre as percepções das
comunidades nativas do Corredor de Nacala e as das populações indígenas brasileiras a
respeito da temática do território. Reforçavam, assim, as imagens de similaridade que têm
pautado o debate sobre a transposição do programa de cooperação internacional,
55

Pautada por princípios como os da boa governança, justiça social, conservação e uso sustentável dos recursos
naturais, a Livaningo é uma ONG criada em 1998 para tratar de questões relacionadas à gestão do meio
ambiente, recursos naturais e bem estar social da população moçambicana de modo geral. Como conta uma de
suas coordenadoras, a entidade surge como um movimento de organizações, jornalistas, ambientalistas e
acadêmicos, que se juntaram para impedir que fosse instalada uma fábrica de incineração de resíduos tóxicos na
Matola (periferia de Maputo), através de uma parceria do governo moçambicano com o governo da Dinamarca.
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transportando-as também para as demandas dos movimentos sociais. Contudo, não através da
cartografia, como fizeram os promotores do ProSavana, mas por noções como a de
exportação de conflitos ou, na mesma linha da cooperação sul-sul brasileira, pela retomada de
similaridades culturais e históricas entre Brasil e Moçambique. É o que se nota, por exemplo,
neste relato retirado da Memória da Resistência ao ProSavana:
A sociedade civil moçambicana ciente das vantagens resultantes do processo de
cooperação com outras nações do além fronteira sentiu a necessidade de estabelecer
um processo de cooperação com vista a denunciar atos maléficos perpetuados pelo
capitalismo assim como, para maximizar as suas pautas de luta contra as ideias do
capitalismo desenfreado. Portanto, a existência de uma história comum que
caracterizou as duas sociedades, ligado a luta pela independência contra o
colonialismo português, adicionado ao uso da língua comum, contribuiu na
atração, articulação e por sua vez no processo de cooperação entre os povos de
Brasil e de Moçambique (FASE, p. 35, 2016).

Como relata este documento, além da incursão pelo Cerrado, os ativistas
moçambicanos participaram de reuniões com representantes governamentais em Brasília e de
um evento realizado pelo CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional) voltado à discussão de projetos de agroecologia desenvolvidos por movimentos
sociais brasileiros. Nesse sentido, foram incorporadas à articulação não somente ONGs e
movimentos sociais do Brasil, como também membros da academia e de esferas
governamentais mais próximas ao antigo MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário).
Assim, um vínculo importante foi estabelecido com o CONSEA56, que incluiu o ProSavana
como tema a ser debatido em suas plenárias.
Segundo relatou-me um dos membros da ORAM, em razão de todo o “barulho” e
busca por informações que a organizações estavam a realizar, uma equipe técnica do
ProSavana, formada por representantes dos três países, tentou iniciar um espaço para
discussão. Foi então organizada uma reunião na cidade de Nampula, “em que a representação
do ProSavana ao alto nível, ao nível do Ministério da Agricultura”, estava presente. Contou
que nesta reunião as organizações da sociedade civil que haviam viajado ao Brasil
apresentaram o vídeo com as imagens do Cerrado, questionando a seguir como aquela
realidade poderia ser correlacionada com a situação encontrada em Moçambique. Em sua
opinião, a reunião deixou claro que era necessário aprofundar as questões relacionadas ao
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Neste período a presidente do conselho era também membro da FASE, organização brasileira que desde o
princípio colaborou com o intercâmbio de informações com os manifestantes moçambicanos, principalmente por
já ter realizado muitos trabalhos críticos ao modelo de desenvolvimento agrícola implementado no Cerrado.
Estas alianças também foram importantes para a consolidação de uma articulação entre os dois países que
pudesse repercutir em esferas mais fechadas do governo brasileiro.
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impacto do programa para o regime de terras no país e que era preciso “desenhar um plano de
ação que permitisse às partes estarem juntas. Trabalharem conjuntamente”. No entanto, até
esse momento as organizações não sabiam da existência de um esboço já bastante avançado
do Plano Diretor, o que veio a dificultar esta intenção inicial de construção de um diálogo.
Curiosamente e estranhamente, o Plano Diretor não havia sido divulgado até aquele
dia, mas já havia um plano diretor praticamente feito. Então nós questionávamos
onde é que estava o Plano Diretor. Conseguimos obter o Plano Diretor através dos
nossos amigos de fora de Moçambique. Eles conseguiram capturar o plano, porque o
governo moçambicano não aceitava. Nem a equipa técnica aceitava partilhar o Plano
Diretor. (...) Exploramos e vimos que o Plano Diretor estava muito longe. E não
estava claro sobre nada. Como seria a questão da posse de terra, qual seria o
modelo de ligação com os camponeses, como seriam observados os aspectos
ambientais, uma série de coisas. Nós levantamos esse conjunto de coisas e
colocamos à mesa (Membro da ORAM-Nampula).

Como resultado da articulação e busca por informações entre organizações dos três
países cooperantes, em abril de 2013 um grupo de organizações moçambicanas e
internacionais divulgou uma nota com suas reflexões iniciais sobre o Report nº2. Nesta
afirmavam que o vazamento deste exemplar do Plano Diretor vinha confirmar que este seria
um plano de negócios secreto que abriria caminho para a usurpação de terras em larga
escala, ao criar condições ideais para a entrada do agronegócio internacional no país. A nota,
portanto, organizava uma primeira inscrição das denúncias dos manifestantes em resposta ao
que encontraram no Plano Diretor, das reflexões tecidas a partir da viagem ao Brasil e da
posterior discussão destes materiais junto a algumas comunidades camponesas na área de
implementação do ProSavana.
Este artefato destacava ainda uma possível relação entre o programa e o Fundo Nacala,
uma estratégia de atração de investimentos privados para o desenvolvimento de toda a cadeia
produtiva agrícola no Corredor de Nacala (Agroanalysis, 2012). Apesar de os promotores do
ProSavana negarem sua relação com o fundo de investimentos, tendo ambas as iniciativas
surgido em meio às negociações trilaterais entre Japão, Brasil e Moçambique57, mais
desconfiança foi gerada sobre os verdadeiros objetivos do programa de cooperação. Como
pontua o estudo técnico sobre o tema realizado pela FASE (2015), diversos fatores
contribuíram para que não estivesse claro quais eram as fronteiras na condução dos dois
empreendimentos: a justaposição de papéis desempenhados pela FGV na execução do Plano
Diretor do ProSavana e na concepção do Fundo Nacala; a falta de clareza nas declarações
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Tanto o Plano Diretor do ProSavana, quanto o Fundo Nacala foram apresentados pela FGV-Agro no seminário
sobre a Missão Conjunta realizado em Tóquio, no ano de 2012 (FASE, 2016). Meses depois em Brasília, FGV,
ABC e Embrapa organizam, com o apoio da JICA, o Global Fund Launch Event for The Nacala Fund.
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oficiais prestadas por membros do governo brasileiro e moçambicano, que vinham associando
as iniciativas; a forma de apresentação das informações sobre o Fundo Nacala pela FGVProjetos na internet, pois o vinculava ao ProSavana; a ausência de documentos oficiais sobre
o Fundo Nacala disponíveis para consulta pública; e uma cobertura de imprensa deficiente.
Conforme analisa Clements (2015), o Fundo Nacala e o ProSavana foram
apresentados pela FGV-Projetos como partes de um mesmo pacote institucional para a
redução dos riscos de investimentos no Corredor de Nacala, o que confirmaria as suspeitas de
organizações moçambicanas sobre as estratégias de desenvolvimento rural adotadas por
ambas as iniciativas, isto é, baseadas em um modelo agrário voltado para a exportação e com
a mecanização em larga escala da produção de monoculturas.
As críticas recaiam ainda sobre a proposta do Report nº2 de realizar uma transição da
agricultura itinerante feita pelos camponeses para uma agricultura sedentária. Segundo os
manifestantes, não haviam sido conduzidos estudos técnicos que comprovassem que a baixa
produtividade agrícola advinha do modo de produção tradicional camponês, assim como não
foram feitas consultas às comunidades sobre a possibilidade de uso de suas terras para o
cultivo de commodities. Sendo o regime de concessão de terras no país aberto a estrangeiros,
os manifestantes temiam, portanto, que com a chegada de massivos investimentos externos
esta população fosse removida de suas terras em consequência do endividamento que um
regime de trabalho sob contrato pode produzir, ou por reassentamentos promovidos pelo
governo moçambicano, ambas propostas presentes no Report nº2.

2.3 A Carta Aberta e a extensão da cooperação sul-sul dos povos

Este momento de resistência fez com que fossem realizados, ainda no primeiro
semestre de 2013, encontros entre a equipe do programa, representantes do governo
moçambicano e os manifestantes, em Maputo e nas províncias em que seriam implementadas
as componentes do ProSavana. Apesar de apresentadas como consultas, tais reuniões
tomaram o caráter de sessões nas quais se transmitiam informações sobre os benefícios do
programa. “Não visavam escutar os camponeses, mas cumprir um protocolo de apresentação
rudimentar de informações que depois contava como realização de consultas com a sociedade
civil em documentos públicos” (FASE, p. 28, 2016). E se nesse período os documentos
oficiais ainda permaneciam pouco divulgados, do lado da articulação que começa a ser
construída pela resistência ao ProSavana, as organizações e movimentos sociais dos três
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países passam a se organizar para divulgar, analisar e cruzar informações, não só sobre o
empreendimento em si, mas sobre a região do Corredor de Nacala, suas relações com o
mercado internacional de commodities, os agentes financiadores dos projetos, os impactos
para as comunidades e os riscos ambientais. Assim, os conteúdos da primeira versão do Plano
Diretor puderam ser transformados em materiais de debate, tendo a UNAC se engajado em
levar estas informações às comunidades camponesas, através do apoio recebido pelas Uniões
Provinciais de Camponeses (UPCs) 58.
Tais críticas trazidas na referida nota e em outros documentos políticos publicados
nesse período culminaram na formulação, ainda em 2013, de uma Carta Aberta das
Organizações e Movimentos Sociais Moçambicanos, dirigida aos presidentes de
Moçambique, Brasil e ao primeiro-ministro do Japão. Nela os manifestantes pediam pela
suspensão e revisão imediata do ProSavana e propunham um outro modelo técnico de
desenvolvimento agrícola, entendido como mais sustentável para a região: uma agricultura
baseada em sistemas de produção e não em produtos, que respeitasse a lógica produtiva
familiar dos camponeses e sua forma de ocupação do espaço em sua dimensão social e
antropológica.
Que todos os recursos humanos, materiais e financeiros alocados ao Programa
ProSavana sejam realocados na definição e implementação de um Plano Nacional de
Apoio a Agricultura Familiar sustentável (sistema familiar), defendido há mais de
duas décadas pelas famílias camponesas de toda a República de Moçambique, com o
objectivo de apoiar e garantir a soberania alimentar de mais de 16 milhões de
moçambicanos que têm na agricultura o seu principal meio de vida; Que o Governo
moçambicano priorize a soberania alimentar, agricultura de conservação e
agroecológica como as únicas soluções sustentáveis para a redução da fome e
promoção da alimentação adequada; Que o Governo moçambicano adopte políticas
para o sector agrário centradas no apoio à agricultura camponesa, cujas prioridades
assentam-se no acesso ao crédito rural, serviços de extensão agrária, sistemas de
irrigação, valorização das sementes nativas e resistentes às mudanças climáticas,
infra estruturas rurais ligadas a criação de capacidade produtiva e políticas de apoio
e incentivo à comercialização rural (Carta Aberta, 2013).

Neste documento estão presentes uma série de demandas que posteriormente seriam
incorporadas a novas versões do Plano Diretor do ProSavana, mostrando como a elaboração
deste artefato específico trouxe importantes efeitos políticos para o encaminhamento do
programa. São elementos como a formação de um mecanismo de diálogo com as
comunidades camponesas e organizações da sociedade civil moçambicana, o apoio à
58

As Uniões Provinciais de Camponeses (UPCs) são as organizações que representam a UNAC ao nível de cada
Província, intermediando as demandas entre as “bases” camponesas e a união nacional. A forma de trabalho
destas organizações e sua contribuição para a conformação de um movimento camponês no país serão tratadas
em maior detalhe no capítulo 4.
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agricultura familiar, sua integração ao mercado, a demanda por acesso ao crédito rural e
serviços de extenção. É fundamental ressaltar que este é o primeiro documento que propõem a
paralisação e reformulação da iniciativa de cooperação, modificando o tom anterior das
denúncias, que íam no sentido de esclarecer as informações obtidas.
A Carta Aberta teve um impacto importante no Brasil, que culminou no atraso dos
planos iniciais para a implementação dos projetos. O documento tornou-se um instrumento de
pressão junto ao governo brasileiro, principalmente em relação aos órgãos cujo trabalho se
pautava no incentivo à agricultura familiar. Foram realizados nesse período encontros com
representantes governamentais para a obtenção de maiores informações, buscando pressionar
principalmente a ABC enquanto órgão responsável pela cooperação brasileira. No entanto,
relata a Memória da Resistência ao ProSavana, logo se percebeu que esta era apenas uma
agência executora e não a instância na qual as decisões eram tomadas de fato. A
institucionalidade do processo decisório com que se depararam as organizações e movimentos
sociais brasileiros era bastante indefinida, portanto, de difícil possibilidade de incidência
política. Assim, em contraste a esse posicionamento, tais organizações buscaram de forma
conjunta mapear os agentes tomadores de decisão dentro da implementação do ProSavana,
defrontando-se com um mosaico extremamente múltiplo de entidades:
Depararam-se com um labirinto, onde circulam e decidem em ambientes privados
ministérios (Relações Exteriores, Agricultura), empresas do agronegócio, fundações,
como a Fundação Getúlio Vargas (FGV / GV Agro) – responsável pela elaboração
do Plano Diretor do ProSavana e do Fundo Nacala – Instituto Lula, programas
multilaterais de cooperação em segurança alimentar e nutricional, Fundação Gates,
entre outros. Em meio a uma miríade de atores públicos e privados, as organizações
constataram a centralidade do Instituto Lula na formulação e decisão sobre a
presença do Brasil na África, em geral, e sobre o ProSavana, em particular. (...) A
premissa adotada pelo Instituto Lula é que a fome na África é um problema urgente
e o seu enfrentamento requer o envolvimento do setor privado. Premissa semelhante
é adotada no Brasil, onde a agricultura empresarial predomina como modelo
agrícola e agrário do país, ancorada em histórica base política de apoio (a chamada
“bancada ruralista”) que se reflete em forte presença no poder Executivo e na
destinação de recursos orçamentários, créditos e apoio de políticas e programas
públicos (FASE, 2016, p.24-25).

Contudo, não havendo uma resposta direta aos problemas pontuados na Carta Aberta,
o ano de 2013 foi marcado pelo aumento das críticas em torno da ausência de transparência e
de um processo participativo na formulação do ProSavana, inclusive por organizações
internacionais. Na esfera das relações exteriores, os representantes do governo brasileiro se
desviavam dos questionamentos e críticas, afirmando que só poderiam responder às demandas
do próprio governo moçambicano. A ABC neste momento reconhece a existência de
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problemas de comunicação e de acesso à informação, afirmando que tais distorções seriam
corrigidas com a implementação do ProSavana-PEM, uma vez que a componente estava em
certa medida mais alinhada com as demandas dos manifestantes. A agência realizou então
uma reunião com estes na Embaixada do Brasil em Maputo, na qual, segundo depoimentos
coletados em campo, a narrativa seguia sendo a da falha na comunicação como principal
origem das críticas e denúncias.
Em razão destas dificuldades de diálogo, as tentativas de interlocução dos
manifestantes com o governo brasileiro deslocaram-se da ABC para esferas mais favoráveis à
agricultura familiar e aos movimentos do campo como o CONSEA, que convidou um
membro da UNAC para discursar em sua reunião plenária. Deste modo, pela articulação com
as organizações brasileiras os manifestantes conseguiram também incluir a pauta do
ProSavana na 8ª reunião do Comitê Permanente de Assuntos Internacionais do CONDRAF
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável), conselho vinculado ao MDA,
visando institucionalizar o diálogo com estes setores do governo brasileiro.
Foi uma combinação desta rede de ONGs e movimentos que em dezembro de 2013
assegurou o convite para que um representante da UNAC apresentasse a visão da
organização sobre a cooperação Brasil-Moçambique em agricultura em uma reunião
do CONSEA. Isso contribuiu para uma resolução que incluía uma forte crítica ao
ProSavana. Dado o status formal e prestígio político do CONSEA, foi impossível
para o governo brasileiro ignorar esta controvérsia. O que assinalou o fim das
declarações oficiais sobre o ProSavana que ecoavam uma retórica triunfalista dos
promotores do agronegócio como a FGV-Agro, cujo papel formal no programa foi
atingido, conforme se iniciou a busca por um enquadramento mais amigável à
pequena agricultura (Shankland e Gonçalves, 2016, p.7).

Como destaca Santarelli (2016), o CONSEA era naquele momento um importante
espaço de articulação político-social junto à presidência da república, no qual os temas da
segurança alimentar e da exportação das contradições do meio rural brasileiro vinham sendo
muito discutidos. O órgão foi fundamental para a elaboração de instrumentos políticos que
fortalecessem a agricultura familiar e a proteção social da população rural no Brasil. Assim,
CONSEA e CONDRAF se pronunciaram criticamente ao ProSavana, destacando-o como um
projeto emblemático da predominância do apoio público a um modelo de monocultivo
exportador, promotor da concentração fundiária e do uso intensivo de defensivos agrícolas,
em detrimento da agricultura familiar e camponesa, que no contexto brasileiro, afirmavam,
eram as responsáveis pela maior parte dos empregos no campo e pela produção de alimentos.
Segundo o posicionamento destes conselhos, portanto, “o peso político e econômico
que tem o agronegócio na política interna e externa também está se refletindo na cooperação
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internacional” (CONSEA, 2013, p.6). O CONSEA encaminhou então à presidência da
República uma Carta de Exposição de Motivos, na qual reiterava que a cooperação horizontal
brasileira deveria respeitar princípios como a não intervenção em assuntos internos de outras
nações, a solidariedade, a ausência de interesses comerciais e a não condicionalidade.
Ressaltavam ainda que um debate sobre estratégias de desenvolvimento deveria ser orientador
da política cooperação59:
Nesses termos, os modelos de desenvolvimento impulsionados pela cooperação
brasileira no campo da segurança alimentar e nutricional devem se pautar pela
promoção do direito humano à alimentação e da soberania alimentar, com ênfase
no fortalecimento da agricultura familiar, camponesa e indígena, a produção de
base agroecológica e orgânica, reconhecendo as formas coletivas de produção,
promovendo a igualdade de gênero e valorizando as práticas e saberes
tradicionais, a cultura e os modos de vida locais (CONSEA, 2013, p.6-7).

Ainda durante este primeiro momento de troca de informações entre os manifestantes,
representantes da FASE e do MPA (que já realizavam naquele momento um intercâmbio entre
suas bases e a UNAC, para o desenvolvimento de projetos dentro de uma perspectiva
agroecológica), foram convidados a visitar o Corredor de Nacala. Assim, representantes da
FASE, MPA, ORAM, UNAC, Action Aid, Oxfam do Brasil e de Moçambique percorreram a
região, onde se encontraram com representações camponesas. Nas províncias, as organizações
brasileiras puderam presenciar também a atuação de grandes empresas brasileiras em obras de
infraestrutura na região, como portos, silos de armazenagem de grãos e na ferrovia que
atravessa o Corredor de Nacala.
A partir destas visitas foi elaborado pela FASE o estudo “Cooperação e Investimento
do Brasil na África – o Caso do ProSavana em Moçambique”, apresentado na primeira
Conferência Triangular dos Povos de Moçambique, Japão e Brasil. Esse evento, realizado em
Maputo, reuniu mais de sessenta movimentos sociais, associações camponesas e entidades da
sociedade civil dos três países, contando ainda com autoridades moçambicanas. Não
participaram, porém, representantes do governo brasileiro ou japonês. O que reforçava o
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Conforme apontado por Santarelli (2016) um aspecto muito criticado por conselhos participativos como o
CONSEA e o CONDRAF é que não existem mecanismos formais para a participação social no desenho,
implantação e monitoramento das iniciativas de cooperação internacional voltadas para a segurança alimentar e
nutricional. Esta é uma das críticas trazida, por exemplo, na Carta de Exposição de Motivos do CONSEA citada
anteriormente. Uma iniciativa no sentido de viabilizar esta interlocução foi a criação do Comitê Permanente de
Assuntos Internacionais do CONDRAF, que buscou discutir com movimentos sociais do campo programas
como o Mais Alimentos e o próprio ProSavana. Contudo, afirma a autora, são iniciativas que operam de forma
isolada, o que não tem possibilitado uma discussão mais sistematizada sobre as prioridades e estratégias neste
campo da cooperação internacional.
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discurso de que o ProSavana era um programa do governo moçambicano e de que tanto os
cooperantes, quantos os manifestantes deveriam se reportar somente a este.
Tais viagens, estudos e reuniões, portanto, foram instâncias que não só decorreram em
razão dos documentos trocados anteriormente entre os manifestantes, como contribuíram para
disseminá-los e para aumentar as possibilidades de ressonância de certas formas (conceitos,
palavras de ordem, demandas, relatos, etc.). Nas relações entre organizações e movimentos
sociais brasileiros, esta articulação se ramificou em outra perspectiva de cooperação sul-sul,
que resultou na formação do Grupo de Cooperação Sul-Sul dos Povos do BrasilMoçambique60. Contrastando-se ao que entendiam como os princípios que moviam a
cooperação governamental – sem transparência, antidemocrática, pensada de cima para
baixo – esta cooperação paralela seria movida pela soberania dos povos, pela solidariedade
sul-sul e pela autodeterminação dos povos sobre seus territórios, contra o modelo de
desenvolvimento capitaneado pelo agronegócio.
Na mesma altura que começamos a fazer os contatos com as organizações
brasileiras, fizemos um contato paralelo com as organizações japonesas. E havia
uma questão que [acreditamos] que era a questão da descentralização, ou da
polarização de poder dentro do programa. Percebia-se claramente os papeis
diferenciados, entre diferentes atores. E em função dessa polarização do poder, um
poder situado em três diferentes países, com papeis e responsabilidades
diferenciadas, achamos que a nossa advocacia deveria ser igualmente tripartida.
Olhando para esses três lados. E foi por via disso que surgiu essa aliança triangular
dos povos – que nós chamamos aliança triangular entre o Brasil, Japão e
Moçambique – com o objetivo, por um lado, de permitir o fluxo de informação
entre diferentes atores. [Por outro] de permitir a coordenação estratégica entre vários
atores e pressões coletivas dos três lados (Antigo membro da UNAC).

Assim como o depoimento acima, a Memória da Resistência ao ProSavana relata que
o contato com a realidade moçambicana trouxe a certeza aos grupos manifestantes de que a
resistência à expansão do modelo do agronegócio levado para o norte de Moçambique só
poderia ser travada através de lutas unificadas e que engajassem os movimentos sociais do
campo do Brasil e de Moçambique. Seria importante também o engajamento das organizações
japonesas, que já realizava um intenso trabalho de advocacy, pressionando o governo do
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Este está composto no Brasil por: MPA; Contag; FETRAF - Federação Nacional dos Trabalhadores e
Trabalhadoras da Agricultura Familiar; MMC - Movimento de Mulheres Camponesas; CPT - Comissão Pastoral
da Terra; CONAQ - Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas; MST; CIMI - Conselho Indigenista
Missionário; FASE; INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos; Instituto PACS – Políticas Alternativas
para o Cone Sul; Rede de Mulheres Negras para Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional; Fórum
Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional; OXFAM Brasil e Action Aid Brasil; e
pesquisadoras de diversos departamentos, tais como CPDA (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro);
NAEA (Universidade Federal do Pará); Núcleo Tramas (Universidade Federal do Ceará); e Labmundo
(Universidade Federal da Bahia).
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Japão para que revisse os padrões de financiamento da JICA61. A memória destaca ainda
como os documentos (e as reuniões em que eram elaborados) continuariam a ser artefatos
fundamentais para a manutenção da articulação para a luta contra o programa:
[Na conferência Tringular] foram debatidas e aprovadas as mensagens públicas
principais sobre as quais se passaria a atuar em conjunto: a “Carta Aberta”
seguiria sendo o documento principal e a unidade da resistência estava ali
constituída. Era preciso priorizar a demanda por acesso à informação e
transparência, pois naquele momento a informação disponível era parca e
distorcida e as consultas aos camponeses não existiam (FASE, 2016, p.30).

Como procurei descrever, a Carta Aberta e demais documentos produzidos pelos
manifestantes em resposta aos documentos técnicos, e os consequentes intercâmbios entre
organizações e movimentos sociais, foram ferramentas importantes na mobilização de
informação, grupos, redes e encontros, com suas respectivas inscrições em novos documentos
(e material audiovisual). Artefatos políticos, portanto, que pautaram a resistência para
modificar a forma como se planejava implementar o ProSavana. Como destacam tais
documentos, tratava-se de um movimento não apenas de solidariedade, mas para construir
uma luta comum, uma vez que a expansão do agronegócio afetaria também a soberania e
segurança alimentar e nutricional de populações em outras regiões do mundo, ao fortalecer
uma outra articulação: aquela entre a cadeia do agronegócio e a indústria alimentar.
Os manifestantes concluíram, então, que era o momento de levar adiante a resistência,
através de uma campanha internacional. Na próxima seção buscarei enfocar este momento de
adensamento da luta e as diferentes versões divulgadas do Plano Diretor, modulando-as com
os documentos políticos produzidos pelo movimento crítico ao ProSavana nesta nova etapa da
articulação. Deste modo, pretendo descrever alguns dos efeitos criados pelas resistências ao
modelo de desenvolvimento agrícola expresso no conceito inicial do ProSavana.

2.4 A campanha Não ao ProSavana e as alterações no Plano diretor

Não havendo uma resposta direta aos problemas pontuados na Carta Aberta, como o
risco da perda das terras pelos camponeses, a possibilidade de desequilíbrios socioambientais
e as ainda não realizadas consultas comunitárias, os anos subsequentes foram marcados pelo
aumento das críticas sobre a ausência de transparência e de um processo participativo na
implementação do ProSavana, uma vez que a componente de investigação do programa já
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A articulação da sociedade civil moçambicana com organizações japonesas também levou uma delegação ao
Japão, onde puderam dialogar com representantes políticos, da JICA e de universidades.
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realizava algumas de suas atividades previstas, como a construção de um laboratório na
cidade de Nampula, análises de solo e ensaios de variedades de sementes em campos
experimentais, mantidos pelo IIAM ao longo de alguns distritos e cidades do corredor.
Em razão destas críticas e contestações, os proponentes do programa divulgaram em
outubro de 2013 uma versão provisória do Plano Diretor, a Nota Conceitual sobre a
elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Agrícola do Corredor de Nacala. Esse novo
documento já expressava algumas mudanças de discurso, pois, diferentemente do Report nº2,
seu enfoque não estava nas culturas de alto valor e não se mencionava a produção para
exportação. O que se propunha agora era modernizar e diversificar a agricultura, para um
desenvolvimento regional inclusivo e sustentável, a criação de empregos e de uma cadeia de
abastecimento. A proposta fundamental era a ampliação da agricultura por contrato para
integrar os pequenos produtores ao mercado e aumentar o rendimento em suas próprias áreas
de cultivo. Outra alteração importante foi que o PRODECER não mais aparecia como
referência, mas sim o PEDSA. Mantinha-se, porém, a perspectiva de que a baixa
produtividade no setor advinha dos poucos excedentes gerados pela agricultura itinerante.
Como aponta a nota de abertura deste novo documento técnico, ele havia sido
preparado para ser discutido com as partes interessadas (stakeholders), de modo a propiciar
sua participação na elaboração do Plano Diretor. Por conseguinte, embora não fizesse
referência às críticas recebidas nos anos anteriores, a Nota Conceitual vinha responder as
manifestações sobre a ausência de um processo participativo na elaboração do programa, que
era não apenas uma demanda dos manifestantes, mas uma garantia prevista na Lei de Terras
do país. A partir da proposta deste documento foram organizadas rodadas de discussão em 19
distritos das províncias de Nampula, Niassa e Zambézia – regiões abrangidas pelo projeto – e
na capital, Maputo. O objetivo era divulgar a iniciativa e recolher recomendações para a
versão final do Plano Diretor, pois na avaliação da coordenação do ProSavana as críticas
advinham do desconhecimento da população sobre o que seria realizado. Participaram, assim,
camponeses, associações de produtores e organizações da sociedade civil moçambicana.
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No entanto, tais consultas foram desqualificadas por representantes de organizações da
sociedade civil como a Plataforma Provincial das Organizações Sociedade Civil de Nampula62
(PPOSC-Nampula), que emitiu um comunicado de imprensa no qual reiterava a Carta Aberta
e o posicionamento a favor da suspenção do ProSavana nos moldes como este vinha se
desenvolvendo. Denunciavam ainda ações manipulativas e intimidatórias promovidas pelos
proponentes do programa e pelos governos locais para segmentar e fragilizar as organizações
da sociedade civil e as comunidades camponesas. Apesar das mudanças expressas em
documentos como a Nota Conceitual, as organizações manifestantes entendiam que
permanecia o padrão anterior, no qual as consultas se formatavam como uma apresentação de
decisões já tomadas em outras instâncias da cooperação internacional.
Já em meados de 2014, em resposta a tal situação os manifestantes decidem lançar a
Campanha Não ao ProSavana, visando construir uma agenda pública de luta. O objetivo
principal seria deter as ações e projetos já em curso, assim como responsabilizar os Estados e
agências internacionais envolvidas (através de mecanismos legais e junto de instituições
extrajudiciais) pela denegação de informações sobre um programa de interesse público,
exigindo do governo de Moçambique a instauração de um mecanismo inclusivo, amplo e
democrático de construção de um diálogo.
Segundo o relato de um antigo membro da UNAC que participou da formação da
campanha, houve um processo cronológico até que se chegasse ao não definitivo. Entre 2012
e meados de 2013 ainda se buscava um diálogo no qual fossem discutidos os problemas
apresentados pelas organizações da sociedade civil e que se incorporassem as demandas dos
camponeses. No entanto, com a compreensão mais clara do modelo de agronegócio voltado
para a integração vertical dos camponeses a partir da agricultura por contrato, a expensas da
agricultura por pousio e outras técnicas tradicionais, os manifestantes teriam percebido que o
ProSavana “tinha vícios que não poderiam ser sanados, que não poderiam ser resolvidos, ou
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Trata-se de uma rede de organizações da sociedade civil com incidência ao nível provincial. Como descreveu
o responsável por sua presidência em 2017, trata-se de um grupo de organização que visa garantir que os
assuntos que não podem ser conduzidos por uma única organização sejam assumidos em conjunto pela
plataforma para que possam ser realizadas atividades de advocacia. Com uma coordenação rotativa, organizamse a partir de seis eixos de trabalho principais: agricultura e recursos naturais; saúde; educação; gênero; criança e
nutrição; governação. Uma consequência desta forma de organização é que a plataforma passou de uma posição
marcadamente contra o ProSavana, muito associada a seu presidente no período das primeiras notícias sobre o
programa, para uma posição cada vez mais próxima à de um “facilitador” do diálogo, quando a presidência passa
a ser gerida por uma organização mais favorável ao empreendimento. Em 2018 a ORAM era a organização
indicada para assumir a presidência. Segundo o delegado responsável pela sede de Nampula e Cabo Delgado, a
organização tem uma posição bastante crítica ao programa como ele está estruturado, mas permanece aberta a
dialogar com seus proponentes.
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ser remendados e trazer alguma coisa alternativa”. Foi a partir de então que as organizações se
decidiram pelo não e pela oficialização de uma campanha contra o programa.
Como destaca a declaração que oficializa o lançamento da campanha, os manifestantes
passam a enquadrar o ProSavana como uma tentativa de neocolonialismo, tendo em
consideração o contexto de realização das consultas comunitárias e o secretismo em torno dos
seus pressupostos, modo de elaboração e divulgação dos documentos técnicos. A principal
ameaça apontada pelos críticos continuava a se dar em torno da perda da posse da terra e de
recursos naturais pelos camponeses, mas seguiam destacando falta de transparência do
processo. O pronunciamento ainda retomava a Carta Aberta como marco de articulação
política contra o ProSavana, ressaltando as críticas realizadas nos anos anteriores. Dessa
forma, as organizações e camponeses que aderiram à campanha mantiveram a posição de que
aguardariam uma resposta à carta como forma de iniciar um diálogo mais transparente.
Fomos a uma apresentação pública que era praticamente brasileiros e japoneses a
apresentar. Inclusive tiramos fotografias e [registramos] os nomes das pessoas.
Ficamos a saber pela sociedade civil do Japão que um dos assessores que ali estava
presente foi o pensador do PRODECER na década de 70. (...) Ficamos a saber que
alguns dos que estavam ali tinham sido consultores e técnicos na elaboração do
PRODECER. (...). Foi nos apresentado o mapeamento, como seria a produção, que a
agricultura seria por contrato e que tinha que se transformar o pequeno em médio
e o médio em grande. Houve muita discussão, porque nós perguntávamos, e a
conservação? E a biodiversidade? E o camponês que não é referido em nenhum
momento no programa? Foi uma reunião pública muito tensa. Terminou e nós
saímos de lá com a percepção que aquilo não nos levaria... não era nenhum
programa para desenvolver realmente a agricultura. Então, fomos nos consolidando
como grupo, como rede (Membro da Livaningo).

Um mês após o lançamento da campanha foi realizada em Maputo a 2ª Conferência
Triangular dos Povos, contando com a participação de representações camponesas vindas das
províncias alvo do programa, entidades engajadas em lutas pela terra, meio ambiente direitos
humanos e das mulheres, além de organizações parceiras internacionais, acadêmicos e
representantes dos três governos. Segunda a Memória da Resistência ao ProSavana,
participaram do encontro de forma muito atuantes delegações de importantes organizações e
movimentos sociais do campo vindos do Brasil: Contag, MPA, MMC, CONAQ
(Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas), MST,
FBSSAN (Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional), FASE,
Oxfan Brasil e Action Aid Brasil. Neste encontro realizou-se também uma primeira reunião
para a internacionalização da campanha Não ao ProSavana, tendo sido acordado um plano de
trabalho com as bases camponesas e estratégias para a internacionalização da resistência.
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O anúncio da campanha e a realização de uma segunda conferência consolidaram um
marco importante para a articulação da resistência e da luta dos povos. Porém, foi possível
perceber que algumas organizações inicialmente muito críticas ao programa de cooperação
internacional não permaneciam de forma tão atuante, conforme se deu andamento ao processo
de contestação. Segundo a Memória da Resistência ao ProSavana, ainda que tivessem contado
com a participação representativa de organizações e movimentos sociais dos três países e de
outras organizações internacionais, houve ausências significativas, que apontavam que a
campanha “já nascia com uma delimitação de campo” (FASE, 2016, p.34).
A Carta Aberta foi escrita e muitas das organizações moçambicanas assinaram,
porque acharam que era uma causa que eles se identificavam. A maior parte das
organizações se identificou. Entretanto quando o grupo se formou, quando nós
começamos a viajar para Nampula (...) vimos que algumas organizações já não
queriam ter uma posição que, eles diziam, era tão rígida ou tão radical (...). A
primeira reunião que aconteceu foi boa, em Nampula, pois tínhamos alguns
contatos. Quando a UNAC foi para o Japão, foi para o Japão também com um
secretário da Plataforma [das Organizações da Sociedade Civil] de Nampula (...). A
segunda vez que fomos à Nampula, tentamos questionar e puxar que nos
transformássemos todos em campanha. E de lá saímos realmente com uma decisão
edificada de que sim, íamos fazer um comunicado de imprensa e neste seríamos
todos [da campanha]. O nosso espanto foi que quando passou o tempo, chegou o dia
do lançamento da campanha, [a PPOSC de] Nampula não se manifestou. Nós
ligamos e eles disseram que não havia consenso, que alguns deles teriam muito a
perder na relação com o governo. E que eles preferiam não estar em uma posição tão
radical (Membro da Livaningo).
Algumas organizações da sociedade civil moçambicana, a UNAC, a Justiça
Ambiental e outras, disseram “não, nós não queremos”. Se é assim, o governo não
quer aceitar conhecer as opiniões, os aconselhamentos e vem de forma arrogante,
ameaçadora, então, não queremos o ProSavana. De outro, existia um outro grupo de
organizações da sociedade civil, do qual a ORAM faz parte e a própria PPOSC,
tanto de Nampula como os fóruns provinciais de Niassa e Zambézia, que disseram,
ok, nós não estamos contra o desenvolvimento. Nós não estamos contra
investimentos. E não estamos contra o ProSavana como tal, mas nós queremos um
ProSavana inclusivo. Queremos um ProSavana de todos, um ProSavana claro em
termos de modelo de coexistência, de convivência entre o programa e os
camponeses e o setor privado nacional dentro do ProSavana. Porque tudo que nós
sabemos é que o Plano Diretor, a que não nos deram acesso, foi desenvolvido sem a
participação dos camponeses, sem a participação de todas as esferas sociais. (...) Foi
desenvolvido por uma equipa de fora e não teve nenhuma ligação com equipas ou
atores nacionais. (...) Nós queremos um ProSavana diferente disto que está aqui e
isso foi claramente expresso em uma Carta Aberta (Membro da ORAM-Nampula).

A mobilização, porém, conseguiu produzir algumas transformações. A partir das
críticas e demandas vindas das comunidades do Corredor de Nacala, das associações
camponesas, dos movimentos de resistência da cooperação sul-sul dos povos e também de
entidades internacionais, o Ministério da Agricultura moçambicano convocou, enfim, as
chamadas Reuniões de Auscultação Pública sobre o Draft Zero do Plano Diretor do
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ProSavana, a serem realizadas entre os dias 20 a 29 de abril de 2015 63. Já sem a participação
da FGV, a elaboração da nova versão do plano diretor ficou a cargo da JICA. Segundo a
agência, nas auscultações os gestores do programa iriam considerar as contribuições da
sociedade civil e dos camponeses, as quais posteriormente seriam repassadas a um novo
conjunto de consultores japoneses (Funada-Classen, 2019).
A realização destas reuniões, porém, tornou a situação ainda mais conflituosa. As mais
diversas organizações, independentemente de sua posição em relação ao programa, passaram
a criticar a maneira como foram conduzidos os encontros. Os protestos iniciaram-se pelo fato
de as auscultações terem sido organizadas para a apresentação de mais uma versão já pronta
do Plano Diretor – o chamado Draft Zero – sem que se instaurassem previamente os diálogos
democráticos, transparente e inclusivo, solicitados na Carta Aberta de dois anos atrás.
Estou a dizer isso, que não foram abertas e públicas, porque em cada encontro tinha
em número limitado. Se essa auscultação ia acontecer na sede de um distrito, o
poder [público] do distrito convidava algumas pessoas. Pessoas ligadas ao governo.
Enfermeiros, professores, pessoas membro do governo (...). E o convite estava na
internet, o camponês como que ia ver o convite na internet? O camponês não usa
internet. E em cada distrito eram dois encontros. (...) De manhã era na sede do
distrito, depois de tarde era na sede do posto administrativo. Então tinha pouca
possibilidade de as pessoas poderem participar. Quando se trata de consultas
comunitárias... Consultas comunitárias acontecem lá na comunidade. (...) Então não
foram consultas públicas, nem abertas. Muitos camponeses nem souberam que
aconteceram consultas ali e não participaram. Eu pelo menos, eu consegui participar
de muitas consultas, em vários distritos, em vários postos administrativos. (...)
Mesmo nessa consulta nacional. (...) Para aquela consulta [quero] dizer que quem
estava a moderar era o Ministro da Agricultura. Foi muito vergonhoso. O ministro
estava a ameaçar as pessoas. Nós dissemos que não queremos esse programa. Os
camponeses estão a perder as terras. Logo ali disse, “dá-me lá a lista das pessoas que
perderam as terras”. Um ministro não poderia falar disso ali, não poderia pedir lista.
Se dissesse pelo menos que ia pedir um dia para acompanhar... onde há camponês
que perdeu a terra. Pelo menos nós diríamos, bem nós vamos te acompanhar. Sim.
(...) Então as consultas aconteceram contrárias (Liderança camponesa de Nampula).

Em alguns casos camponeses chegaram a abandonar o processo de auscultação por
não terem seus questionamentos respondidos. É o que conta uma camponesa da província da
Zambézia, evidenciando que os camponeses já haviam aprendido uma estratégia para lidar
com os técnicos e governantes a partir dos encontros anteriores:
Porque num dos encontros que eu estava em Nampula, quando começaram a falar
coisas deles, os camponeses resolveram retirar-se da sala. Eles ficaram sós. Ficaram
como eu não sei. O presidente, vice-presidente, secretário... Sem membros. Sem
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Neste mesmo ano, já no âmbito da campanha, encontraram-se em Brasília organizações e movimentos sociais
brasileiros e moçambicanos para “dar continuidade aos seus trabalhos em duas frentes: alimentar a Campanha
Não ao ProSavana e avançar na construção de uma agenda propositiva de cooperação entre ambos os países”
(FASE, 2016, p. 34).
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membros da associação [de camponeses]. Então nós saímos. Começaram a fazer o
trabalho em grupo. Nós pensamos, o que é que aquele trabalho em grupo vai render?
É onde fui ver o ponto fraco deles. Também tiveram um encontro em Maputo, com
o Ministro da Agricultura. E eles cabularam aquilo que tivemos falado em Nampula.
O Ministro da Agricultura também respondeu da maneira como eles haviam
respondido. Abandonamos a sala também (Liderança camponesa da Zambézia).

Posteriormente às auscultações de Maputo as organizações da campanha escreveram
um conjunto de denúncias. Assinada por mais sessenta organizações do país e internacionais,
a Chamada dos Povos para Invalidação Imediata da Auscultação Pública do Plano Director do
ProSavana, publicada em junho de 2015, destacava que as reuniões não possuíam base
jurídica, pois ignoravam os instrumentos legais que definem as diretrizes das consultas
públicas no país. Segundo os manifestantes, os organizadores das auscultações teriam
deliberadamente se utilizado de atrasos, mudanças de locais, seleção dos participantes e do
entendimento impossível do conteúdo do documento (não disponibilizado em tempo hábil
para sua análise)64 para evitar intervenções. Relatam também a criação de um ambiente de
intimidação aos camponeses através da presença de seguranças fardados e armados, assim
como ameaças e perseguições aos camponeses que manifestaram objeções ao programa.
Não há nada daquele processo que foi muito bom. Porque nós temos leis em
Moçambique. A lei de terras, outras, que preveem um período antes da consulta que
é preciso entregar documentos, fazer ver as pessoas, motivar as pessoas a
debater o documento. Depois de trinta dias você pode vir sentar com as pessoas
para discutir. Não foi isso que aconteceu. Não. Nós temos lei. Isso é de lei, não
queremos que estas consultas aconteçam assim (Membro da Solidariedade
Moçambique65 – Nampula).
Penso que o que mais animou, mas de forma negativa, a discussão, sobretudo ao
nível nacional, é que o governo de Moçambique aparece com uma atitude bastante
arrogante. E às vezes até ameaçadora. E a sociedade civil também não se pôs atrás.
A sociedade civil mostrou que aquela forma, aquela atitude não era uma atitude
correta, que não era assim que deveríamos fazer as coisas. Acho que foi aquilo que
criou mais raiva, mais fúria em algumas organizações da sociedade civil
moçambicana (Membro da ORAM-Nampula).
Ao nível das províncias, dos distritos, dos postos administrativos, a participação nas
reuniões de auscultação era condicionada pelo prévio registro nas administrações
distritais. Dificulta bastante. Não só dificulta como gera uma violação grave. Todo
processo de auscultação tem que ser aberto a quem estiver interessado. (...) Antes
disso a própria divulgação, a informações de convocação das auscultações, apenas
foi colada nas vilas distritais e não nas comunidades. Quem não tenha passado pelas
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A primeira versão do Plano Diretor possui pouco menos de trezentas páginas. Apesar de as novas versões do
documento estarem cada vez mais reduzidas, é preciso lembrar que se trata de comunidades com baixos índices
de escolaridade e cuja primeira língua não é o português. Logo, seria de grande dificuldade a análise de um
documento técnico em condições limitadas de tempo.
65
A Solidariedade Moçambique é uma ONG de âmbito nacional, possuindo representações provinciais. Segundo
o diretor da sede de Nampula, o trabalho da organização é o de “advocacia sobre boa governação” na gestão e
exploração dos recursos naturais, estimulando o “espírito de win-win” para que as oportunidades do
desenvolvimento se distribuam entre empresas, governo e comunidades.
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vilas, não soube que havia auscultações (...). E antes das consultas os documentos
tem que estar disponíveis, mas só estavam disponíveis nas vilas distritais. A opinião
das pessoas estava baseada em uma apresentação de power point de quinze minutos.
Feita em português e com uma tradução que muitas vezes era problemática. Feita
por uma pessoa contratada. Indicada pelo ProSavana, ou pelo governo de
Moçambique. Muitas das consultas eram dirigidas pelo administrador ou governador
local, o que mais uma vez aumenta a desigualdade e limita bastante. A população
moçambicana diante de um administrador, diante de um governador, fala muito
pouco (Membro do da ADECRU).

Em razão destas críticas as organizações articuladas na campanha Não ao ProSavana
acionaram o Ministério Público brasileiro alegando que o programa estaria ferindo os
princípios de consulta livre, prévia e informada aos quais o país estaria submetido enquanto
signatário da Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho). Assim, ainda
em 2015, conforme relatou uma manifestante, organizações moçambicanas foram contatadas
pelo referido ministério, que afirmava ter aberto um inquérito para averiguar as denúncias
feitas até então na mídia ou por outros canais. Solicitavam, portanto, que as organizações
providenciassem documentos que embasassem e trouxessem evidências sobre as acusações
realizadas. No entanto, o parecer final não foi favorável aos manifestantes moçambicanos,
afirmando que estes não eram os responsáveis de fato pela redação da documentação:
Juntamos todos os documentos que nós tínhamos. Alguns deles contatamos o Brasil,
para saber dentro da legislação brasileira qual seria a lei, ou o artigo, ou o decreto
que estaria a ser violado. E da nossa parte nós também preparamos [a partir] da lei
moçambicana o que estaria a ser violado com um programa destes. Então falamos da
lei de terras, falamos da lei do ambiente e fomos falando de tudo o que achávamos
que poderia vir com o ProSavana (...). O Brasil nesse aspecto apoiou-nos a construir
o argumento que dizia que o país não podia ter uma atuação que desrespeitasse os
valores tradicionais dos povos e das comunidades moçambicanas, assim como
dentro do Brasil não podia desrespeitar os territórios dos indígenas e dos
quilombolas. (...) Entretanto, só um ano depois, quando nós tentamos saber o que
estava a acontecer e tivemos algumas reuniões em Brasília com o procurador,
ouvimos que isto é uma agenda do Brasil e não nossa. E nós, claro, não aceitamos
isso. Porque partiu de nós, não é? Nós ouvimos dizer e procuramos saber o que
significava. Referem que a sociedade civil moçambicana não faria isso sozinha. Até
alegam que há documentos escritos em brasileiro, em português do Brasil. E talvez
tenha sido esse documento, por causa do argumento dos indígenas e quilombolas
(Membro da Livaningo).

Por outro lado, tais reuniões foram denunciadas por organizações japonesas junto a
seu governo gerando um grande impacto, uma vez que haviam sido financiadas com recursos
públicos desse país. A partir de então maior pressão por transparência passa a ser exercida
sobre a JICA pelo próprio governo japonês. Deste modo, as organizações japonesas
conseguiram ter acesso a documentos que mostravam como a agência de cooperação havia
contratado já em 2013 uma empresa de consultoria, cujo relatório propunha a realização de
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um estudo para o mapeamento das organizações e dos ativistas, destacando quais teriam
posições consideradas radicais, moderadas, ou possivelmente favoráveis ao programa. Desta
forma seria elaborada uma estratégia diálogo para neutralizar aquelas organizações com uma
posição mais firme de não negociação sobre o ProSavana, além de aproximar aquelas
consideradas moderadas. No entanto, esta documentação nunca havia sido divulgada. Ainda
que as organizações da sociedade civil japonesa tivessem solicitado o acesso a todos os
documentos do programa, valendo-se de leis de acesso à informação do país.
Nós tivemos a sorte que a fonte principal para a operacionalização do ProSavana
estava no lado do Japão. É de lá que vinha o dinheiro. Então a sociedade civil do
Japão era muito fundamental para nós, porque bastava o Japão dizer “isto não está
claro vamos evitar o dinheiro”, então o Brasil não havia de vir para aqui. Dependia
dos fundos que o Japão tinha que desembolsar. Então conseguimos manter esta
ligação com a sociedade civil japonesa. Trocamos muita informação. A sociedade
civil japonesa sempre esteve a par das situações aqui em Moçambique, destes
processos de falta de consulta comunitárias, falta de inclusão, de atitudes de
arrogância e estas coisas todas. (...). E a sociedade civil pressionou o governo
japonês, o parlamento japonês para não aprovar fundos para o ProSavana. E foi
assim que se conseguiu manter o ProSavana até o nível em que está (Membro da
ORAM-Nampula).

Este processo de descoberta de novos documentos não compartilhados seria
fundamental para a suspensão do programa, como será detalhado na próxima seção. Antes, é
importante apontar, que as manifestações críticas ao ProSavana contribuíram também para
algumas modificações, ainda que com ressalvas, no conceito inicial que orientava o Plano
Diretor. Segundo os pesquisadores do centro de pesquisa moçambicano Observatório do Meio
Rural, que apesar de não ter se juntado diretamente à campanha, sempre demonstrou uma
posição bastante crítica ao modo como o ProSavana vinha sendo executado, “A nova visão
adoptada por este programa é melhorar a vida da população do Corredor de Nacala através do
fortalecimento da agricultura familiar em que o Governo e o sector privado aparecem apenas
como um apoio com vista a alcançar este objetivo” (Mosca e Bruna, 2015, p.15). Passa-se de
uma perspectiva voltada direta e explicitamente para a produção de culturas de rendimento
para serem exportadas, para uma abordagem focada em modelos de integração entre
pequenos e médios produtores com a produção em larga escala.
Um dos principais efeitos do processo de contestação ao ProSavana, portanto, podem
ser vistos em seus documentos técnicos: nas diferenças entre o Draft Zero e o Report nº2,
passando pelo esboço da Nota Conceitual. Pesquisadores como Hanlon (2015) apontam que a
última versão do Plano Diretor foi claramente escrita por brasileiros de uma vertente “prócamponês” do ProSavana. Já Santarelli (2016) argumenta que as críticas advindas da
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sociedade civil japonesa fizeram com que a JICA passasse a se preocupar com uma
apresentação mais pró-camponesa do programa. Na versão mais recente deste artefato, a
agência japonesa teria se preocupado em trabalhar com consultores que não estivessem
vinculados ou associados à equipe da FGV, elaboradores do Report nº2. No Draft Zero é
notável que junto ao enfoque no pequeno produtor como grupo alvo, uma série de culturas
alimentares também passa a ter maior relevância. Todavia, “uma análise da evolução das
áreas das diferentes culturas referidas no PD-Versão Zero, entre 2011 e 2030, indica
claramente que a soja evoluirá muito mais rapidamente que as restantes” (Mosca e Bruna,
2015, p. 16), sendo a cultura que mais receberá as melhorias da transferência de tecnologia66.
Embora já se possa perceber no Draft Zero um discurso que se volta para a integração
do pequeno produtor à cadeia produtiva agrícola e ao mercado, não são balizadas importantes
questões políticas que teriam também contribuído para a baixa produtividade na região, como
a defasagem no âmbito das políticas públicas direcionadas para o meio rural. Segundo um
estudo técnico sobre o Plano Diretor solicitado pelas organizações brasileiras do grupo de
cooperação sul-sul dos povos de Brasil e Moçambique, a grande falha no documento seria
tratar da agricultura considerando apenas a produtividade como critério comparativo entre
diferentes sistemas de produção. Deste modo, partindo de uma concepção técnica pautada na
agricultura moderna, pouca reflexão teria sido feita sobre os sistemas de produção
tradicional ou agroecológicos, aponta o estudo.
Entendemos que essa perspectiva é muito reducionista, ao atribuir aos sistemas
tradicionais de produção, em boa medida, a razão dos problemas do setor agrícola de
Moçambique. Esta concepção desconsidera outras questões relevantes que
promovem constrangimentos e se colocam como obstáculos ao desenvolvimento da
agricultura do país. Dentre essas limitações destacamos: a falta de infraestrutura; o
pequeno tamanho das unidades familiares de produção; a ausência de apoio
público que valoriza o conhecimento tradicional, tais como as sementes crioulas
(nativas) e as tecnologias sociais desenvolvidas pelas famílias agricultoras, no
âmbito das comunidades rurais. Soma-se a isto a falta de instrumentos públicos
para o fomento agrícola e a assessoria técnica, voltados para a realidade dessas
famílias (Porto, 2016, p. 64).

Conforme destacado em muitos dos documentos críticos ao programa, o Plano Diretor
estaria considerando os camponeses apenas na medida em que estes poderiam contribuir com
um modelo agroexportador. Tal direcionamento pouco mudou ao longo da reformulação
Se a Nota Conceitual, divulgada após o vazamento do Report nº 2, afirmava que “a transição da agricultura de
pousio para uma agricultura fixa é a principal premissa para o aumento da produtividade através de tecnologia da
agricultura intensiva”, o Draft Zero trata da “passagem de uma agricultura de subsistência para uma agricultura
sustentável”, do “estabelecimento de uma relação de mútuo benefício entre pequenos produtores e empresas
agrárias”, da promoção de parcerias público-privadas como “forças propulsoras de um desenvolvimento agrícola
sustentável” e da “agricultura familiar como parte essencial no desenvolvimento agrícola”.
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destes artefatos, que mantêm a perspectiva de integração dos produtores à cadeia de valor do
corredor logístico. Não muito diferente, portanto, da estratégia de formação de
conglomerados produtivos. O próprio termo camponês, como destacou um membro de uma
das organizações manifestantes, não é utilizado em nenhuma versão do Plano Diretor. Se por
um lado novos termos começam a surgir na versão mais recente do documento –
vulnerabilidade, sustentabilidade, parceria –mostrando uma tentativa de balizar as críticas
feitas ao conceito inicial, por outro, o enfoque no aumento da produtividade via agricultura
por contrato, ou sistemas de outgrower, continuam a ser a técnica que embasa o programa.
À primeira vista parece que mudou o conceito, mas a única coisa é que se introduziu
a categoria médios e pequenos. Em outras palavras, sinalizou essa intenção de
querer integrar também os pequenos e os médios. Mas a verdade é que a larga
maioria de moçambicanos são camponeses. Sobre o ponto de vista ideológico nós
também nos recusamos a entrar nestes conceitos. Eu questionei porque em nenhum
momento o documento faz referência ao camponês. Qual era o problema de fazer
referência ao conceito de camponês? E isto não está lá. O modelo é o mesmo. A
questão da integração, a questão de culpabilização dos camponeses pelo atual
estágio da agricultura prevalece (Membro da ADECRU).

Como me foi colocado por uma manifestante, as mudanças no Plano Diretor seriam
apenas cosméticas, isto é, seriam mudanças apenas na forma e nas categorias escolhidas para
compor os documentos. Se antes as terras do corredor de Nacala eram descritas como vazias,
disponíveis ou improdutivas, o Draft Zero aponta a existência de uma população crescente
que compromete a manutenção da segurança alimentar na região. Nesse sentido, uma vez que
os camponeses estariam mantendo níveis produtivos de subsistência, precisariam ser
integrados a redes comerciais mais amplas a partir da introdução de culturas de maior valor
agregado. Não se discute em maiores detalhes, porém, qual será a situação daqueles que não
se integrarem a tal cadeia produtiva. São questões ainda latentes no novo documento, que
levaram à permanência das críticas sobre a falta de transparência do programa.
Segundo um membro da Campanha Não ao ProSavana com quem pude conversar em
Maputo, ainda não estaria claro “como a coisa vai ser feita”, muitas lacunas permaneceriam e
em Moçambique, afirmava, já tinham muitas experiências relacionadas a “instrumentos que
dizem uma coisa e que a prática é outra”, referindo-se a muitos programas de cooperação
internacional e mesmo à corrupção de políticos e partidos moçambicanos. Assim, as
mudanças seriam apenas para “inglês ver”: mudanças estéticas que resultariam da pressão
internacional por uma reformulação do programa. “Tem que mudar de cor, mudar algumas
letras, remover algumas palavras. Ao invés de Moçambique escrever-se com uma letra
maiúscula, escreveu-se Moçambique com uma letra minúscula. Mas no fundo acaba sendo a
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mesma coisa, acaba sendo Moçambique”, conclui. Nesse sentido, as mudanças teriam
ocorrido muito mais na forma dos documentos – nos termos e conceitos apresentados – do
que no modo como se propunha implementar o ProSavana, uma vez que os efeitos de suas
intervenções acabariam sendo os mesmos.

2.5 Os ajustes na velocidade da transferência de tecnologia

Em janeiro de 2016 foi realizado no conselho municipal de Nampula uma reunião para
que fossem discutidos com “a Sociedade Civil Moçambicana” os rumos do ProSavana, após
todas as críticas e contestações surgidas nos anos anteriores. O evento foi convocado pela
Plataforma Provincial das Organizações da Sociedade Civil de Nampula e por suas redes
congêneres das demais províncias da área de implementação do programa, o Fórum das
Organizações Não Governamentais de Niassa (FONAGRI) e o Fórum das Organizações Não
Governamentais da Zambézia (FONGZA). Apesar de contar com a presença de muitas
organizações da sociedade civil do Corredor de Nacala, a coordenação do encontro ficou a
cargo de uma empresa de consultoria contratada pela JICA como facilitadora do diálogo.
A partir de uma consultoria que já vinha sendo realizada desde o ano anterior, o
principal objetivo deste workshop, como se denominou a reunião, era a criação de um grupo
de trabalho para estabelecer um mecanismo de diálogo e coordenação entre os gestores do
ProSavana e as organizações da sociedade civil, além de elaborar um cronograma de
processos para debate e tomada de decisões conjuntas sobre as próximas consultas
comunitárias com os camponeses.
Até que no final a JICA tinha contratado uma empresa de consultoria para tentar
montar um mecanismo de diálogo. (...) Inicialmente a informação que nos chegou da
própria empresa de consultoria, ligou pra nós a pedir um encontro, foi que a JICA
estava extremamente preocupada com como as coisas estavam a andar. E estava
considerando retirar todo o apoio financeiro, porque havia muita contestação e
porque a própria sociedade civil japonesa estava fazendo um barulho imenso. E
estava a contestar o fato de estarem a querer gastar dinheiro de impostos em
Moçambique, se a sociedade civil moçambicana não aceita, não quer. Sob esta capa,
tivemos um encontro com a empresa (Membro da Justiça Ambiental).
A JICA encomendou um estudo através de uma empresa de consultoria (...) que
conversou com vários atores, com o governo, com todas as partes da sociedade civil,
foi para o terreno. O estudo concluiu que o processo do desenho do ProSavana não
estava a ser feito da maneira como deveria ser, que era preciso encontrar uma outra
maneira de fazer, de desenhar o projeto (Membro da ORAM-Nampula).
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Segundo o relato de alguns membros da sociedade civil, como o presidente da
organização que assumiria a coordenação do mecanismo de diálogo, a empresa havia entrado
em contato com diversas organizações ao longo de 2015, comunicando que os
implementadores do programa reconheciam que haviam ocorrido erros no processo como foi
desenvolvimento o ProSavana. Portanto, estavam dispostos a dialogar com as organizações da
sociedade civil para a elaboração final do Plano Diretor e assim “incluir tudo aquilo que vocês
tinham como intenção no documento. Depois, a posterior, devolver ao governo”, relatou.
Destacou também que a iniciativa de formação do mecanismo de diálogo teria partido de
organizações de Nampula e não da JICA, como denunciava a campanha Não ao ProSavana:
Nessa altura, nós dizíamos ok, mas o assunto ProSavana envolve as três províncias.
Envolvendo três províncias, se há condições, nós queremos sentar, juntarmos e
encontrarmos o nosso mecanismo de articulação com o governo. Porque podia
acontecer que Nampula tinha ideias, Niassa teria outra, Zambézia teria outra. Então
o que nós dissemos a eles foi que Nampula pode convocar as outras organizações de
outras províncias, para vocês falarem isto que está a falar com estas organizações.
(...) Nós como organizações da sociedade civil, dissemos, temos que estar
organizados. Temos que nós, as três províncias, encontrarmos um meio que seria a
voz entre as organizações e o governo para a discussão deste assunto. E qual seria o
nome? Então tem que ser um mecanismo de coordenação. Não foi isto imposto nem
com o governo, nem com a JICA. Não, fomos nós que pensamos que devemos criar
um mecanismo de coordenação, onde os assuntos aquele grupo levava em nome das
organizações das três províncias para discutir com o governo (Membro da
Solidariedade Moçambique-Nampula).

Como descreve a ata da reunião, o encontro se iniciou com um representante da
empresa de consultoria – um moderador de conflitos – parabenizando a sociedade civil pela
vitória. Dados os esforços de coalizão destas organizações com a sociedade civil brasileira e
japonesa, o programa tinha sido paralisado. Segundo tal documento, o moderador destacou
que o ProSavana “estava na provável iminência de ser cancelado devido às fortes campanhas
contra o programa, provocadas por problemas ainda não sanados sobre conflitos e usurpação
de terras”, aludidos durante as consultas realizadas pela empresa. O mediador destacou que
apesar de já terem sido realizadas melhorias na estrutura do programa através do Draft Zero
do Plano Diretor, ainda persistiam lacunas graves como a não menção aos problemas
ocasionados pelo impacto das mudanças climáticas desencadeadas pelo programa, ou por não
possuir fortes garantias de salvaguarda dos direitos dos camponeses sobre suas terras. O
evento seria, assim, uma sinalização de que governo e doadores estariam dispostos a dialogar
e de que a decisão sobre a continuidade do programa estaria “essencialmente nas mãos da
sociedade civil”, que deveria decidir o que fazer com sua vitória.

135

Entretanto, o grande resultado deste encontro foi uma divisão entre estas organizações.
Muitas delas, como a Solidariedade Moçambique, que naquele momento presidia a PPOSCNampula, apoiaram a criação do mecanismo de diálogo já naquele evento. Declaravam que
com a reformulação do programa, particularmente de seu Plano Diretor, este poderia ser
implementado e receberia o apoio da sociedade civil da província no diálogo com os
camponeses. Para as organizações que permanecem fortemente contra o ProSavana, porém, as
críticas não se limitavam à reformulação específica daquele documento. Um dos principais
questionamentos destas organizações durante o encontro continuava a ser sobre a falta de
transparência na atuação dos promotores do programa. Agora, no que se referia ao critério de
escolha dos participantes do mecanismo de diálogo e dos organizadores daquele workshop.
No primeiro dia da reunião denunciaram o envio de convites direcionados a
organizações mais favoráveis ao ProSavana, enquanto outras apenas tiveram conhecimento do
evento através do convite público divulgado na imprensa nacional, sem grande antecedência e
muito próximo ao período de recesso dos trabalhos das organizações. Afirmavam que a
estratégia dos organizadores era chegar à reunião e “levantar papelinho de sim, nós aceitamos.
Eles já tinham a agenda, já estava decidido muito antes daquela reunião acontecer”, conta um
dos manifestantes. Deste modo, todo questionamento por parte das organizações vindas de
Maputo, principalmente, era motivo de agitação, pois se percebia que poderiam inviabilizar a
proposta de já naquele encontro criarem um mecanismo de diálogo. Algo que não era
unânime mesmo entre as organizações que estavam abertas ao diálogo, como a UPC-Niassa:
Eu acho que [a criação do mecanismo] foi um pensamento do governo, porque um
mês antes passou uma consultoria (...) para ver quais eram os entraves do
ProSavana, ou não, e [avisou] que depois teriam um encontro onde iam divulgar os
resultados do estudo. Incrivelmente, parece que nesse encontro iniciou-se a criação
do mecanismo. Até pode ser que pudesse estabelecer uma recomendação da
consultoria, mas não nesse encontro criar o mecanismo. Deve-se haver uma
recomendação, que a sociedade civil deveria sentar para criar isto e deixar por conta
da sociedade civil. Eu acho que gerou um resultado preconcebido daquele estudo, de
que o fim disto seria criar o mecanismo. E criou-se. Ai começou o grande problema
(Membro da UPC-Niassa).

Aceitaram participar do mecanismo de diálogo principalmente as organizações de
Nampula. Para um dos membros da campanha Não ao ProSavana os proponentes do
programa se valeram do fato de a província ser o centro das operações do programa para
propagar uma ideia de que estas organizações estariam mais próximas dos camponeses. Isso
daria legitimidade ao mecanismo frente às organizações da capital. A divisão produzida na
sociedade civil, portanto, acabou sendo marcada como um embate entre organizações de
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Maputo versus organizações de Nampula. “Esquece-se que tanto as organizações de Maputo,
quanto as organizações de Nampula, ambas trabalham com camponeses. E com os mesmos
camponeses”, concluiu. Para uma das organizações do mecanismo de diálogo, porém, estas
divisões já estavam colocadas antes mesmo da chegada do ProSavana, pois em Moçambique
haveria “um problema de protagonismo” em que as organizações da capital, por possuírem
uma maior facilidade no acesso a informações, acabariam por dominar as pautas de discussão:
Não só no âmbito do ProSavana, não são muito boas as relações. Porque como eu
lhe disse as relações são de que as organizações que estão sediadas no Maputo se
acham nacionais enquanto só estão no Maputo. Por que uma organização nacional
tem que ter [sedes nas províncias]. A UNAC eu até respeito, ela está em todas as
províncias, mas as outras estão no Maputo. Não são nacionais. Elas acham que são
grandes em relação às outras organizações que estão ao nível das províncias. E isso
começa a criar choques, porque eles quando estão aqui, eles têm opiniões, são
intelectuais... Agora se formos ver em questões práticas, as organizações que
trabalhamos estão aqui. Trabalham com vontade. Não é problema de perseguir
dinheiro, elas lá na comunidade fazem diferença. (...) Eles acham que são elites por
que estão lá no Maputo. Eles têm na primeira hora a informação. É este o problema.
Podes ir a Zambézia, a Nampula, a Gaza, a Inhambane. Vais encontrar esta situação
(Membro do mecanismo de diálogo).

Também partindo de uma análise em torno das possibilidades de acesso às
informações, mas de forma mais mediada (talvez por ser tratar de uma organização de uma
região mais distante dos grandes conflitos que surgiram em torno da implementação do
ProSavana) um representante da UPC-Niassa destacou que a participação das organizações
sediadas em Maputo deveria ser respeitada. Em sua perspectiva, sem esta parceria poucos
conhecimentos sobre os documentos e etapas do empreendimento de cooperação internacional
teriam chegado até as províncias do norte. Consequentemente, as possibilidades de
modificação de seu processo de implantação teriam sido menores. A importância destas
organizações estaria, assim, na possibilidade de articulação com outros canais de acesso à
informação, mais do que na representatividade das comunidades camponesas.
Porque a luta foi dada início pelas organizações da capital, que descobriram e foram
interagindo com organizações do Japão, do Brasil. Foram tendo maior informação
sobre o ProSavana. Em dado momento, o governo tendo se apercebido que estava a
encontrar obstáculo para avançar com o processo com as organizações da capital,
entre aspas, manipula a criação do mecanismo, envolvendo organizações da região
norte para que pudesse ser legítimo. (...) As organizações do sul começaram a sentirse marginalizadas: nós demos início a uma luta e hoje o governo sente que não
encontra uma estratégia para avançar. Então foi encontrar as organizações [do
norte], marginalizando, entre aspas, as da capital. (...) O mecanismo, o que nós
dizíamos foi: temos que encontrar as duas partes. As organizações do sul, da capital,
organizações do norte e dizermos o que nós pretendemos para avançar com o
ProSavana. Qual é o ponto de partida? Quem deve fazer parte do mecanismo? Quais
as organizações legítimas? As organizações do norte são legítimas, pois os
produtores de direito estão na região norte, mas quem iniciou a luta são as
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organizações do sul. Então é importante que também estejam envolvidas no
processo (Membro da UPC-Niassa).

Segundo um dos representantes da campanha Não ao ProSavana, ao longo do processo
de estruturação do movimento de resistência ao ProSavana, que se inicia com a Carta Aberta e
se consolida com a campanha, várias organizações já vinham se retirando da articulação.
Anteriormente aos eventos de 2016, portanto, começou a surgir um distanciamento em meio
aos manifestantes: aqueles que permaneciam na campanha pela paralisação do programa e
outras organizações que foram se aproximando do governo para tentar dialogar. Assim, o
mecanismo de diálogo representaria a concretização deste movimento de divisão e de captura
da resistência através de uma das demandas da Carta Aberta (o próprio mecanismo de
diálogo). Excluindo, porém, seus propositores.
O mecanismo é apenas um vassalo. No sentido de que, se voltarmos a um período na
história, temos a relação do escravo e do dono do escravo. Eu te diria que o
mecanismo hoje é um escravo. Entende? Porque eu digo isso, enquanto uma
coligação de organizações, eu acho que deveriam ter a sua própria voz. Mas tu podes
analisar a sua atuação hoje. Tu vais perceber que eles não têm sequer uma voz. Não
têm uma posição como mecanismo. Você tem sua própria identidade, seus próprios
princípios. Se alguém se fere contra ti, você reage. O mecanismo não é isso. Não
atua nessa natureza. Perdeu aquilo que é, digamos, a identidade de sociedade civil.
Passou a ser um vassalo (Membro da ADECRU).

Um exemplo dessa relação de vassalagem, afirma o manifestante, estaria no fato de
que toda comunicação do mecanismo teria de ser antes aprovada pela JICA. Na percepção das
associações da campanha, o mecanismo foi criado como uma estratégia para trazer
credibilidade ao ProSavana e recuperar sua imagem ao nível internacional, uma vez que já
não estava com “um bom nome”. Assim, ao longo dos vários anos de contestação e críticas,
“aquela boa imagem [lançada em 2009] de que é um programa que vai desenvolver a
agricultura no Corredor de Nacala, um programa que vai alavancar a vida dos camponeses,
perdeu-se completamente”. Ao agregar organizações que têm credibilidade junto aos
camponeses, o objetivo do mecanismo de diálogo seria o de “lavar a imagem do ProSavana”,
preparando os camponeses para a volta das consultas públicas. Também entre organizações
que se mostraram dispostas a construir um consenso sobre como avançar com o programa,
como a ORAM, a posição sobre a criação e posterior atuação do mecanismo tem sido muito
criticada. Segundo um de seus representantes este apresentava sérios problemas de gestão:
Foi constituído o mecanismo formalmente, com os termos de referência, com
algumas atividades, mas depois o mecanismo também pecou. Pecou porque a
própria liderança não conseguiu gerir o mecanismo de forma a assegurar que os
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membros estivessem permanentemente envolvidos, ou informados sobre os
processos de diálogo. Eu acho que este foi um fator muito fundamental. Nós
começamos a sentir que a liderança do mecanismo fazia ações, organizava reuniões,
fazia viagens, inclusive numa das viagens foi ao Brasil, e não tivemos resultados dos
encontros. (...) Não estamos a ter feedback das negociações, dos diálogos. Então
cada organização começou a achar o mecanismo um estranho. A coisa pior ainda é
que assina-se um acordo entre o mecanismo, ou alguns membros do mecanismo, (...)
com a JICA. Acordo de financiamento para algumas atividades, mas os processos
sempre foram questionados. Parecia haver conflito de interesse, ou interesses
próprios. E o mecanismo abrandou. Acho que caiu mesmo. (...) E as consultas
comunitárias nunca aconteceram. Foram adiadas por duas ou mais vezes.
Exatamente porque não houve clareza (membro da ORAM-Nampula).

Para além destes problemas de operacionalização do mecanismo, a divulgação de
documentos de 2013 que não haviam sido partilhados pela JICA com a sociedade civil do
Japão, conforme descrito anteriormente, levaram à suspensão do financiamento de parte do
programa pelo parlamento japonês até que se esclarecesse tal situação. Em um evento
organizado em 2016 pela Cooperação sul-sul dos povos de Brasil e Moçambique, realizado
no Rio de Janeiro, pude acompanhar a exposição de uma das ativistas da sociedade civil
japonesa. Na apresentação ela relatou o processo através do qual a sociedade civil de seu país
conseguiu obter tais documentos junto à JICA, acionando a legislação que garantia a
divulgação deste tipo de informação. Contudo, a primeira versão dos documentos obtidos
vinha com manchas pretas sobre algumas partes do relatório da consultoria que,
posteriormente, – novamente por meio da divulgação informal dos documentos – perceberam
que se tratava não somente de documentos produzidos em 2013 e nunca divulgados, mas
também de uma Estratégia de Diálogo que descrevia como mobilizar as “organizações”.
Entre as recomendações trazidas pela empresa de consultoria que elaborou tal
Estratégia de Diálogo, estavam presentes não só as referidas orientações sobre como
ultrapassar os problemas enfrentados com a sociedade civil, como “estratégias” que já vinham
sendo adotadas: o reforço de mensagens positivas sobre o ProSavana na mídia; a ênfase em
que este seria um programa do governo moçambicano (apenas apoiado por Brasil e Japão); a
desvinculação entre o Corredor de Nacala e o Cerrado brasileiro, reforçando que as diferenças
entre tais regiões existiam e seriam consideradas pelos implementadores do ProSavana. O
documento indicava, ainda, que tais estratégias visavam “minimizar a força” das organizações
que se opunham ao programa:
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Figura 12: Trecho da Estratégia de Comunicação
Fonte: https://www.farmlandgrab.org/post/view/26449

Foram estes documentos que serviram de base para as denúncias feitas pelas
organizações japonesas, que resultaram na paralisação do programa até sua avaliação por uma
equipe de consultoria independente, em meados de 2017. Este era o momento em que eu
chegava ao país para minha pesquisa de campo67, encontrando, portanto, muitas dúvidas tanto
entre os técnicos quanto por parte da sociedade civil sobre as possibilidades de continuidade
do ProSavana. No início de 2018, com o programa ainda paralisado, questionei a um dos
membros da UNAC se a organização seguia acompanhando as atividades do mecanismo de
diálogo. Sua resposta, que transcrevo abaixo, deixa clara a importância dada aos documentos
produzidos ao longo de anos de contestação como artefatos que permitem conduzir uma
mobilização política:
Participamos, mas não de uma forma muito passiva. (...) Porque nós, quando se
iniciou o programa ProSavana, a UNAC fez uma carta. Fez três cartas uma para o
presidente da república nosso, uma para o Brasil, uma pra o Japão, mas nenhum
governo respondeu. Para nós é inútil discutirmos uma coisa enquanto não
formos respondidos. Esse é o primeiro pressuposto. Nós colocamos o que nós
67

Eu já havia realizado um período mais curto de campo em 2016, logo em seguida à reunião que criou o
mecanismo e do vazamento destes documentos da JICA, encontrando as organizações da campanha bastante
mobilizadas em torno da possibilidade de paralisação do programa.
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queremos. O tipo de agricultura que nós queremos. Infelizmente ninguém
respondeu. Então criar um mecanismo... Ok, pode-se criar, mas nós queremos a
resposta da nossa carta. (...) Nós colocamos alternativas de agricultura em
Moçambique e está a se ignorar aquela carta. (...) Somos da sociedade civil, mas
naquilo que é o movimento, é esse o posicionamento. (...) Porque a opinião do
movimento está clara: respondam a nossa carta (Membro da UNAC).

Durante meu trabalho de campo neste período também pude conversar com
camponeses de uma comunidade que está fortemente contra as atividades do programa, por já
terem perdido parte de sua área de cultivo para uma empresa agrícola que implementava um
projeto financiado pelo ProSavana. Estes ao apresentarem seu posicionamento, também
reiteravam o aprendizado do fazer político que passa pela elaboração de documentos, ainda
que aliado a outras estratégias mais situadas, como a recusa em deixar de produzir nas terras
estabelecidas como limite da empresa. É o que descreveu um dos camponeses ao narrar como
foi a relação com as organizações da sociedade civil, que lhes “abriu a visão”:
Então vieram nos dar uma instrução de que para vocês conseguirem vossa área,
devem começar a fazer cartas para o governo, a pedido de que nós queremos
retomar a nossa plantação, a nossa área mesmo. Então a partir dai, com a sociedade
civil, começamos a fazer essas cartas. Depois começamos a fazer essas cartas, que
até agora não estamos a ser respondidos. Mas mesmo não sendo respondidos, nós
sempre estamos a insistir a fazer nossas machambas (Camponês de Ribaué, distrito
da província de Nampula).

Conversando com os técnicos ligados ao ProSavana em diferentes distritos nos quais
este já tem atividades “experimentais” (como se preocupavam em ressaltar), eles enfatizavam
que nenhum camponês perdeu terras por conta do programa. Usando como referência a versão
mais recente do Plano Diretor, pontuavam que o enfoque das próximas etapas seria o aumento
da produtividade das culturas bandeira de cada distrito elencadas no PEDSA e a integração
dos pequenos produtores à cadeia produtiva da região, melhorando seu acesso ao mercado. Já
as organizações que fazem parte do mecanismo de diálogo elaboravam versões resumidas da
última versão do Plano Diretor para serem discutidas nas comunidades, embora não tivessem
ainda encontrado uma forma eficaz de estes documentos circularem entre os camponeses. Nas
tentativas realizadas até então os documentos ficaram parados por meses nas sedes do
governo local de cada distrito, atrasando novamente o início das consultas comunitárias.
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Figura 13: Marcos na articulação dos povos.
Fonte: FASE, 2016.

Mesmo com a paralisação do programa os membros da campanha Não ao ProSavana
davam continuidade a sua mobilização trilateral, aguardando a nova fase de consultas públicas
nas comunidades, o desenvolvimento dos estudos no âmbito do mecanismo de diálogo e a
elaboração de uma nova versão do Plano Diretor, enquanto seguiam produzindo seus próprios
encontros e documentos. Em outubro de 2017, por exemplo, realizaram em Maputo a 3ª
Conferência Triangular dos Povos, que teve como produto final a elaboração de mais um
destes artefatos políticos, a “Declaração dos Povos”. Assim, se a mobilização contra o
programa passou por uma grande divisão em sua organização, por outro lado, um dos
membros da campanha destacou-me que em sua longa trajetória de envolvimento em diversas
lutas do país, nunca havia visto um programa daquela magnitude ser paralisado.
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É verdade que a articulação, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional,
surgiu como uma articulação informal para responder a uma necessidade de acesso
à informação, de transparência, de defesa dos interesses dos camponeses e para
evitar um processo de expropriação de terra. (...) E nessa sequência de
articulações e de ampliar as exigências dos camponeses é que depois, sob o ponto de
vista de um instrumento de luta, de advocacia, transformou-se na Carta Aberta.
(...) E esse processo evoluiu mais tarde para a realização das Conferências
Triangulares, que eram momentos em que os representantes das comunidades dos
três países, os representantes das organizações, se encontravam e discutiam a
conjuntura e discutiam os documentos, discutiam as estratégias. (...) Quando se
chegou à conclusão de que aquela articulação, digamos, que aconteceu de forma
natural, sem que tivesse sido pensada, escrito algum documento [precisava
avançar] (...) foi necessário oficializar esta campanha de Não ao ProSavana. (...)
A partir dai os documentos começaram a ser escritos. (...) Sinceramente, através
de consulta de opinião o ProSavana não tem condição de avançar. (...)
Eventualmente se transforme em algum outro programa, pior até do que o
ProSavana. Mas o ProSavana que motivou e fez emergir essa resistência,
seguramente, eu pessoalmente tenho essa fé que vai parar (Membro da ADECRU).

Como mostra o processo de resistência sistematizado nesta fala, política também se
faz por meio de artefatos técnicos como documentos. Seu balanço sobre a situação da
campanha na articulação das resistências ao ProSavana, mostra como “documentos são
fundamentais para a forma como os objetos burocráticos são promulgados na prática” (Hull,
2012, p.259). Nesse sentido, mais do que recontar o percurso da implementação do programa,
procurei descrever a materialidade desta luta que se estabeleceu no entorno de seu modelo
técnico, organizada em torno da produção de documentos.
Atentar apenas para como esta antipolítica da técnica e da burocracia impõe uma
agência sobre os sujeitos, limitando seu próprio lugar de agência e criatividade, não permite
perceber como o próprio processo burocrático pode impulsionar uma resposta criativa a esta
sobre determinação (Riles, 2006). É neste sentido que, ainda que exija a agregação de mais
informação, a transparência demandada pelos manifestantes pode ser compreendida, menos
como uma categoria técnica de auditoria, mas como uma categoria de luta. É um elemento
que compõem as “práticas da política”, no sentido estabelecido por Li (2007), mais do que
“práticas de governo”, como fazem os documentos que se colocam como artefatos puramente
técnicos – embora estes também carreguem seus efeitos políticos.
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Figura 14: Circuito dos principais documentos técnicos e político sobre o ProSavana
Fonte: Elaborado pela autora.

Assim, em um processo conflituoso no qual diversas articulações produzem o
desenvolvimento de forma situada (Moore, 1999), a grande disputa em torno da legitimidade
das consultas, do Plano Diretor e do próprio modelo de desenvolvimento do ProSavana, torna
possível apreender um segundo “emaranhamento” de diferentes temporalidades emergentes,
efeito das relações de poder que atravessam a implementação deste programa de cooperação
internacional. Enquanto os trabalhos dos técnicos vão no sentido de garantir a velocidade dos
processos para se alcançar o desenvolvimento, eles se cruzam não apenas com os entraves
trazidos pelo tempo vagaroso da burocracia, expresso na produção de diferentes versões de
documentos, mas também da temporalidade evidenciada pelas comunidades que se recusaram
a aceitar a divulgação de um documento técnico já finalizado como uma consulta apropriada.
Para os críticos ao programa, era preciso construir outra proposta de desenvolvimento.
Em um movimento de caráter mais lento, que implicaria fundamentalmente na participação
dos camponeses não só em consultas comunitárias, mas na própria formulação do ProSavana.
É o que demonstra as falas de um camponês, presidente de uma organização de base em
Nampula, e de um dos membros da ORAM na mesma província, que reproduzo abaixo:
Esses estão a dizer que mudou o plano diretor Versão Zero (...). Mudou porque no
plano diretor, esse de 2013, estava a ver lá só milho, soja e cana. (...) Agora já está lá
amendoim, feijões, algodão, castanha de caju. Talvez eles considerem como uma
mudança, mas o que nós estamos a dizer é que ainda não. Não mudou nada. Primeira
coisa é que eles tinham que deixar tudo de fora. Deixando fora, a primeira coisa
era fazer o trabalho do campo. Ir lá na base, sentar com os camponeses. (...)
Ouvir o camponês quais as preocupações que tem, que tipo de apoio que eles
precisam, tudo mais. E dai, depois de passar-se nas comunidades é que poderia a
equipa técnica sentar e produzir o Plano Diretor. E esse Plano Diretor, depois de
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sua produção, tinha que voltar ao camponês. E ficaria lá uns dois três, quatro
meses. O camponês tentar ler lentamente, ver se é exatamente aquilo que os
camponeses puderam reportar. E dai que poderia se marcar consultas
comunitárias (...). Está a acontecer muita coisa no âmbito do ProSavana. Estão a
avançar, mas a base lá, os camponeses lá, não foram informados (Liderança
camponesa de Nampula).
Infelizmente no governo moçambicano as coisas são assim, de hoje para amanhã as
coisas tem que acontecer. Na minha opinião, isto não assegura, não garante a
qualidade do trabalho. (...) Todas as vezes em que se tentou realizar consultas
comunitárias as coisas foram da noite para o dia. Do tipo, temos que realizar
consultas na próxima semana, ou no próximo mês. Comentávamos com os
colegas aqui dentro, desculpa lá, nós temos nossos planos de trabalho. Os
camponeses também têm as suas atividades, seus planos. (...) Estas atividades
devem fazer parte do nosso trabalho. E para fazer parte do nosso trabalho não
pode aparecer e ser encaixadas nos planos deste mês, por exemplo. Tem que ser
encaixadas no plano de daqui a dois, três meses. (...) E eu acho que pela maneira
como o próprio ProSavana foi trazido... não tenho muita dúvida que houve uma
pressão política. É para acontecer. Pronto e acabou. E não é uma nova experiência
esta. (...) Então temos que aprender das muitas experiências amargas que temos para
corrigir a coisa. (...) Eu penso que tudo reflete uma situação política, uma
pressão política, a vontade política deste país (Membro da ORAM-Nampula).

Esta crítica não se restringia aos manifestantes que se opunham ao programa, sendo
também bastante ressaltada por técnicos do ProSavana. Segundo um antigo coordenador dos
projetos de extensão, “faltou ponderamento e olhar para as especificidades do país”. Ao
avaliar os resultados das intervenções já realizadas, diferentemente da retórica da
transferência de tecnologias entre paralelos, sua análise aponta para a ausência de uma
pesquisa de campo mais profunda sobre a região “alvo” do programa. Para o ex-coordenador
“quem fez os primeiros documentos não tinha essa dimensão”. No entanto, o que se observa é
que houve não apenas um processo contrastante entre temporalidades tecnocráticas e
cotidianas, mas um engajamento entre estas (Riles, 2006). Como apresentarei no próximo
capítulo, para fazer frente a tais críticas, contestações e demandas, a solução encontrada pelos
proponentes do ProSavana foi encaixá-lo em outra temporalidade: a do experimento.
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Capítulo 3 – Experimento

As contestações de movimentos sociais e organizações da sociedade civil em relação
ao modo como vinha sendo implementando o ProSavana geraram grandes impactos na sua
formulação e no modo como se realizaram as primeiras tentativas de intervenção mais
profunda no território do Corredor de Nacala. Um reflexo deste processo foi a dificuldade
durante o trabalho de campo, relatada também pelos próprios manifestantes, em compreender
qual o estágio destas atividades. Ainda que os técnicos me apresentassem detalhados projetos
já em fase de finalização, sempre reforçavam que estes refletiam apenas etapas preliminares,
testes ou experimentos. Não correspondiam, portanto, ao ProSavana em si, mas ao processo
de adaptação das tecnologias que foram transferidas para território moçambicano, preparandoo para as transformações recomendadas para que se atingisse o desenvolvimento.
Deste modo, assim como as temporalidades da burocracia e das resistências incidiram
sobre a velocidade da implementação do programa, o tempo experimental da transferência de
tecnologia que me era apresentado emergia como o discurso técnico oficial que responderia às
contestações enfrentadas. Conforme aponta Akrich (2014), é esta capacidade dos objetos
técnicos de tanto produzir modos de organização social, quanto de neutralizá-los, despolitizálos e dotá-los de um conteúdo diferente, que torna tais objetos “instrumentos politicamente
poderosos” (p.181). Deste modo, a proposta deste capítulo é apresentar o que pude
acompanhar “no terreno”, como era denominada pelos membros de organizações,
movimentos sociais, técnicos e representantes governamentais, a dimensão da implementação
do programa nas regiões rurais, ou nos pequenos agregados urbanos como as vilas distritais –
no “Moçambique real”, como chamaram alguns interlocutores, para além da capital Maputo.
Assim, ao nuançar um pouco mais a perspectiva dos técnicos e gestores responsáveis
pelos projetos que compõem o ProSavana, busquei descrever o que me foi permitido
apreender do programa nesta escala e em que sentido este parecia estar se encaminhando,
recolocando em questão o processo político neutralizado ou purificado pelo “tempo do
experimento”. Considerando que não existe algo como uma técnica pura, mas um processo de
purificação das circunstâncias de sua produção como fato científico68 (Latour e Woolgar,
1997) e que a formatação de um artefato técnico incorpora dimensões que são não só sociais,
68

Conforme apontam Latour e Woolgar (1997), um fato científico é reconhecido enquanto tal quando ele perde
todos os seus atributos temporais – seu referencial histórico – e integra-se a todo um conjunto de outros
conhecimentos já estabelecidos como fatos purificados.
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mas históricas, políticas, econômicas e mesmo psicológicas, buscarei apresentar um processo
de transformação tecnológica contingente (Bijker e Law, 1992), que orientou a transferência
de tecnologias que procurei etnografar. Segundo um representante moçambicano da JICA,
com quem conversei no escritório da agência em Maputo, a alta densidade populacional no
Corredor de Nacala ou a necessidade de elaboração de estudos de impacto socioambiental,
não foram encarados como grandes empecilhos para a continuidade do programa.
Evidenciando, portanto, esta “temporalidade experimental” das atividades que haviam sido
realizadas até aquele momento, estas foram descritas como estudos preliminares para a
estruturação do que ainda viria a ser o ProSavana:
Um dos pequenos constrangimentos que a gente encontrou da diferença entre o
PRODECER e o ProSavana tem a ver com a densidade populacional. Em
Moçambique o Corredor de Nacala é a zona mais densamente povoada. Só para ter
uma ideia, se juntarmos a província de Nampula e Zambézia, é um pouco mais
que 50% da população de Moçambique. Logo, não pode haver grandes extensões
de terra disponíveis naquela zona. (...) Há de dizer que o programa não está a ser
implementado como o ProSavana como tal. Tanto o projeto de investigação,
como os de extensão são ainda para saber como é que a gente vai implementar. E o
plano diretor é que vai decidir exatamente que projetos é que vão implementar. É
mais de pesquisa e busca de modelos. (...) E até agora não vimos necessidade
nenhuma de estarmos empenhados naquilo que é o estudo de condições ambientais,
porque nenhum projeto está desenhado. Então provavelmente, a posteriori, se
aparecer um projeto que possa ter algum impacto em termos ambientais ou sociais,
vamos fazer os devidos estudos. Agora é tudo pesquisa (Representante da JICA).

Como apontou um dos consultores do headquarter do ProSavana (ProSavana-HQ), a
coordenação do programa baseada no MASA em Maputo, este visava “aumentar a produção e
produtividade dos pequenos agricultores e criar modelos no sentido de garantir que estes
camponeses e estes produtores estejam num nível mais alto, portanto, do agronegócio e que
possam eles próprios evoluírem no plano do desenvolvimento”. Assim, a concepção geral do
programa descrita pelo funcionário era a de que o ProSavana seria uma intervenção para fazer
com que os agricultores “mudem de nível”, transitando de uma agricultura nos moldes
“familiar e de subsistência”, para uma agricultura fixa que fosse mais “sustentável”, “virada
ao mercado” e que permitisse garantir a “segurança alimentar e nutricional” na região.
Seguindo a referência das culturas estratégicas com potencial para promover o
desenvolvimento rural da região, elencadas no PEDSA, o ProSavana foi desenvolvido
considerando também “o potencial de cada um [dos países] nesse triângulo” da cooperação
internacional, afirmava o consultor.
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Figura 15: Principais instituições envolvidas na implementação do ProSavana.
Fonte: Elaborado pela autora.

Dessa forma, costumavam explicar os técnicos em geral, Moçambique contribuiria
com sua “terra rica” para ser transformada no sentido do “bem-estar do povo”, o Brasil
compartilharia seu conhecimento em agricultura em benefício deste mesmo povo e o Japão
disponibilizaria a maior parte do capital necessário para ampliar a escala de intervenção
proposta. Assim, valendo-se da experiência da Embrapa no desenvolvimento tecnológico
agrícola brasileiro, integrada ao “sucesso do Cerrado” promovido pela parceria com os
japoneses, foram estruturadas as já aludidas componentes que orientam o ProSavana. Três
projetos preparatórios interligados – Projeto de Investigação, Projeto de Extensão e Modelos e
o Plano Diretor – que deveriam ser executados em um horizonte de vinte anos, conformando
um dos maiores programa estruturantes da cooperação internacional brasileira.

3.1 A transferência do conhecimento
Caracterizado como a componente responsável pela transferência de tecnologias, o
ProSavana-PI (Projeto de Investigação) teve início em 2011 e foi encerrado em 2017. Essa
etapa objetivou fortalecer a capacidade operacional dos centros zonais de pesquisa nordeste e
noroeste do IIAM e desenvolver novas tecnologias agrícolas em unidades demonstrativas ao
longo do Corredor de Nacala. O projeto era composto por cinco pacotes de atividades:
capacitação institucional dos pesquisadores e dos centros de pesquisa do IIAM; avaliação dos
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recursos naturais e socioeconômicos da região; desenvolvimento de tecnologias de
melhoramento da fertilidade do solo; desenvolvimento de tecnologias de cultivo; transferência
das tecnologias agrárias aos extensionistas através de formações.

Figura 16: Foto da entrada do Laboratório de Solos e Plantas no IIAM de Nampula.
Fonte: Registro feito pela autora em campo.

Suas atividades estavam concentradas nos Centros Zonais Nordeste e Noroeste do
IIAM, onde pude conversar com alguns de seus técnicos moçambicanos. Segundo uma das
técnicas responsáveis pelo projeto em Nampula, uma engenheira florestal moçambicana que
realizou seu mestrado na Universidade Federal de Lavras, o primeiro pacote – referente à
capacitação institucional – teve como output a construção e fornecimento de equipamentos
para o Laboratório de Análises de Solos e Plantas, localizado no Centro Zonal Nordeste do
IIAM. “Era uma grande lacuna que tínhamos na região. Para agricultura precisamos saber que
tipo de solos temos. (...) Por enquanto dá-se mais foco aos solos, mas é um laboratório que faz
análises de solos e plantas”, relatou a pesquisadora. Ainda nessa componente, ela também
destacou os treinamentos recebidos pelos técnicos moçambicanos, realizados tanto Brasil,
quanto no Japão. Além das formações fora do país, os técnicos da Embrapa e da JIRCAS
realizaram capacitações “no terreno”, mais especificamente no laboratório. Como resultado
desta etapa foi elaborado um guia de gestão do centro de pesquisa, parte do processo de
apropriação (ownership) do programa pelos beneficiários, para que as atividades do
laboratório possam continuar a ser realizadas pelos funcionários moçambicanos.
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Figuras 17 e 18: Fotos da sala de Análises Químicas.
Fonte: Registro feito pela autora em campo.

Outro elemento bastante ressaltado por esta técnica foram as reuniões realizadas como
parte do ciclo de capacitação institucional, pois eram os momentos nos quais o projeto se
conectava com os atores de fora do centro de pesquisa (extensionistas, sociedade civil,
empresários, governo, camponeses). Contribuindo, assim, para o quinto pacote, voltado mais
diretamente para a transferência das tecnologias. Foram realizadas seis reuniões em Nampula
e Lichinga para a divulgação de resultados parciais e finais aos extensionistas, além da
realização de dez cursos de capacitação. De caráter mais amplo e “aberto à comunidade”,
foram conduzidos três Seminários de Divulgação dos Resultados do Prosavana-PI, com
aproximadamente duzentos participantes.
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Figuras 19 e 20: Fotos das apresentações do laboratório para os extensionistas durante o Seminário de
Divulgação de Resultados. Fonte: Registro feito pela autora em campo.

A partir dos relatos dos técnicos do ProSavana-PI com quem estive em contato durante
visitas ao Centro Zonal Nordeste (Nampula) e Noroeste (Lichinga e Gurué), os pacotes II e
IV, voltados, respectivamente, para estudos sobre a situação socioeconômica da região e para
o desenvolvimento de tecnologias de melhoramento de cultivo, foram apresentados de
maneira bastante relacionada. Os técnicos realizaram estudos na área de intervenção do
programa para avaliar as condições socioeconômicas dos pequenos produtores, através de
inquéritos e da condução de ensaios com a consorciação de culturas. Embora destacassem os
experimentos com milho e soja, os técnicos preocupavam-se sempre em ressaltar que houve
estudos com diversas culturas, como feijões, mandioca, arroz, amendoim, mapira (sorgo),
hortícolas, trigo e algodão, para que fossem testadas suas “potencialidades” na região.
Avaliavam, posteriormente, a rentabilidade e possibilidade de adoção das tecnologias pelos
grupos que as receberiam.
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Uma das coisas que nós temos encontrado é que algumas práticas agronômicas não
são... não fazem como devia ser. Estamos a falar de densidade, dos compassos,
mesmo o uso de fertilizante, controle de pragas e doenças. Tem sido limitado. Esse é
um lado. Outro lado é que em algumas situações temos encontrado que há fraco
acesso de insumos melhorados. Nesse caso estamos a falar de fertilizantes, de
sementes melhoradas e alguns produtos de proteção para as culturas. Tem limites.
Em algumas culturas tem sido chave a questão do mercado. Às vezes o mercado
existe, mas o preço não é aquele que gostariam de ter. Então são esses problemas
gerais: problemas agronômicos, problemas de mercado (Técnico do ProSavana-PI
em Lichinga).

No âmbito da atuação da Embrapa foram testadas algumas culturas alimentares e soja
para a produção de ração, sendo produzidas sementes melhoradas a partir de germoplasma de
sementes brasileiras ou a partir de variedades locais. Tais sementes já eram classificadas como
variedades “libertadas”, isto é, com a certificação que permite que sejam comercializadas.
Segundo os técnicos, algumas destas variedades, como os feijões e a soja, mostraram um alto
potencial de adaptação local. Portanto, o material produzido foi incorporado a programas
nacionais para continuarem a serem implantados. Outra cultura destacada como um caso de
sucesso foi o arroz, no qual a partir do germoplasma de sementes brasileiras pôde ser
desenvolvida uma variedade ainda não existente no país, propícia para áreas não alagadiças.
Tanto a Embrapa quanto a JIRCAS desenvolveram alguns pacotes de manejo de solos,
voltados para a adubação, correção da acidez e irrigação. Primeiramente, foram feitas coletas
de amostras de solo em 315 pontos ao longo do corredor, para a avaliação das condições de
fertilidade em termos físicos e químicos da região. Em seguida foram instaladas estações
meteorológicas em Nampula, e nos distritos de Namialo, Mutuali, Gurué e Lichinga, pois “a
agricultura funciona não só com solos, mas também temos que saber que condições
meteorológicas, para ver que tipo de culturas se podem adequar em função das condições
[existentes]”, relatou uma das técnicas.
Conforme me explicou o diretor do laboratório em Nampula, a África é um
“continente velho”, logo, possui uma alta degradação de seu solo que se intensifica com a
“tropicalidade” da região. A participação dos técnicos brasileiros, portanto, respondia a esta
característica. Com sua experiência em “solos tropicais”, esperava-se que a Embrapa pudesse
capacitar os técnicos moçambicanos nesta temática de pesquisa. A partir dos estudos
realizados foi elaborado um plano de uso das diferentes manchas de solo encontradas na
região. Estas atividades constituíram o terceiro pacote, que junto ao primeiro, tiveram os
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maiores avanços em relação ao que foi proposto inicialmente no escopo do ProSavana-PI69.
Montou-se também experimentos para ver como aquela tecnologia [de conservação
da fertilidade do solo], por exemplo, mulshing, quando se coloca a cobertura morta
no solo e quando há chuva [avalia-se] qual é o nível de perda do solo. A erosão
hídrica que existe. E [quais são os resultados] sem nenhuma cobertura. (...) Também
construiu-se ali uma pequena infraestrutura para medir a quantidade de solo que se
perde, em uma ou outra situação. Então viu-se qual é o nível e recomendou-se a
melhor opção para minimizar as perdas de solo devido à erosão. Outra atividade foi
a montagem de um sistema de rega, que pode ser adotado por uma associação para a
produção de hortícolas. Fez-se experimentos mesmo aqui no posto agronômico. Um
sistema gota a gota usando um sistema de aspersão e contatos elevados, para ver
qual é viabilidade econômica e técnica deste sistema. Chegou-se a uma conclusão,
quais são os resultados, como é que se pode recomendar a uma pequena associação,
que tipo de investimento uma associação pode ter para produzir uma pequena horta.
E estão em processo de produção manuais. Manual técnico do amendoim, manual
técnico da batata reno, manual técnico da mapira, manual técnico da soja (Técnica
do ProSavana-PI em Nampula).

A cooperação japonesa ocupou-se principalmente da construção e fornecimento de
equipamentos para o laboratório, mas também por alguns ensaios com variedades de sementes
no distrito do Gurué, província da Zambézia, e na cidade de Nampula, além da realização das
análises de solo ao longo do corredor. Dentro do quinto pacote, referente à transferência das
tecnologias para os extensionistas, os pesquisadores elaboraram um software para análise de
dados sobre os campos de cultivo, que seria usado no trabalho do serviço de extensão junto às
comunidades camponesas. Assim, a contraparte japonesa completou todo o ciclo de
intervenções proposto, ainda que com a prorrogação das atividades do ProSavana-PI por mais
um ano. Contudo, dada a falta de recursos, a cooperação brasileira não foi capaz de arcar com
todos os seus compromissos acordados. Um segundo laboratório que seria construído em
Lichinga não chegou a ser feito e as visitas dos técnicos já eram praticamente inexistentes.

O Laboratório Multiuso que estava sobre a responsabilidade da ABC, por questões
que acho que deves conhecer... por algumas questões econômicas pelo lado do
Brasil esta questão não foi possível. Não foi possível a construção deste laboratório.
Em termos da componente III nós tivemos o desenvolvimento de tecnologias. Era
para trabalhar durante quase quatro campanhas, [mas] nós trabalhamos na
componente do Brasil apenas duas épocas por várias razões ligadas a financiamento.
Nós tivemos o desenvolvimento apenas de ensaios com a parte brasileira. Duas
campanhas, dois anos. Depois tivemos esta limitante (Técnico do ProSavana-PI em
Lichinga).
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Apesar de o ProSavana-PI ter sido iniciado somente em 2011 a Embrapa já havia realizado desde 2009 estudos
sobre os diferentes tipos de solo, variações climáticas, condições agroecológicas, uso e cobertura da terra na
região do Corredor de Nacala, através do programa Embrapa-Moçambique (Projeto Paralelos), em parceria com
a USAID e o próprio IIAM. Estes estudos foram a base para a seleção da área de intervenção do ProSavana, isto
é, os 19 distritos divididos em zonas, delimitada na primeira versão do Plano Diretor (Clements, 2015). Os dados
coletados estão disponibilizados através de uma ferramenta de mapeamento por satélite no site
http://mapas.cnpm.embrapa.br/mocambique/mapa.html
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No plano do ProSavana estava previsto que se ia construir também um laboratório
de solos em Lichinga, mas infelizmente não foi possível devido a problemas de
recursos. O que se deixou foi a planta, porque isto também tem custos. Então
conseguiram pelo menos deixar a planta pronta e depois continuou-se a mobilizar
recurso para construir um parecido com esse laboratório (Técnica do Prosavana-PI
em Nampula).

Se ao nível da elaboração do programa os pesquisadores da Embrapa adquiriram um
papel central nesta componente, uma vez que são os detentores do conhecimento em
agricultura tropical que se propunha transferir e adaptar do Cerrado para a Savana
moçambicana, os técnicos moçambicanos relatavam que a participação brasileira foi bastante
intermitente ao longo de todo o período de implementação do projeto. Durante os primeiros
anos havia um representante da Embrapa sediado na cidade de Nampula, um PhD em
Economia Rural, responsável por coordenar as atividades desta etapa e um especialista,
agrônomo doutor em Engenharia de Irrigação, que permanecia na cidade de Lichinga. Na
maior parte do tempo, porém, as atividades eram desenvolvidas por missões de técnicos da
Embrapa em visitas pontuais ao campo, que aconteceram até o início de 201570.
Podiam vir na altura da sementeira, podiam vir na altura de tirar algum dado. E
viriam na colheita. Então, os que ficavam aqui era só um representante em Nampula
e o [especialista] em Lichinga, mais para coordenar as atividades. E havia um
cronograma em que as missões brasileiras da Embrapa vinham onde era necessário
fazer um trabalho. No máximo duas semanas. E tínhamos aqui a contraparte
moçambicana, que conduzia os trabalhos dentro das unidades experimentais
(Técnico do ProSavana-PI em Lichinga).

A cooperação japonesa, por outro lado, manteve equipes técnicas no país, mesmo após
o término do projeto, para que fosse finalizada a transição das técnicas desenvolvidas para os
pesquisadores moçambicanos. Embora também tenham trabalhado com missões, estas eram
mais longas, durando em torno de dois meses. Conforme descreve Fingermann (2014), que
pôde acompanhar a implementação desta componente em seus primeiros anos, o que
encontrou em Lichinga era algo como dois projetos desenvolvidos de forma paralela pelas
agências de pesquisa brasileira e japonesa. Segundo a autora, os trabalhos da Embrapa
tiveram um atraso de quase um ano em razão de entraves burocráticos entre a ABC e o
PNUD, o que levou os japoneses a contratarem uma empresa de investigação própria, a
JIRCAS, para dar início a alguns ensaios com sementes locais, em distritos das três províncias
envolvidas no ProSavana.
70

Envolveram-se nas atividades do ProSavana-PI técnicos da Embrapa Solos, Embrapa Trigo, Embrapa Soja,
Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Algodão, Embrapa Meio Norte, Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia, Embrapa Gado e Leite, Embrapa Meio Ambiente e da Secretaria de Relações
Internacionais, da qual faziam parte os dois técnicos que ficaram baseados em Moçambique.
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Figuras 21 e 22: Fotos dos campos experimentais de mandioca no IIAM de Nampula.
Fonte: Registro feito pela autora em campo.

Fingermann também ressalta que, diferentemente dos campos experimentais da
Embrapa, as técnicas empregadas pela JIRCAS eram mais direcionadas para a produção em
pequena escala, baseada na própria experiência e nos protocolos da cooperação japonesa.
Assim, os cooperantes conduziam as atividades como se fossem dois projetos bilaterais, sem a
sinergia apontada nos discursos e documentos da cooperação trilateral que embasaram os
projetos, resultando em ensaios que se sobrepunham em alguma etapa ao invés de integraremse. Para o diretor do laboratório em Nampula, o ProSavana acabou sendo “uma mistura não
muito bem misturada”. Suas críticas em relação a esta questão recaiam principalmente sobre
os cooperantes japoneses, que segundo ele já viriam com ideias pré-concebidas do que
deveriam realizar, sem estarem abertos às adaptações necessárias. “Faziam tudo à sua
maneira”, sem grandes possibilidades de comunicação.
Nesse sentido, outro incômodo que destacou era o fato de a JICA enviar técnicos de
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todos os níveis, inclusive estudantes. Diferentemente dos brasileiros, todos “técnicos bem
capacitados da Embrapa”, que segundo o diretor teriam sido muito mais atuantes na
capacitação dos moçambicanos. Em relação a esta troca de experiências e conhecimento, uma
maior proximidade com os pesquisadores brasileiros era algo de maneira geral bastante
destacado por meus interlocutores. Segundo Lombardo (2015), que em sua pesquisa se
dedicou a acompanhar o trabalho da Embrapa em programas de cooperação internacional em
Moçambique, a atuação dos técnicos brasileiros era descrita como um trabalho abnegado e
comprometido, apesar da limitação de recursos. No entanto, fatores decorrentes desta falta de
financiamentos, como o cancelamento de missões e a demora na compra de materiais e
equipamentos por parte da ABC, teriam gerado muitas frustrações e constrangimentos entre os
técnicos da Embrapa e do IIAM.
A presença dos técnicos brasileiros, da Embrapa, foi muito boa. Porque não houve
aquela barreira da língua, não é? Foi muito fácil a integração deles conosco. De fato
também houve aquela coisa de trocarem as missões. Vinha um grupo, fazia o
trabalho, depois voltavam. Ai vinha um outro grupo. Então eu, quando ainda estava
a fazer o meu curso no Brasil, chegou aqui uma equipa. Até nem cheguei a
conhecer. Ouvi dizer que estiveram cá, fizeram o trabalho e foram. Então quando eu
voltei apanhei outro grupo. Eles chegaram antes de mim, encontrei-lhes e eles já
voltaram. Mas sempre houve essa preocupação de eles virem. Se fosse para dar um
treinamento específico vinham. Por exemplo, tem aqui um outro CD, posso mostrar.
É um curso de análise de solos. (...) Vieram especificamente só para dar este curso e
voltaram. Outros ficaram aqui durantes as campanhas para fazer vários
experimentos. Até terminar e conseguir os resultados. (...) Então foi nestes moldes
que houve essa cooperação (Técnica do ProSavana-PI em Nampula).
Foi bom, porque alguns aprenderam alguma coisa, mas o fato de não estar por muito
tempo aqui também teve as suas limitações. Funcionou porque tivemos um trabalho
desenvolvido. A coisa mais importante era essa pessoa que ficava aqui coordenando
todas as atividades. Mas os recursos não davam para as pessoas ficarem aqui muito
tempo. Então podemos dizer que funcionou mais ou menos (Técnico do ProSavanaPI em Lichinga).

Segundo os técnicos moçambicanos, apesar destas limitações orçamentárias, as
relações com os brasileiros eram mais igualitárias não apenas pela proximidade linguística ou
cultural, mas também em relação aos pagamentos recebidos. Enquanto a ABC pagava as
mesmas diárias em moeda local para brasileiros e moçambicanos, os japoneses recebiam um
valor muito maior e em dólar. Para o diretor do laboratório, isso gerava um impacto grande
entre os moçambicanos, “não temos dinheiro”, prejudicando as relações entre os cooperantes.
Assim, “o tripartido acabou não acontecendo” e “cada um puxou para o seu lado”, concluía. E
como destaquei anteriormente, quanto mais próximo das comunidades camponesas, menos
estas similaridades se tornavam relevantes para facilitar as relações entre brasileiros,
moçambicanos e japoneses, contribuindo para a “mistura não muito bem misturada”.
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O pesquisador destacou que os problemas com a cooperação brasileira vieram com a
mudança de governo, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rouseff. Com o novo
governo “acabou a participação brasileira na cooperação”, pois já não existia uma política de
projeção internacional da Embrapa, um dos fatores que teria fomentado a criação não só do
ProSavana, mas de outros programas na área de agricultura. Relatou que com estas
dificuldades não foi possível realizar tudo o que haviam planejado. Desde 2015, porém, a
participação brasileira no projeto já era bastante inconstante, como mostra o relatório de
conclusão das atividades do ProSavana-PI:
(...) em Novembro de 2015, até mesmo o coordenador técnico da Embrapa acabou
por se retirar de Moçambique. Quando foi proposta a prorrogação de um ano e meio
na Avaliação à Conclusão do Projecto, realizada logo depois, a parte Brasileira
demonstrou interesse em participar do Projecto através do envio de palestrantes para
cursos de treinamento. Ficou decidido que seria enviada uma missão em Outubro de
2016 e feitas as discussões internas em Novembro para elaborar o plano; contudo a
missão não foi enviada. Posteriormente foram mantidos contatos esporádicos com a
parte Brasileira e, ao final, ficou decidido que a parte Japonesa apoiaria a realização
do curso de treinamento pela parte brasileira em setembro de 2017, incluindo a
verba para o fim (JICA e JIRCAS, 2017, p. 45).

Segundo o diretor do laboratório, somado aos problemas com a cooperação
internacional, não havia pelo lado moçambicano condições básicas para que todas as
intervenções fossem realizadas. Destacou a própria ausência de uma estrutura de
levantamentos de solos, ou dados de topografia da região. Os mapas existentes, por exemplo,
só abarcavam grandes escalas (na ordem de 1 para 1 milhão) e o número de técnicos
capacitados era muito pequeno. Conforme descreve o relatório de conclusão do ProSavana-PI,
assinado pela JICA e JIRCAS (2017), do primeiro ao terceiro ano de execução do projeto foi
preciso realizar obras de reparação do sistema de distribuição de energia e de segurança do
escritório disponibilizado pelo IIAM, melhorar o sistema de internet e instalar um sistema
para melhor distribuição de água, visando “criar um ambiente de trabalho minimamente
necessário” (p.5). Só então puderam ser introduzidos os novos equipamentos de pesquisa.
Para além dos problemas de sustentabilidade do laboratório referidos na introdução
deste trabalho, pelo que pude acompanhar no Seminário de Divulgação dos Resultados Finais
do ProSavana-PI, muitos dos técnicos questionavam as reais possibilidades de os pequenos
agricultores chegarem a utilizar o aparato do laboratório, uma vez que a integração com as
atividades de extensão havia sido fraca. No momento de minha pesquisa, seus principais
usuários eram pesquisadores e empresas, que o utilizavam para análises de solo e aquisição de
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sementes. Ao longo dos dois dias de seminário71, que incluíram uma visita às dependências do
laboratório na qual os técnicos apresentaram os equipamentos recebidos, os processos e
experimentos efetuados e resultados já obtidos, ficava claro nas falas de alguns extensionistas
que se sentiam pouco integrados e mesmo respeitados como especialistas dentro do programa
(categoria geralmente reservada aos técnicos do ProSavana-PI).
Conforme relatou o diretor do laboratório, as muitas disputas entre os técnicos da
componente de investigação e de extensão também contribuíram para dificultar o andamento
de algumas atividades. Sua principal questão, porém, expressa em sua apresentação no
seminário, era que as atividades não continuariam a avançar por não haver mola (dinheiro).
Na visita que realizei ao laboratório posteriormente ao encontro, ao apresentar o aparato
adquirido através da cooperação, o pesquisador voltou a tal problema. Relacionava-o ao
modelo de laboratório trazido pelos japoneses, pois estes seguiam sempre um mesmo padrão
de instalação, que deveria ser repetido em qualquer local em que a cooperação japonesa fosse
atuar (inclusive em relação ao número de lâmpadas instaladas, pois implicavam em uma
mesma qualidade do ambiente de trabalho para seus técnicos). Entretanto, a tecnologia trazida
era insustentável para a capacidade financeira e de gestão moçambicana. Embora bem
equipado, “o país não aguenta” os gastos gerados pelas atividades do laboratório.
A sustentabilidade ou eficácia, entendidas como a adequação às condições locais, da
tecnologia transferida apareciam, portanto, como mais um emaranhamento da tecnopolítica da
cooperação para o desenvolvimento que gostaria de ressaltar. Com ela emergia novamente
uma composição de diferentes temporalidades que se arranjavam com o tempo do
experimento, deslocando sua condição laboratorial de execução, que se realiza como se
estivesse isolada de agentes e contextos externos que poderiam influenciar seus resultados.
Segundo Latour e Woolgar (1997) após o processo de purificação que isola as características
políticas de sua condição própria de produção, escapando à explicação sociológica ou
histórica de sua construção, o fato científico só poderia transitar inalterado se houvesse uma
padronização das redes sociotécnicas exteriores ao laboratório. “Mas e no caso dos
laboratórios que não são bem equipados, onde os técnicos não são bem treinados ou assíduos
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Fui convidada a participar deste encontro pelo diretor da ONG que esteve a frente da organização do
mecanismo de diálogo com a sociedade civil, embora ele mesmo não tenha comparecido ao evento. No dia 16 de
outubro 2017, no salão de conferências de um hotel em Nampula, os técnicos do ProSavana-PI expuseram os
resultados das pesquisas realizadas. Já no dia 17 de outubro, houve uma visita às instalações do Laboratório de
Plantas e Solos, guiada pelos técnicos moçambicanos capacitados pelo programa. Participaram do evento,
principalmente, funcionários do governo local, como diretores e secretários dos serviços distritais e provinciais
de agricultura e os extensionistas que eram funcionários destes mesmos órgãos. Também estavam presentes
coordenadores e consultores moçambicanos do ProSavana e membros da JICA. Não havia técnicos brasileiros.
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e pode faltar energia ou materiais básicos a qualquer momento, ou seja, onde o fato ou objeto
tecnocientífico não se mostra ‘eficaz’?” (Cesarino, 2017a, p.73).
No caso aqui analisado um importante momento em que a sustentabilidade da
tecnologia colocava em questão a eficácia da temporalidade experimental em que o programa
tem se desenvolvido era no uso de sementes melhoradas a partir da aplicação de pacotes
tecnológicos. Esta questão foi apontada por um antigo coordenador do ProSavana-PEM,
segundo o qual a proposta inicial dos cooperantes japoneses seria a de trabalhar com sementes
locais certificadas que “apenas passariam por alguma seleção”, o que em sua perspectiva teria
tornado o projeto mais sustentável para os agricultores. Trabalhariam assim com a semente do
próprio camponês e a transferência de tecnologias se daria no desenvolvimento de técnicas
para melhorar seu cultivo. Contudo, houve certa pressão por parte do governo moçambicano
para que fossem usadas sementes “melhoradas” pela tecnologia brasileira, que por sua vez são
menos acessíveis ao pequeno produtor.
Além disso, as sementes locais possuem um ciclo longo, isto é, um crescimento mais
lento desde a sementeira até a colheita, que não é interessante para um projeto que visa
aumentar a produtividade. As sementes melhoradas, por sua vez, possuem um ciclo mais
curto, que é um dos fatores fundamentais não apenas para aumentar a quantidade do que é
produzido, mas para o aumento da velocidade da produção. De tal modo, as sementes
melhoradas com o germoplasma brasileiro eram apresentadas como as mais apropriadas, por
produzirem mais rápido do que a nativa e de forma mais padronizada em uma mesma safra.
No entanto, sua produtividade só se mantém quando combinadas com o uso de determinados
insumos, como fertilizantes e defensivos agrícolas. Isso implicava em gastos que atualmente
não podem ser mantidos pelos pequenos agricultores, o que já tem sido uma crítica colocada
pelos técnicos do ProSavana sobre a sustentabilidade dos projetos testados, muitos deles
abandonados pelos camponeses.
Assim, a principal consequência da aplicação do pacote era a geração desta
dependência em relação ao uso de insumos, que precisavam ser constantemente adquiridos
pelos camponeses como forma de manter a produtividade de suas terras. Por outro lado,
embora apresentem problemas relacionados à queda da fertilidade e estejam vulneráveis às
recentes mudanças no regime de chuva da região, as sementes nativas estão mais bem
adaptadas às condições climáticas e agroecológicas locais, sendo mais resistentes a períodos
de seca, ou quando não é possível a aplicação de adubos. Dessa forma, mantinham-se
produtivas ao longo de um maior número de safras.
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Não é que não queremos sementes melhores. Queremos, mas a semente que nós
recebemos é uma semente que cria problemas, uma dependência dos camponeses.
Porque o nosso sistema é: o camponês semeou essa campanha milho, é a mesma
semente que vai usar em outra campanha. (...) Dá umas duas, três, quatro gerações
de sementes, está a produzir. Mas infelizmente a melhorada é só uma campanha. (...)
É ai onde que nós estamos a [questionar] que tipo de tecnologias são essas? Vão
ajudar os camponeses a elevar o nível de produção, ou vão criar mais dependência?
(...) nós o desenvolvimento queremos, mas é um desenvolvimento endógeno, em que
as comunidades participam do processo. (...) Para nós a semente local... temos que
melhorar a nossa semente local. Tem problemas, isso reconhecemos. Mas temos que
melhorar aquela nossa semente local, porque é aquela semente que se adapta ao
ambiente. Adapta-se às condições climáticas. É que há uma dependência excessiva
dos camponeses. O camponês toda campanha tem que comprar semente. Quer dizer,
estamos a alimentar as multinacionais (Representante da UNAC 1).
E como nós podemos ver o Plano Diretor, o ProSavana em si, olhava para os
camponeses como uma componente de apoio ao agronegócio. Quer dizer, o
camponês tinha que comprar aquela semente que é comercial, que tem que comprar
época após época. Sempre dependente daquele kit de fertilizantes ou pesticidas para
desenvolver na seca. Não no sentido de garantir que os modelos que os camponeses
já usavam antes se mantivessem ou pelo menos fossem combinados com o modelo
que se pretende instalar. É como se fosse um latifúndio, as empresas estão lá
instaladas em vastas áreas e os camponeses só estão lá para fornecer mão de obra,
comprar sementes, comprar pesticida, mas não para preservar seus modelos de
produção (Representante da UNAC 2).

A partir das falas destacadas acima é possível perceber como o tempo das diferentes
sementes modifica a maneira de produzir que vem sendo feita pelos camponeses na região ao
propor um uso intensivo da terra, uma vez que com os fertilizantes não é necessário realizar a
rotação dos campos de cultivo. Porém, ao tornar esta maneira de produzir camponesa
dependente do uso de insumos, o programa relaciona o aumento da produtividade à produção
de excedentes para serem trocados em um mercado. Estes descompassos mostram também
como o principal receptor desta etapa da cooperação foram os próprios técnicos envolvidos no
ProSavana-PI, restando para o ProSavana-PEM refletir sobre as possibilidades de esta
tecnologia chegar a um beneficiário que inicialmente era pouco perceptível nos projetos do
programa, o camponês. Somente com as críticas em torno do Plano Diretor do ProSavana é
que esta população passa a ser claramente destacada como o alvo das transformações
realizadas, ainda que apareça sob a categoria de “pequeno produtor”.
Nesse sentido, o Ponto Focal do ProSavana em Nampula72, isto é, o gestor responsável
por centralizar as diversas atividades promovidas na província (um biólogo fitopatólogo, com
PhD na Universidade de Pretória na África do Sul), descreveu a “essência” do programa, sua
vontade de melhoria (will to improve), como a perspectiva de aumentar a “produção e
72

A contraparte moçambicana do ProSavana nomeou um técnico em cada província abrangida pelo programa
para “realizar as articulações diversas pertinentes” (JICA e JIRCAS, 2017, p.3) entre as atividades realizadas nas
referidas províncias e o escritório central do ProSavana-HQ no MASA.
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produtividade” na região por meio da integração dos agricultores em nível de subsistência ao
mercado. Desse modo, seriam promovidas as “transformações no sentido favorável do
desenvolvimento”, concluía.
O ProSavana parte de uma base que os agricultores ao longo do Corredor de Nacala,
que significa paralelos 13 e 17, são na maioria, cerca de 99%, camponeses que
trabalham a terra na ordem de meio hectare por ano. E estes não tem mais do que
para sua subsistência trabalhando apenas meio hectare. A ideia é transformar estes
objetivamente em agricultores, que não só trabalhem para sua subsistência, mas que
trabalhem também com uma visão de fazer negócio da agricultura. Viver da
agricultura, mais do que subsistir da agricultura (Ponto Focal em Nampula).

Ainda segundo este técnico, com quem conversei em uma das dependências destinadas
ao ProSavana-PD dentro do prédio da DPA de Nampula, compartilhada com pesquisadores
japoneses, foram realizados estudos de base na área selecionada para a implementação do
programa, de modo que fossem identificados os elementos a serem transformados. A
conclusão encontrada, afirmava, foi que estes agricultores que cultivavam pequenas áreas
poderiam produzir muito mais neste mesmo campo de cultivo – daí a perspectiva do aumento
da produtividade – se estivessem utilizando insumos agrícolas, uma vez que produziam sem o
auxílio de fertilizantes (orgânicos ou inorgânicos), sem um sistema de regadio, dependendo
exclusivamente das chuvas e sem o uso de defensivos para o controle de pragas. Essa maneira
de produzir dos pequenos agricultores foi assim descrita por uma liderança camponesa:
A nossa terra aqui é muito muito fértil. E nós também estamos habituados a termos
uma machamba aqui que tem um hectare, ou dois, ou três hectare, por exemplo, de
milho, ou de mapira, ou de feijões, mas depois temos que sair daqui. Temos que ir
na baixa [do rio] abrir outra machamba para a produção de arroz. Depois temos de ir
para outros sítios, abrimos uma outra machamba para a produção de outras culturas.
(...) Também estamos habituados que produzimos aqui dois, três, quatro, cinco anos,
ou seis anos, depende do solo. Deixamos aqui em repouso. Vamos abrir uma nova
machamba. A restituirmos essa machamba que estamos a deixar aqui. Abrimos um
novo campo e este aqui deixamos em repouso. Se deixamos em repouso, não quer
dizer que esta terra é terra abandonada. Não quer dizer que está é terra que não se
usa. Não. Nós deixamos em repouso para de novo o solo poder absorver nutrientes,
para garantir a produção. (...) Depois de alguns anos percebemos que não, esse solo
agora a produção está baixando. Sem usarmos os químicos, deixamos. Voltamos
para este antigo campo. Reabrimos de novo. Estamos a produzir assim. Nós estamos
habituados dessa maneira. E nós estamos habituados na produção de milho,
amendoim, mapira, feijões, feijão manteiga, feijão boer, feijão cute, castanha de
caju. Muita coisa (Liderança camponesas de Nampula).

Para os técnicos, porém, o sistema de rotação de áreas agrícolas, em razão da
diminuição da produtividade dos solos ao longo dos anos, implicaria em um regime de corte e
queima de árvores, responsável pelo desflorestamento de algumas áreas. Com base nestes
fundamentos teriam estabelecido a proposta de transformar a “shifting agriculture” praticada
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pelos camponeses em uma forma de produção na qual “as pessoas estejam assentadas na sua
área e produzam o máximo que se pode daquela área. Isto é do ponto de vista técnico”. O
Ponto Focal do programa ressaltou, entretanto, que para produzir esta transformação seria
preciso considerar os aspectos sociais relacionados ao processo de “tornar este homem
nômade, um homem sedentário” e isto, por sua vez, implicou em uma decisão política do
governo moçambicano: optar pelo bem-estar da população, ou por ser conservacionista, no
sentido de que o desenvolvimento, explicou o técnico, implicaria em transformar a natureza.
Podemos muito bem ser conservacionistas. Vamos manter tudo como está e vamos
viver do turismo, em que alguém vem nos ver, nos assistir como vivemos com a
natureza e nos paga algum. (...) Mas vamos depender da vontade desse alguém, se
achar que deve nos ver como somos, ou então temos que decidir que vamos viver
bem com a nossa capacidade, como outros povos fazem. Então tem implicações.
Qualquer das opções tem as suas consequências. Se nós dissermos vamos todos
transformar este homem em um homem sedentário é verdade que significa oferecerlhe mais benefícios sociais. Vai precisar de escolas, vai precisar de hospital onde ele
está, vai precisar de outras coisas onde ele estiver. Mas será que o governo pode dar
isto de uma só vez? Provavelmente não. Acreditamos num processo de longo prazo.
Daí que a visão do ProSavana não era de dois anos, três anos. Quando começamos
estávamos em 2011, dizíamos, por aí 2030 poderemos estar num outro nível. Então é
isto que nós vemos como transformações (Ponto Focal do ProSavana em Nampula).

A partir de sua fala é possível compreender que o desenvolvimento esperado é um
processo de transformação específico. Não se trata de qualquer transformação da natureza,
uma vez que o camponês também realiza esta transformação. Assim, a intervenção para o
desenvolvimento deveria ser um procedimento que orientasse o pequeno agricultor a produzir
um excedente que seria o estímulo para não mais “depender da vontade de alguém”, pois seu
produto poderá ser trocado por algo de ordem diferente da produção agrícola (falam em
celulares, rádio, diesel, itens de higiene e mesmo material escolar). “Tem alguma nova
tecnologia, mas principalmente o que tem de haver é transferência de conhecimento”,
destacou um dos técnicos da JICA.
De tal modo, a transformação da natureza apontada pelos técnicos deveria ser não
apenas ordenada, mas de determinada ordem de novos conhecimentos, nos quais não caberia a
rotação de áreas de cultivo, abertas através da queima que poderia prejudicar o solo. Com essa
proposta de emancipação técnica do pequeno agricultor, portanto, passa-se de uma
temporalidade cíclica da rotação das terras e das culturas, para o tempo progressivo e
sequencial do desenvolvimento. Ainda que seja planejado o uso intensivo desta mesma terra,
por meio de outras técnicas, como o uso insumos (fertilizantes e defensivos) ou da chamada
“agricultura de conservação”.
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Apesar de os técnicos reforçarem este sentido de emancipação do pequeno agricultor –
ele deve aprender que pode “viver, mais que subsistir” – um antigo coordenador do programa
apontou que existe de fato um risco de dependência criado pelo uso das sementes melhoradas.
Entretanto, ele ressaltou que em Moçambique “não há independência do poder técnico”. Os
técnicos teriam de estar sempre “correndo atrás” do que afirmavam as autoridades no
governo, logo, tiveram de adaptar o programa às exigências desse “poder político”.
Em sua perspectiva essa tem sido uma das razões para o fracasso de muitas
intervenções no setor agrícola do país, em que os técnicos estão sempre “a fazer contas” para
que seus relatórios consigam se aproximar das prospecções de crescimento afirmadas pelo
governo. Seria esta a razão, por exemplo, das discrepâncias entre as estatísticas produzidas
pelos estudos de agências independentes e os relatórios de órgãos governamentais. “Há um
problema com os relatórios”. Ele questionava, portanto, o que aconteceria a partir de 2019,
quando a assistência do Prosavana-PEM fosse finalizada, assim como já havia terminado o
apoio ao ProSavana-PI, evidenciando a não sustentabilidade do modelo. “O governo tem
capacidade de colocar sementes à disposição dos agricultores?”. Ele acreditava que não.
Considerando que as comunidades camponesas possuem uma baixa integração com o
mercado, seja local ou de exportação, além de possuírem uma economia pouco monetarizada,
a sustentabilidade destes pacotes técnicos só se manteria nesta espécie de condição
laboratorial, criada pela cooperação ao fornecer os insumos para a produção agrícola. Deste
modo, para melhor propiciar a passagem da agricultura de subsistência para uma agricultura
comercial, a componente de extensão e modelos, o ProSavana-PEM, teve por objetivo
estabelecer projetos produtivos piloto em agricultura comercial e familiar, através da oferta
serviços de extensão. É a componente responsável, portanto, pela chamada integração winwin (ganha-ganha) entre pequenos, médios e grandes agricultores, além de consolidar a
adaptação local das tecnologias desenvolvida.

3.2 O modelamento da integração win-win
O ProSavana-PEM teve início em 2014 e terminou em de 2018. Segundo o Ponto
Focal do programa em Nampula, a proposta desta etapa era modelar diferentes formas de
alcançar os produtores da região, a partir da aplicação do conhecimento produzido no
ProSavana-PI. Assim, os modelos seriam estudos e testes para se desenvolverem iniciativas
mais apropriadas de extensão rural. A execução desta etapa ficou a cargo das DPAs em
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parceria com os SDAEs, de um consórcio de consultores japoneses trazidos pela JICA, além
de contar, na contrapartida brasileira, com a atuação do MDA, EMATER (Empresa Brasileira
de Assistência Técnica e Extensão Rural), ABRASER (Associação Brasileira de Assistência
Técnica e Extensão Rural) e SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Em suas
últimas etapas o projeto também contou com atividades mais pontuais em parceria com
universidades brasileiras como Universidade Federal de Viçosa e Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia.
Como aponta o estudo de Santarelli (2016), uma vez que o enfoque inicial do
ProSavana estava na transferência de tecnologias em agricultura tropical para a produção em
larga escala, poucas estratégias de assistência e extensão rural para pequenos e médios
produtores foram delineadas em um primeiro momento. Assim, a componente de extensão e
modelos só começou a ser elaborada em 2013. No entanto, com as críticas que emergiram, o
projeto foi adquirindo maior relevância, pois indicava que o programa não estava direcionado
apenas para o agronegócio73. Pelo lado da cooperação brasileira ficou a cargo da ABC
encontrar as agências nacionais que pudessem contribuir para a execução deste projeto.
Embora o EMATER já estivesse envolvido no programa desde 2009, pouca atenção havia
sido dispensada para esta etapa de assessoria técnica aos camponeses até meados de 2012.
Nesse período a ABC iniciou o diálogo com o MDA na tentativa de que o ProSavana
entrasse na agenda do ministério, incorporando elementos das políticas para agricultura
familiar que este vinha implementando. No entanto, em conselhos participativos como o
CONSEA e o CONDRAF, o programa já passava por muitas críticas. Estes se contrapunham à
perspectiva de desenvolvimento rural do governo moçambicano expressa no PEDSA, uma
vez que era direcionada quase exclusivamente para o aumento da produtividade agrícola e
pouco dialogava com diretrizes como o PNATER (Plano Nacional de Assistência e Extensão
Rural), que orientavam a cooperação internacional do MDA em outros programas (Santarelli,
2016). Na tentativa de balizar estes direcionamentos conflitantes, portanto, a colaboração do
MDA ficou vinculada à abertura de canais de participação para os movimentos sociais
moçambicanos, ao menos nessa componente do ProSavana.
Em relação ao ProSavana-PEM, meus principais interlocutores foram os funcionários
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Conforme apresentado na seção anterior, houve de fato tentativas da cooperação japonesa de desenvolver
projetos que melhor incorporassem este estrato de produtores. Segundo Funada-Classen (2013), a JICA já vinha
alterando seu discurso, dando abertura a atividades voltadas para a integração e coexistência entre os pequenos e
grandes agricultores nas estratégias propostas pelo programa. Desse modo, a agência respondia às críticas da
sociedade civil japonesa sobre estar se desviando da política oficial da cooperação japonesa em agricultura, que
preza pela assistência técnica a pequenos produtores (Funada-Classen, 2013; Santarelli, 2016).
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do governo moçambicano das DPAs, SDAEs e os técnicos extensionistas. Além de
apresentarem os modelos testados e intermediarem a visita que realizei a uma cooperativa
beneficiada pelo projeto, também colocaram suas posições sobre as atividades realizadas,
ressaltando os bons resultadas alcançados, assim como os problemas enfrentados. Estando em
contato mais direto com “o terreno”, nem sempre estavam em total concordância com as
orientações vindas das esferas mais “políticas” do programa, conforme já abordado,
localizadas na administração centralizada pelo ProSavana-HQ no MASA.
Conforme descreveram estes meus interlocutores, foram experimentados quatro
modelos no âmbito do ProSavana-PEM para que fosse feita a transferência de tecnologias aos
agricultores da região. Considerando os diferentes segmentos agrícolas do país, cada um
destes modelos ampliava a escala da integração entre os produtores e o mercado: I)
agricultores individuais não associados; II) associações de produtores; III) cooperativas de
produtores; IV) atividades integradas entre empresas de médio porte nacionais e pequenos
produtores. Assim como no caso do ProSavana-PI, as atividades foram desenvolvidas por
equipes permanentes de consultores japoneses e pela vinda de missões com técnicos
brasileiros ao longo do ano, principalmente para atividades de formação dos extensionistas
moçambicanos. Em nenhum período, porém, o ProSavana-PEM contou com uma consultoria
brasileira baseada em Moçambique.

Figura 23: Modelos de Extensão testados pelo ProSavan-PEM.
Fonte: https://www.prosavana.gov.mz/portfolio-items/video-prosavana-2019-sobre-novosmodelos/?portfolioCats=23

165

O modelo I, referente aos agricultores não associados, foi desenhado para promover a
incorporação de técnicas de cultivo através de campos de demonstração, para que houvesse a
apropriação do conhecimento sobre como melhorar a produção, tanto de culturas que
garantissem os alimentos das comunidades, quanto daquelas voltadas para o mercado. Para
tanto foram realizadas capacitações no sentido de “trazer os produtores a conhecer e fazer esta
prática de agricultura. Não é fazer de forma ad hoc, mas tentar incorporar alguma informação
tecnológica para que ela possa fazer bem ao mesmo agricultor”, explicou o coordenador do
serviço de extensão em Lichinga. Portanto, o modelo I apoiou os produtores com uma
quantidade inicial de insumos (sementes, fertilizantes, motobombas), relacionados às
variedades selecionadas para serem trabalhadas nos campos experimentais. Assim, de um
pacote inicial deveriam ser formados campos de multiplicação de sementes:
Inicialmente, eles recebem a semente e tem por missão multiplicar. Por isso [é
importante] a qualidade com que deve ser feita esta prática. Juntam-se muitas
formações para que eles possam ter resultados. Terem dali sementes que lhes dê para
o aumento das suas áreas na campanha seguinte. Então inicialmente são parcelas. E
nessas parcelas são dadas três culturas principais. São cereais, são leguminosas e são
hortícolas, que é para diversificar. Se tens o milho, recebes alguma leguminosa ou
amendoim. Agora está-se a apostar muito com o amendoim. E recebe um tipo de
feijão, dependendo da região. Se é feijão vulgar, ou um outro, feijão nhemba, ou
feijão boer. É para que desta mesma semente produzas. No próximo ano já aumentas
a área (Coordenador do Serviço de Extensão em Lichinga).

Paralelamente às atividades nos campos demonstrativos foram desenvolvidas
atividades de educação financeira sobre como formar grupos de poupança e administrar
pequenos negócios na comunidade. Segundo o coordenador das atividades de extensão em
Lichinga, o objetivo destas atividades era “fazer com que o produtor compreenda que à sua
volta também há outras oportunidades de fazer agricultura. Não é só virar-se a ir à machamba,
voltar”. Deste modo, alguns produtores também receberam uma doação inicial de
aproximadamente cinco mil meticais (em torno de 250 reais), para ser utilizado em atividades
agrícolas que gerassem rendimentos. Estes seriam poupados para produzir um “fundo
rotativo”, que por sua vez deveria ser repassado à outra comunidade participante do projeto
para que realizasse o mesmo tipo de atividade.
Neste modelo discutimos como influenciar a agricultura e o bem estar dessas
comunidades. Olhamos para a questão de aproveitamento da terra e dissemos “se
calhar vamos modelar a questão de um fundo rotativo”. Uma pequena injeção
financeira, cujos interessados naquela comunidade vão trabalhar a terra, vão poder
vender e vão reembolsar a nós. E depois o reembolso transmitimos para outro. Quer
dizer, a injeção [financeira] seria única, mas depois vai desenvolvendo-se, ou vai
girando de grupo em grupo dentro das comunidades. E este fundo poderia ir sob a
forma de sementes, sob a forma de pequena motobomba para irrigação. Bom, este
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modelo andou até onde andou. Já temos uma espécie de guião em que nós dissemos
“olha se alguém está interessado, seja ele doador, seja ele Estado, em mexer com
uma comunidade, os caminhos são estes no que diz respeito à agricultura” (Ponto
Focal do ProSavana em Nampula).

Além da educação financeira, o modelo I também tinha pacotes relacionados a “temas
transversais” como gênero e nutrição. Neste os agricultores receberam treinamentos sobre
como confeccionar e combinar alimentos de maneira a aumentar seu valor nutricional.
Segundo os técnicos, o pacote foi montado a partir da avaliação de que mesmo produzindo
alimentos bastante nutritivos, muitos agricultores poderiam ainda aprender a prepará-los de
maneira a maximizar estas propriedades, combatendo, assim, o problema da subnutrição que
afeta as comunidades da região. Já o pacote voltado para gênero respondia ao fato de nestas
comunidades as mulheres serem as principais responsáveis pelas atividades nas machambas,
porém, não têm participação no que é feito com os rendimentos resultantes de seu trabalho.
São os homens que saem das comunidades para procurar compradores para os excedentes
agrícolas, ficando responsáveis pelo dinheiro recebido.
Como destacou um dos coordenadores do ProSavana–PEM, a mulher “é o grande forte
da machamba, mas é o último que se beneficia”. Foram realizadas, portanto, formações que
de maneira integrada ao pacote de educação financeira, estimularam a constituição de grupos
de mulheres para organizarem o orçamento familiar, “para potenciar que haja igualdade de
gênero dentro do lar (...). Porque muitas das vezes no campo, não sei no Brasil, mas aqui o
homem senta a fumar charuto e a mulher a fazer tudo. (...) É necessário que essa diferença
seja sanada dentro de gênero e orçamento familiar”, relatou um dos técnicos. Segundo os
extensionistas com quem estive em contato, estes pacotes de gênero e nutrição foram muito
bem recebidos nas comunidades. Como conta a técnica responsável pelo pacote de nutrição
na província do Niassa, depois de uma etapa de formação teórica, eram realizadas atividades
de demonstração culinária e de medição para a avaliação do estado nutricional dos
participantes ao longo do projeto, que tiveram grande adesão das comunidades.
[A recepção] tem sido boa porque a componente de nutrição vem depois. Sempre
tem começado pela componente de produção, então já estão lá identificados os
grupos de produtores. Já está estruturado, então a nutrição vem depois para
complementar a parte de produção. São grupos que já vêm trabalhando conosco,
então quando vem a componente de nutrição eles gostam74. Principalmente quando
se trata de comida, cozinham e tal. Eles gostam. Fazemos as demonstrações, comem,
eles aprendem também e contribuem. Quando vamos fazer as demonstrações não
74

Ela destacou a importância desta forma de ordenamento dos pacotes, uma vez que facilitaria o trabalho com as
crianças da comunidade. Já conhecendo os técnicos e o trabalho do projeto, era mais fácil conseguir ter a
confiança das mães para realizarem, por exemplo, as medições de peso.
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somos nós que trazemos a coisa, são eles. Só dizemos “vamos preparar um prato
assim” e eles fazem. Eu só digo “depois faça isso”, vamos fazendo em conjunto, não
sou eu ali a preparar. Para que eles possam também fazer em suas casas. Os produtos
também têm sido os produtos locais. Produtos que eles possam encontrar lá nos
mercados locais ou nas suas machambas (Técnica do pacote de nutrição em Niassa).

Os pacotes voltados ao melhoramento das práticas de cultivo, porém, não tiveram a
mesma adesão, tanto no modelo I, quanto nos demais modelos testados. Assim como no caso
do ProSavana-PI, a sustentabilidade dos modelos ao longo do tempo, quando territorializados
e tirados da condição laboratorial da cooperação, mostrou-se um fator fundamental para que
houvesse a apropriação pelos agricultores. Um primeiro ponto problemático apontado pelos
próprios técnicos é que o modelo I não “fecha a cadeia”, pois não foram realizadas atividades
voltadas para o processamento dos produtos para poderem ser estocados. Segundo um dos
coordenadores do ProSavana-PEM, sendo um modelo que visa promover uma “mudança
social”, isto é, que os agricultores dispersos conseguissem formar associações de produtores
para que possam produzir não só para a sua subsistência, mas também para o mercado, era
importante que compreendessem a importância de escolher “os produtos certos, na época
certa”. Mais do que o calendário agrícola de cada cultura, a referência aqui era a possível
concorrência encontrada por estes no mercado ao qual se procurava integrar os camponeses:
Muitas vezes seguimos a onda de que, bom, como todos estão a fazer a sementeira
de milho, todos vão no milho. Estão a fazer agora hortícolas, todos vão nas
hortícolas. Mas nessas hortícolas, não sabem escolher que tipo de hortícola é que vai
lhes trazer benefícios no mercado. Então, havia esta fragilidade. Ia-se pela onda do
que estava-se a fazer. Agora estes grupos já têm a capacidade de dizer assim, não
vamos fazer o alface porque nesta época o alface é feito por todos. Vamos escolher o
repolho, por exemplo. O repolho, primeiro, tem durabilidade e em volta é possível
encontrar facilmente mercado para o repolho. Mais ou menos este que é o ganho que
os produtores estão a ter neste momento (Técnico do ProSavana-PEM em Lichinga).

Nesse sentido, os pacotes técnicos seriam necessários por duas razões. Primeiro, pela
oferta de insumos que permitissem que determinada cultura pudesse ser feita em um período
diferente daquele que os camponeses habitualmente vêm produzindo, isto é, a partir das
condições agroecológicas da região apenas. Segundo, por oferecerem o referido elemento que
fecharia a cadeia, criando o “pacote completo”: o processamento dos produtos para que
possam ser estocados e vendidos posteriormente. Fechar a cadeia, portanto, significava poder
gerir esta temporalidade específica trazida pela transferência de tecnologias, para que os
produtos destes agricultores encontrassem melhor saída no mercado local. Tratava-se, assim,
de propiciar uma articulação entre produção e circulação das mercadorias, que também fez
parte das intervenções trazidas pelo ProSavana.
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Os extensionistas destacavam que determinados produtos eram muitas vezes
produzidos em abundância, mas encontravam um mercado muito pequeno. Dessa forma,
ocorria uma baixa dos preços e também a perda de parte da produção que não encontrava
comprador e não tinha como ser estocada, frustrando as expectativas dos produtores. Com o
processamento, parte desta produção poderia voltar ao mercado em outro momento mais
propício. Além desta possibilidade de “correr o calendário” agrícola, o processamento
também agregava um valor aos produtos transformados através do uso do maquinário.
Novamente, a formação de uma poupança apresentava-se como um elemento fundamental
para o funcionamento deste pacote, pois permitia um planejamento para que o agricultor
direcionasse parte do retorno de suas vendas para períodos posteriores e não só para “as
necessidades do momento”. Possuindo reservas, explicavam os técnicos, seria facilitada esta
ligação do produtor com o mercado:
Então [o produtor] procuraria não colocar os produtos no momento em que eles
estão em abundância. Ele guardaria. E é ai aonde vem a necessidade do
agroprocessamento (...). Para fazer esta ligação. Para que o agregado familiar não
esteja somente amarrado a época, mas ele compreenda que pode correr um pouco
seu calendário. Ganhar mais vantagens [se] no momento em que esses produtos
começam a escassear-se, ele começa a aparecer com estes produtos. E para ele
conseguir fazer isto, exatamente esta poupança é muito importante. Porque é através
da poupança que ele vai conseguir guardar e não olhar aquilo que está guardado
como alternativa, estar a tirar dali. Mas que através da poupança ele possa satisfazer
as necessidades diversas, sem mexer naquilo que é a sua reserva pera esperar o
momento pico em que os produtos começam a escassear e ele ali entra já no
mercado. E provavelmente entraria já com muito mais vantagem (Técnico do
ProSavana-PEM em Lichinga).

A criação de uma mentalidade de investimento e a pedagogia sobre a especulação com
os preços, sobre como poupar e avaliar os momentos mais pertinentes para colocar seus
produtos no mercado local, seria ainda mais importante para os modelos seguintes, voltados
para os agricultores já em um “nível mais alto” de organização entre si. Neste caso, o modelo
II trabalhou com as associações de produtores já existentes e o modelo III (testado somente na
província de Nampula e da Zambézia) com as cooperativas. A diferença entre estas duas
formas de integração entre os produtores está justamente na sua relação com o mercado. As
associações se formavam para resolver problemas comuns aos membros da comunidade, que
vão além de uma finalidade comercial da produção. Segundo o Ponto Focal de Nampula, “no
regime de Moçambique os produtores associados podem produzir para seu sustento, mas não
tem a perspectiva de negócio, não fazem transações comercias do ponto de vista legal”. Nesse
sentido todo o rendimento produzido é direcionado para a própria manutenção da associação.
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Já as cooperativas são entidades cujo fim em si são os negócios, inclusive tendo sua produção
tributada pelo Estado moçambicano:
(...) a cooperativa já deve pagar seus impostos ao Estado. A associação não. Tem fins
não lucrativos, porque eles querem resolver um determinado assunto, por exemplo, a
falta de motobomba. Como é que eles podem resolver para conseguir a motobomba.
Querem a semente, podem [se organizar] para resolver o problema da semente.
Enquanto que a cooperativa não, tem mais tendências de crescimento. Uma boa
estruturação e tudo mais. Contabilidade, porque ali usa-se energia, tem motores. (...)
Temos cooperativas que têm moageiras. Temos cooperativas que estão a produzir
sementes para depois processar. Temos cooperativas que compram excedentes de
produção. Então estas cooperativas todas são uma forma de dar uma indução aos
produtores da zona do corredor (Coordenador do ProSavana–PEM em Nampula).

No modelo II, portanto, também foram trabalhados campos experimentais nos quais os
extensionistas prestavam apoio para a produção em duas etapas. Na fase de sequeiro, as
associações recebiam sementes para testar o cultivo de cereais como milho e feijões. Já na
etapa de regadio, foram fornecidas motobombas para a rega, insumos como fertilizantes e
pesticidas, além de sementes de hortícolas “com boa saída no mercado”, como cenoura,
repolho, batatas e tomate. Este apoio foi operacionalizado através de um contrato entre as
associações selecionadas e o projeto de extensão, que fornecia o pacote de insumos e o
maquinário para que fossem posteriormente reembolsados. Assim, as atividades dos
extensionistas eram direcionadas também para o auxílio na venda dos produtos a fim de que o
pacote fosse pago. Dessa forma, era um requisito que as associações estivessem legalizadas,
para que pudessem ter uma estrutura mínima de funcionamento e uma conta bancária.
Segundo um dos técnicos responsáveis pelo modelo, esperava-se que os produtores
pudessem beneficiar-se do trabalho em conjunto para que posteriormente as associações
buscassem se organizar em cooperativas integradas ao mercado. Para além da transferência
de tecnologias, portanto, o ProSavana-PEM tinha um caráter de engenharia social para
produzir as referidas mudanças de “nível” entre os agricultores.
Bom, também tentamos ensinar as associações que uma vez criadas, uma vez a
trabalhar, a produzir, deveriam pensar já em estruturar-se em cooperativa. Ai já é
todo um processo de ensinamento do que é uma cooperativa, como é que ela se
constitui, quais são os membros, obrigações, etc., etc. Até que subam de nível, e
depois já no nível cooperativo, uma vez mais o ProSavana poderia apoiar em algo
mais.... em ações financiáveis como a produção de frango, produção de semente com
fins comerciais mesmo, produção de farináceos. Significa processar alguns produtos
e colocar no mercado, fazer dinheiro mesmo. Nalguns casos chegamos já a investir
seriamente na questão de equipamento de processamento. Temos já algumas
cooperativas que estão a operar (Ponto Focal do ProSavana em Nampula).

170

Estando em um “nível mais alto” de integração com o mercado, portanto, já era
possível “fechar a cadeia” produtiva. Deste modo, o modelo III – voltado para as cooperativas
– trabalhou com a oferta de crédito para a aquisição deste equipamento de processamento e
construção das estruturas necessárias para a armazenagem dos produtos, além de receberem
capacitações direcionadas à gestão da cooperativa e de pesquisa de mercado. Assim como no
modelo II, os créditos oferecidos deveriam ser reembolsados quando a cooperativa tivesse os
primeiros rendimentos. Nestes modelos, portanto, também foram realizadas atividades de
educação financeira sobre o uso do crédito e sobre a necessidade de os produtores obterem
um lucro para que pudessem realizar o pagamento do empréstimo, reservarem rendimentos
para suprir suas necessidades básicas e ainda investirem na produção do próximo ano.
Os três modelos apresentados seguiram a proposta de formação de um fundo rotativo,
cuja injeção inicial provinha do PDIF (ProSavana Development Iniciative Fund), mantido por
uma agência financeira de microcrédito moçambicana – o GAPI Sociedade de
Investimentos75. Assim, o ProSavana-PEM atuava na relação das comunidades, associações e
cooperativas com o tempo futuro do mercado e do sistema financeiro. Segundo um dos
técnicos, a proposta era “dar o anzol com a minhoca, e não o peixe”:
A comunidade é selecionada, depois de selecionados é explicado o que é que há de
acontecer e eles começam a participar na atividade. (...) Pelo menos nas vezes em
que eu já visitei esses grupos associados, tenho sentido um entusiasmo muito grande
neles. Agora se me perguntares, eles continuarão sustentáveis? [breve silêncio] Não
tenho ainda uma resposta clara (...). Se tiverem se apropriado bem, então estes vão
se tornar sustentáveis e daqui a mais anos podem transformar-se em grupos de
produtores com certo status diferenciado. Porque têm tudo para avançar. Tem o
conhecimento, tem a capacitação, tem ai todos os pacotes possíveis que é para criar
a eles como indivíduos com visões e perspectiva de transformação. Não tornarem-se
passivos. Por isso a entrega de cinco quilos iniciais para multiplicarem esta semente.
E do que tiveres de produção, então na campanha seguinte fazes a área de acordo.
Significa dar o anzol com a isca. Tiras o pequeno peixe, se ganhares o gosto, há de
procurar tirar o maior peixe possível. Então penso que nesta forma como ele está a
ser incorporado, aquelas comunidades que de verdade apropriarem-se estarão muito
bem sucedidas (Técnico do ProSavana- PEM).

Segundo alguns técnicos e organizações da sociedade civil, porém, esta apropriação
não teria funcionado tão bem. Embora seja muito reconhecida a contribuição do laboratório
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A manutenção deste fundo é feita através de um comitê de gestão composto pelo MASA e pelo GAPI. A
agência financiadora é a JICA, porém, para alguns projetos o fundo também contou com o financiamento do
próprio GAPI. Segundo o diretor desta instituição, antes mesmo de ter tido acesso ao Plano Diretor do
ProSavana, ele havia entrado em contato com o MASA e com a FGV-Agro para tratar da possibilidade de o
GAPI “ajudar a implementar algumas componentes do ProSavana naquilo que é o nosso foco, que é promover a
competitividade da agricultura, promover as associações dos produtores de primeira escala, as pequenas
empresas”. Após as tratativas com o ministério e com a JICA, o fundo foi estabelecido como Iniciativa de
Desenvolvimento do Corredor de Nacala.
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para os estudos dos solos da região – “gastou-se valores enormes para fazer algo que nunca
tinham sido feito em Moçambique”, destacou um dos membros da campanha Não ao
ProSavana – alguns desencontros são apontados em relação aos testes na componente de
Extensão e Modelos. Conforme já abordado, para os técnicos o maior desafio era garantir que
os produtores conseguissem dar continuidade às atividades experimentadas sem o apoio do
projeto no acompanhamento da produção, assim como poderem adquirir as sementes
certificadas e os pacotes de insumos que as novas técnicas requeriam. Entretanto, outros
problemas na operacionalização dos modelos foram surgindo.
Diferente da perspectiva deste homo economicus que sempre vai buscar tirar o maior
peixe, em Lichinga um dos extensionistas relatou uma “falta de correspondência” por parte de
algumas comunidades, que se retiraram do projeto. Os produtores teriam chegado a receber
um pacote de sementes de milho, feijão e amendoim, porém, “não aplicaram”. Outro
problema relatado foi em relação a uma associação que obteve crédito para a aquisição de
uma motobomba, mas no momento de retornarem o financiamento ao fundo rotativo disseram
que não haviam tido uma produção expressiva. Na perspectiva do técnico, contudo, os
rendimentos teriam sido usados para outras atividades da associação. Já na região de Sanga os
agricultores tiveram um bom aumento na produção, mas ainda precisaram da ajuda dos
extensionistas para “achar mercado” em regiões mais distantes e não perderem os produtos.
Para a União dos Camponeses e Associações (UCA) de Lichinga, muitos destes
problemas na apropriação dos modelos teriam ocorrido porque não houve contato com as
organizações camponesas que poderiam ter intermediado o processo. Para o representante da
organização com quem pude conversar faltou ao projeto conhecer “como vivem aqueles
camponeses”. O contato intermediado pelos SDAEs, portanto, não teria sido suficiente.
Mesmo o representante do mecanismo de diálogo com a sociedade civil nesta província
relatou que não tinha conhecimento sobre as atividades do ProSavana-PEM. Assim, na
contramão do que teria sido o acordo para o envolvimento do MDA brasileiro nesta etapa do
programa, as DPAs e SDAEs teriam de forma independente selecionado as comunidades em
que seriam testados os modelos76.
Na região de Nampula algumas organizações destacaram que os testes de
determinadas variedades nos campos experimentais do modelo I teriam obtidos resultados
abaixo do esperado. Acompanhando o trabalho da União Provincial de Camponeses, por
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Contudo, a participação brasileira já em meados de 2014 era reduzida. Para um ex-coordenador do projeto de
Extensão e Modelos, o envolvimento brasileiro foi bastante limitado, concentrando-se em algumas formações
dadas aos extensionistas sobre o uso de ferramentas de georreferenciamento.
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exemplo, várias vezes foi-me relatado o caso de uma comunidade na qual foi desenvolvido
um projeto em campos divididos – um com o uso dos fertilizantes minerais do pacote e outro
mantido sob a forma de cultivo tradicional – no qual a parcela que recebeu a nova tecnologia
produziu menos do que aquela onde não se aplicou o insumo. Já em relação ao modelo II,
muitos apontavam o caso de uma motobomba que deveria ser utilizada por duas associações,
gerando alguns conflitos entre as comunidades que se beneficiaram do auxílio.
São associações que estão uma distante da outra e devem usar a mesma motobomba.
Portanto, não sei se estão a carregar na bicicleta uma distância de mais de dez
quilômetros. Na altura em que estivemos lá uma associação negou redondamente
fornecer [a motobomba] à outra associação porque ficaria muito longe. Além disso,
o que acontece é que o período de regadio é quase o mesmo período. O que
significava que não poderia ser possível às associações conciliarem uma mesma
motobomba (Membro da ADECRU).

Segundo o responsável pelo projeto de Extensão e Modelos em Nampula, os técnicos
também enfrentaram problemas no início da implementação do modelo III, pois algumas
cooperativas teriam sido orientadas por organizações da sociedade civil de Maputo a negarem
o apoio do programa, gerando um “problema de desinformação”:
Uma das cooperativas, iniciais não é, pertencia à União Nacional de Camponeses de
Moçambique. Portanto, eles aceitaram o curso. Queriam vir, foram formados.
[Aprenderam] como é que funciona a cooperativa, a parte contabilística, a parte
organizacional. Só faltava assinar os acordos para receberem o equipamento, porque
já tinham o armazém e iam ver o que podiam fazer. Entretanto, veio o pessoal de
Maputo que também são parte da sociedade civil e disse “não aceitem, porque esses
ai vão levar o seu armazém”. (...) Como havia pessoas de Maputo, fizeram uma ata,
assinaram. Submeteram ao governo, [depois] mandaram para aqui. E a equipa ficou
desmoralizada. Mas mesmo assim o governo disse, “vamos indicar um outro grupo”.
Então aquele outro grupo aceitou. Teve os treinamentos necessários. Todos aqueles
treinamentos necessários para se fortalecer. Hoje em dia já estão a comprar milho,
estão a produzir farinha. Estão a ter o dinheiro, estão a pagar. Estão a viver. Já foram
visitados por várias pessoas. Essas pessoas já foram lá comprar a farinha. E nós
perguntamos, diga lá, porque houve problema de desinformação? Então este foi um
grande problema (Coordenador do ProSavana-PEM em Nampula).

Conforme o relato de antigos membros da UNAC que acompanharam este caso, o
conflito teria se iniciado pelo fato de os técnicos não terem informado aos produtores da
cooperativa que a atividade estava vinculada ao ProSavana, que já enfrentava muitas críticas.
Assim, ao receberem a visita de extensionistas, que vinham com camisetas ou bicicletas do
programa, os agricultores decidiram não continuar participando das atividades de extensão.
No entanto, já haviam recebido um primeiro financiamento do fundo rotativo para a
construção de um armazém e para os procedimentos de legalização da cooperativa. Ainda não
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tinham realizado, portanto, as atividades do pacote que permitiriam gerar rendimentos para o
pagamento do crédito, ficando com uma dívida em aberto com a agência financeira77.
Com a intermediação do coordenador do ProSavana-PEM, funcionário da DPA de
Nampula, pude visitar a cooperativa que aceitou participar do modelo III, localizada no
distrito de Monapo, que agora produzia farinha de milho para o mercado da região. Após o
contato feito pelo coordenador com um extensionista do SDAE deste distrito, segui
novamente na companhia de Ângela até Netia, posto administrativo de Monapo, onde estava
situada a cooperativa. Como a distância em relação à cidade de Nampula não era grande e boa
parte da estrada era asfaltada, decidimos realizar a viagem com o motorista de um taxi. Após
chegarmos à sede do posto administrativo, voltamos a entrar em contato com o extensionista
para que nos orientasse nas estradas de terra que levariam até a comunidade onde ficava a
cooperativa de produtores. Assim, encontramos o extensionista em sua motocicleta em certo
entroncamento da estrada e o seguimos até o local indicado.

Figura 24: Foto dos camponeses da cooperativa em frente a seu armazém.
Fonte: Registro feito em campo.

Conversamos com um grupo de quatro camponeses, embaixo de uma grande árvore
nas imediações de onde estava localizado o galpão da cooperativa. A organização havia sido
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Também segundo o relato do presidente da UCA, em Lichinga, os acordos sobre a utilização do fundo rotativo
(transferido na forma de adubos, semente e motobomba) entre algumas associações da província do Niassa, não
teriam sido claros. Muitos camponeses não compreenderam que se tratava de pacotes concedidos como um
“crédito”, que deveria ser reembolsado. Ficaram, portanto, com uma dívida com o programa ao não retornarem o
valor recebido para a dar continuidade ao fundo rotativo.
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formada em 2011, a partir da iniciativa de 20 membros, com o auxílio da CLUSA78. No
momento da pesquisa, porém, já estavam com mais de 800 cooperativados, pois haviam
agregado 15 associações e 25 produtores individuais. Transcrevo a seguir o relato dos
produtores e do extensionista que acompanhou a visita sobre o que havia mudado a partir da
participação da cooperativa no ProSavana-PEM. O relato permite perceber o processo de
apropriação a partir das capacitações realizadas, descrito pelos técnicos como objetivo
fundamental dos projetos experimentados:
Camponês I – Da fundação para agora mudou bastante. Porque no princípio nós
estávamos desorganizados. Sim. Cada um poderia vender os seus produtos
individualmente. Com isso não poderia ganhar muito. Mas com a fundação da
cooperativa já estamos a conseguir, os membros, trazer a sua produção na
cooperativa. Isso que nós chamamos o autocooperativo. E já temos registros.
Camponesa II – Recebemos formações, educações, regimentos. Já construímos
armazéns, esses edifícios. Antes não tínhamos, estávamos em uma sombra como
essa. Temos moageiras, duas. (...)
Camponês I - O que está dentro da ProSavana são as moageiras. (...) Fomos
formados para sabermos como é o cooperativismo com a CLUSA. Então a
ProSavana veio em 2012 e quando percebemos os compassos do ProSavana, nós
aderimos. Nós percebemos antes disso ai que há de vir a ProSavana. Então
construímos os armazéns, o gabinete, através das nossas mãos. Então quando veio a
ProSavana só ajudou-nos [com] as máquinas que estão a processar ali.
Extensionista – E botaram um ponto para a promoção de energia. Foi no âmbito do
ProSavana. (...)
Camponês I – Nós temos vários mercados. E também já fizemos uma pesquisa do
mercado através da ProSavana. Porque estávamos ali só sentados, porque não
conhecíamos muito essa pesquisa do mercado. Mas, no entanto a ProSavana já nos
fez conhecer os outros distritos para fazer a exposição da nossa farinha. (...) A
pesquisa do mercado funciona da seguinte maneira. Levamos o produto. Como já
temos a farinha que é cinco quilos, dez quilos e vinte e cinco quilos, então levamos
para um distrito, por exemplo, na Ilha de Moçambique. Fizemos a exposição, que a
cooperativa já tem farinha. Então além de aqui estar, também levamos que é para ver
mesmo a qualidade da farinha. E os nossos contatos estão no mesmo saco.
Extensionista – Eles têm sacos temperados, onde aparece toda a informação da
cooperativa. (...)
Camponesa II - Por exemplo, essa pesquisa do mercado é uma formação. Ali estão a
formar (acontecia uma formação naquele momento) Estamos a receber formação.
Gestão Financeira, como funciona a cooperativa. Tem poupança também.
Extensionista – Plano de negócios.
Camponês I – Também temos muitas formações sobre agricultura. Porque
antigamente fazíamos agriculturas extensas, mas agora já estamos a saber fazer
plano individual. Naquela altura, é verdade que cada pessoa podia fazer sua
machamba, mas não sabia os custos. Se vai ganhar com aquela porção, ou não. Mas
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A CLUSA (Cooperative League of United States of America) é uma ONG norte-americana que promove
negócios cooperativos na área agrícola em diversos países. A organização atua já há algumas décadas em
Moçambique no desenvolvimento de associações, fóruns e cooperativas de produtores rurais. Segundo o relato
da gestora de projetos de seu escritório em Nampula, atualmente a agência tem se envolvido na promoção de
cadeias de valor, criando canais para a ligação entre o pequeno produtor, empresas, insumos e mercado.
Portanto, dão suporte à produção tanto do que classificou como culturas de rendimento (soja e amendoim),
quanto de culturas de segurança alimentar (milho e mandioca) e desenvolvem programas de extensão
(transferência de métodos em agricultura resiliente) e de tecnologia da informação (plataformas de rádio e
telefone).
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agora também já estamos a saber que quando eu aposto nessa cultura, [sei que] vou
perder isso, vou ganhar isso.

Apesar do bom funcionamento da cooperativa, quando questionados sobre a
perspectiva de futuro do empreendimento os agricultores pontuaram alguns desafios que não
foram contemplados pelo pacote recebido através do modelo III. Primeiramente, não
possuíam meios próprios para o transporte da produção de milho dos cooperativados até o
armazém onde é processada a farinha e para sua posterior distribuição. Isto vinha afetando a
capacidade de aumento das vendas da cooperativa e de participação dos membros, que
podiam estar a quilômetros de distância do armazém. Um segundo problema destacado é que
não conseguiam aumentar a “produção e produtividade” de suas áreas por falta de
maquinário. “Como conseguir um trator, aumentar as áreas também da produção. Neste posto
administrativo, nem um trator sequer existe. Então estamos a fazer com [enxada de] cabo
curto. Esse é o maior desafio”, contou um dos camponeses.

Figuras 25, 26, 27 e 28: Fotos do maquinário (moageira) para o processamento da farinha de milho.
Fonte: Registro feito em campo.
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Relacionado a esta última dificuldade, relataram que também existia “um problema
que estamos a resolver com o ProSavana. A máquina que estamos a usar, estamos a fazer
fundo rotativo, estamos a pagar. Isso vai nos tornar mais complicado para fazer outros
diálogos enquanto não terminamos aquele primeiro pacote”. Portanto, para que pudessem se
organizar para adquirir um trator precisariam antes realizar o pagamento deste débito com o
programa. “Começamos no ano passado, mas acho que vamos terminar este ano em agosto. Já
pagamos 50% do valor, só falta 50%. Agosto é a meta... vamos terminar”. Outra dificuldade
enfrentada não só por esta cooperativa, mas destacadas também por funcionários dos SDAEs
que acompanharam outros modelos, estava relacionada à irrigação79, “Tu tens semente
melhorada, tens bons solos, tem bons agrônomos, tens mais outras condições agroecológicas
favoráveis no seu todo para acomodar a produção de alimentos. Se não tiveres água
controlada, no mesmo dia tu não tens nada”. Em 2018, por exemplo, as chuvas haviam
chegado mais tarde, atrasando a colheita do milho:
Um dos desafios que a cooperativa também está a constatar é no âmbito da abertura
de represas. Não sei se perceberam, se viram os campos, nós tivemos problema de
estiagem. Também tivemos problema de alagamento de algumas áreas. Então nós
estamos a depender do sequeiro. E não combinamos com Deus se vai nos dar chuva
ou não. Então um dos desafios da cooperativa é de abertura de represas. Isso para
dizer também que algum apoio, alguma organização para poder fazer um tipo de
atividade para que essa prática seja real. Nós realmente, a nossa força é de fazer uma
agricultura de regadio. Então nós poderemos processar o milho, podemos produzir o
milho a todo o tempo. De janeiro a dezembro. Por causa de sequeiro ficamos
realmente limitados. Essa é uma grande aposta, a abertura de represas (Extensionista
do ProSavana-PEM em Netia, posto administrativo do distrito de Monapo).

Ainda que ao nível dos gestores do programa os vários modelos fossem apresentados
como formas de gerar uma conexão entre os diferentes modos de organização dos
agricultores, para que o crescimento da produção se desse de forma “cadenciada”, estas
lacunas em cada projeto estariam dificultando a integração entre produtores individuais,
associações e cooperativas. Segundo o extensionista que acompanhou nossa visita à
79

Para o diretor do SDAE de Malema a irrigação constituía a maior dificuldade enfrentada pelos produtores e
ainda não havia sido incorporada de maneira efetiva no ProSavana ou em outros projetos na região. Assim
descreveu a situação encontrada não só na província, mas no país: “Podemos encontrar um distrito ou outro que
tenha um sistema de irrigação convencional, mas eu acho que tinha que ser prioritário nessa coisa de uma
produção, digamos assim, uma produção de ponta, controlada. (...) Porque em algum momento nós só esperamos
as chuvas. Caem as chuvas para nós semearmos. Caem as chuvas para sachar. Caem as chuvas para adubar. Se
para a chuva, nós também paramos de produzir. (...) O vosso país é potencial de sistemas de irrigação. (...) Essa
transferência, essa tecnologia deveria ser efetiva. Em Malema temos só duas mini barragens, duas. Estou a falar
de mini barragens. Represas são pequenas, mais duas três que nós temos ali. Temos alguns canais de irrigação...
um canal de irrigação que coletamos de uma nascente. É só um. O resto são canais não convencionais. O próprio
produtor conseguiu fazer e está a irrigar. (...) Não há muito financiamento para sistemas de irrigação. Não há.
Quero confirmar isso categoricamente. Não há”.
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cooperativa de Netia, as associações que participaram do empreendimento tinham
dificuldades em encontrar (e comprar) os pacotes de fertilizantes e naquele momento estavam
a produzir sem adubação. Relatou que mesmo no modelo testado com os produtores
individuais a adubação não teria sido ofertada.
Quando foi implementado o modelo I, a assistência aos produtores de subsistência,
eles diziam que não tinham o pacote de adubação. Só simplesmente era de produção,
não estavam lá contemplados os adubos. (...) Nós temos casos de indivíduos mesmo
que posso dizer que se fosse esse milho adubado poderiam mudar muito as suas
tecnologias. É pertinente que nós usemos os adubos. Provavelmente venham a
fornecer com mais tempo (Extensionista do ProSavana-PEM em Monapo).

Uma menor produção destas associações e agricultores individuais afetaria a própria
capacidade da cooperativa obter matéria prima para a farinha de milho, suas vendas e,
consequentemente, o pagamento da dívida com o ProSavana. Seus membros afirmavam,
portanto, que entendiam o receio da comunidade que negou o apoio do programa, uma vez
que “quando chegou a ProSavana aqui, os seus propósitos não colocou diretamente”. Os
resultados de suas atividades mostravam-se muito incertos para os camponeses. Segundo os
agricultores estas comunidades não puderam “perceber” com clareza o que era o projeto.
Contaram que quando o modelo de extensão chegou até sua cooperativa, o programa já havia
sido apresentado e discutido entre eles, por isso aceitaram. De outro modo, talvez tivessem
negado a assistência. Para um dos camponeses os desentendimentos também se deram em
relação ao Plano Diretor:
E outra parte, na elaboração do Plano Diretor, uma das partes diziam que a
ProSavana poderia ajudar na legalização das áreas dos produtores. Agora está-se a
interpretar que a ProSavana vai arrancar terras, mas a ProSavana vai ajudar na
legalização das suas áreas. Porque nós temos os nossos campos, mas não temos
dinheiro para legalizar. A ProSavana poderá ajudar. Então essas são informações
realmente que poderão ser mais partilhadas nas comunidades. As pessoas não têm
muita informação (Camponês de Netia, posto administrativo do distrito de Monapo).

Assim, a legalização da área, com a obtenção do DUAT, foi um dos requisitos para a
cooperativa participar do modelo III. “Mesmo que a gente ponha alguma infraestrutura, não
terão transtornos futuros”, informou o extensionista. Embora até aquele momento “nenhum
quintal” de terra tivesse sido perdido, os agricultores ressaltavam que ainda tinham receios de
que em outra etapa do programa isso pudesse acontecer, pois já ouviram falar sobre os
impactos do PRODECER para os agricultores no Brasil e que “os brasileiros sofreram com a
ProSavana”. Nesse sentido, questionei como havia sido a participação dos cooperantes
japoneses e brasileiros durante a implementação do modelo de extensão. Relataram que com o
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caminhar das atividades do projeto tiveram conhecimento de que “a ProSavana é um
triangulo”. Os japoneses ainda estariam muito presentes realizando capacitações com os
produtores. Inclusive havia técnicos japoneses acompanhando uma atividade durante nossa
visita. Do mesmo modo, afirmavam que o governo moçambicano se manteve presente através
dos técnicos extensionistas da Direção Provincial de Agricultura. “Também têm nos ajudado.
Só o que falta é o Brasil”, concluiu um dos camponeses.
Segundo o coordenador do ProSavana-PEM em Nampula, em seus últimos anos o
projeto foi mantido quase exclusivamente pela JICA. O que não teria impedido que atividades
de formação realizadas pelo governo moçambicano em parceria com universidades brasileiras
fossem de algum modo incorporadas ao processo de modelagem das atividades de extensão
no âmbito do ProSavana.
O PEM praticamente está a ser suportado pelo a JICA, porque a equipa brasileira no
último momento disse que não tinha... a ABC não tinha capacidade para poder estar
a financiar a presença dos brasileiros cá. Mas a nível ministerial nós temos alguma
cooperação com o Brasil na área de extensão. E eles estão a desenvolver alguns
projetos de agricultura de conservação e georeferenciamento das atividades de
extensão. Então nestas atividades também estão incorporadas algumas atividades do
PEM. (...) Estamos a trabalhar com eles nesta coisa de agricultura por conservação.
Estão a visitar diferentes empreendimentos que nós montamos em coordenação.
Alguns projetos que foram elaborados por nós e que estamos a trabalhar com os
brasileiros. Depois vão dar alguma formação. Estamos a quase dois ou três anos que
estamos com a equipa a cá a desenvolver este tipo de atividade (...). Eles vinham
para apoiar só a extensão, mas como PEM e extensão são a mesmíssima coisa,
achamos melhor juntar o útil ao agradável. (...) E a equipa brasileira contribui
naquilo que acha possível contribuir. Principalmente na componente de formação,
porque o Brasil é muito forte nisto (Coordenador do ProSavana-PEM em Nampula).

Um último e controverso modelo, experimentado em Nampula e na região do Gurué
na Zambézia, buscou fomentar atividades integradas entre empresas de médio porte nacionais
e pequenos produtores através de contratos. Através de um edital, tais empresas concorreram a
uma linha de crédito também oferecida pelo GAPI para atividades que visassem fomentar a
produção de culturas locais empregando pequenos produtores. Estes, por sua vez, receberiam
sementes e insumos da empresa para um determinado cultivo e o que fosse produzido deveria
ser vendido à empresa, conforme os preços negociados no contrato estabelecido entre as
partes. O modelo IV, portanto, era um primeiro experimento em relação à proposta de
integração win-win dos produtores de diferentes níveis por meio de contratos agrícolas.
Segundo o Ponto Focal do programa em Nampula, a proposta deste modelo era
disponibilizar um fundo para que “entidades com noção de negócios em agricultura”
pudessem concorrer, apresentando projetos de fomento (inclusive as cooperativas). Estes
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deveriam responder a determinadas condições, como a de incorporar na produção a mão de
obra de pequenos agricultores locais. De maneira sintética, ele explicou-me que a condição
básica para que um empresário se candidatasse era que o desenvolvimento alcançado não
fosse exclusivo, mas para “o bem estar de todos”, respondendo à perspectiva de que as
iniciativas deveriam ser sempre win-win. Para o técnico, foi um modelo de muitas
aprendizagens, do qual se tiraram boas e más lições, que resultaram em um guia para a
implementação de iniciativas deste tipo na região.
Conforme relembrou o coordenador do ProSavana-PEM em Nampula, as primeiras
versões do Plano Diretor já trazia algumas propostas de modelo de extensão através de
agricultura contratual, inclusive nos Quick Impact Projects. Contudo, destacou que estes ainda
estavam em fase de “modelação” e que os projetos foram direcionados, principalmente, para a
produção de sementes e para divulgar entre os produtores quais seriam as capacidades de
assistência de um programa como o ProSavana, caso o Plano Diretor fosse aprovado.
Segundo o coordenador, algumas empresas enfrentaram problemas na execução dos projetos e
consequentemente para o pagamento do crédito obtido. Afirmou que teriam sido situações
normais relacionadas à capacidade de organização interna de cada empresa participante. No
entanto, os técnicos vinham repensando este modelo, considerando que a produção por
contrato poderia ser mais viável com investimentos em atividades de maior porte.
Esta também foi a perspectiva apresentada por um representante do GAPI, que
apontou o que considerava como limites na abordagem trazida pela JICA de trabalhar com
pequenos produtores: faltava no projeto uma componente técnica que, para além da
agricultura, se voltasse para a gestão de negócios na região do Corredor de Nacala.
Também tivemos um problema com os nossos amigos da JICA. A questão da
assistência técnica. É importante a qualidade das sementes, os aspectos
agrotecnológicos. São importantes, mas é preciso, sobretudo olhar para o aspecto do
negócio. Essa é a nossa especialidade. Fazer um crédito para aquilo que não é
rentável é um problema. É um problema para nós e para quem recebe o crédito.
Portanto, é fundamental nos programas em que nós intervimos que haja sempre uma
combinação integrada entre assistência técnica para gerir o negócio, “start your
business”, “improve your business”, essas coisas. Mas, infelizmente, neste programa
nunca nos foi dado. E essa assistência técnica é altamente subsidiada, ou mesmo
grátis. Naquele caso até era grátis. Mas nós dissemos que vamos ter sucesso neste
programa se e só se também tivermos no nosso pacote a componente de assistência
técnica [para gerir negócios]. Gastaram muito dinheiro em outras coisas, mas
nunca... nunca nos foi concedido um recurso adicional para assistência técnica
(Representante do GAPI- Sociedade de Investimentos).

Conforme relatou um dos empresários participantes do modelo IV a linha de crédito
oferecida pela agência financeira era uma das mais acessíveis em termos das taxas de juros
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encontradas em meados de 2012, ficando em torno de 10%. Conta que isto foi o que o
motivou a se candidatar, apresentando um projeto para o financiamento do equipamento
necessário para as atividades de fomento agrícola que a empresas já realizava na região do
distrito de Ribaué, província de Nampula.
Havia os critérios básicos, que era trabalhar com pequenos agricultores. A gente
acabou sendo selecionado porque nós já estávamos a trabalhar antes da candidatura.
(...) Aquilo era para dois anos, então eles estiveram lá a fazer a monitoria durante
esses dois anos. (...) Era basicamente o pessoal da [Direção Provincial de]
Agricultura e tinha lá uns financeiros também. Sempre alguém do próprio GAPI que
acompanhava. Entretanto, terminamos os dois anos para pagar o empréstimo, ainda
ficamos mais um ano com o programa de fomento e depois paramos. O nosso
programa todo foram quatro campanhas... foram cinco, uma assim meio
experimental. Então no total foram cinco, mas com o ProSavana foram esses dois
anos que eles estiveram ali, que iam lá com muita frequência. Iam lá todos os meses
(Empresário participante do modelo IV).

A linha de crédito era de início apresentada como um projeto do GAPI. Como contou
o empresário, o empreendimento não era anunciado como parte do ProSavana, “Depois,
pronto, percebia-se de onde é que vinha a linha. Era uma linha experimental, piloto como eles
chamaram, que eles estavam a ensaiar”. Inicialmente, o projeto foi desenvolvido com o
cultivo de soja e depois se expandiu para a produção de outras variedades como gergelim,
feijão boer (guandu), amendoim e cebola, “mas a soja é que sempre esteve lá com maior
área”. Através de contratos com agricultores da comunidade local, a empresa forneceu adubo
e sementes, fez o tratamento químico do solo e prestou assistência técnica aos produtores. Ao
final da safra tinha o compromisso de comprar o que fosse produzido pelos agricultores,
descontando no preço final da produção o valor dos insumos aplicados. Entretanto, houve o
problema de desvio de produtos:
Quando chega a hora de comprar o produto, o produtor... muitos, mas muitos,
vendem a um outro comprador qualquer, um comerciante qualquer, em vez de
vender a nós. E por quê? Porque lá ele não faz a devolução dos insumos e depois,
eventualmente, aquele homem pode pagar um bocadinho mais. Paga mais dois, três,
quatro, cinco meticais. Depende. E ele vende para o outro. (...) Ele recebia a
semente, e devolvia grão. Então no fim ele nem pagava sequer o custo da semente.
Ele recebia a semente, vinte e cinco quilos de semente. E devolvia vinte e cinco
quilos de grão. Estás a perceber? A gente entregava semente e recebia grão, ou seja,
aquilo era altamente bonificado, mas mesmo assim desviavam o produto. Eh pá, a
gente tentou quatro anos daquilo, no fim não deu. E dentro desse período a equipe
do ProSavana quando esteve lá assistiu, mas não teve ação nenhuma. Não assistiam
ao problema. Para eles era como ir fazer uma experiência e ver o que acontece, mas
o risco é todo nosso. Correu mal, pronto (Empresário participante do modelo IV).

Para o empresário entrevistado, embora o projeto tenha oferecido uma linha de crédito
muito atrativa e com um prazo para o pagamento (seis em seis meses) que tinha
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“sensibilidade” à atividade agrícola, entendendo que “a gente não gera frutos de caixa mensal
ali”, a empresa acabou tendo que lidar com problemas que não seriam de sua
responsabilidade. Ele cita, por exemplo, as críticas da campanha Não ao ProSavana: “Iam lá
um monte de ONGs fazer visitas sobre a ocupação da terra. Punha-nos num mesmo saco
como se a gente tivesse caído ali de paraquedas ontem”. Teriam assim, recebido o impacto
negativo da campanha, enquanto que em sua percepção o ProSavana mal teria saído do papel.
“Aquilo foi uma experiência social”, concluiu.

3.3 A gestão da cadeia produtiva
Como foi descrito, apesar de finalizadas as componentes de investigação e extensão, a
posição oficial apresentada pelos técnicos do ProSavana era que este não chegou a ser
implementado de fato, pois ainda não teria sido concluída a componente que confere a sua
base legal, o ProSavana-PD. Até o momento de finalização desta pesquisa o documento
seguia em elaboração, dadas as pressões pela realização de novas consultas públicas com as
comunidades em sua área “alvo”. Assim, explicavam os técnicos, as experimentações na
primeira etapa do ProSavana teriam realizado as menores intervenções possíveis para testar o
modelo de desenvolvimento proposto e gerar resultados que pudessem contribuir com a
elaboração final do Plano Diretor. Esta componente será um plano abrangente de
desenvolvimento agrícola e de planejamento territorial para o Corredor de Nacala. No
entanto, não se limita à questão agrícola em si, pois procura localizá-la no contexto das
políticas de desenvolvimento do país, incorporando toda a logística da cadeia produtiva local:
(...) olhar para infraestruturas, estradas, comunicações, transporte, vias de acesso e
como é que isso pode se interligar de modo a criar mudanças para o bem dos
produtores ao longo do corredor. Porque não basta produzir, tem que saber onde vai
colocar, tem que se ter alguma forma de comunicar com quem compra, tem que
haver alguma via de acesso que permite que o comprador vá até onde a produção
está. Então o PD olha em princípio na estratégia global de desenvolvimento. (...) Se
estes vão produzir de forma econômica viável significa que teria que ter água. Então
como seria a fonte de água? Subterrânea? Captação das águas da chuva? Esses
detalhes todos. E o que diz a lei moçambicana, quer dizer, lei do ambiente, lei da
terra, saúde, várias leis. O que dizem em torno das mudanças que seriam criadas por
todo um processo de desenvolvimento. Estruturar isto de tal forma que havendo
quem queira investir e apoiar o desenvolvimento, diga, bom eu vou para o Corredor
de Nacala porque tem estas infraestruturas, tem aquela visão, tem estas limitantes e
aquelas. Não posso, por exemplo, utilizar pesticidas em grandes quantidades
próximo de um rio. Tenho que estar a não sei quantos quilômetros distante de um
rio. Não posso desbastar 10.000 hectares eliminando florestas, movendo populações,
etc., etc. Então o PD é a parte que olharia para estas coisas de política e estratégias
de mudança (Ponto Focal do ProSavana em Nampula)
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O primeiro estudo preliminar do documento, vazado em 2013, apontava como
responsáveis pela elaboração do plano o antigo MINAG e as DPAs, pelo lado moçambicano, a
Fundação Getúlio Vargas (FGV-Agro e FGV-Projetos), pela contrapartida brasileira, e um
conjunto de empresas de consultoria japonesas (Oriental Consultants, NTC International e
Task Co. Ltd.). Foi este o documento que gerou as primeiras críticas e mobilizações contra o
programa, pois, como denunciavam as organizações da sociedade civil moçambicana,
apresentava características muito mais próximas a um “plano de negócios” para o Corredor de
Nacala do que de um modelo de desenvolvimento agrário.
Tal abordagem voltada para a atração de investimentos privados como forma de
promover uma produção sustentável e gerar a redução da pobreza, por exemplo, já vinha
expressa logo nos objetivos do plano. A primeira versão do Plano Diretor trazia ainda, como
um dos resultados esperados, a proposta de elaboração de um guia de investimentos no
Corredor de Nacala e de realização de um Seminário para Investidores. Outros elementos
propostos pelo documento, já apontados no capítulo anterior, também corroboravam esta
crítica: o zoneamento da região para a formação de conglomerados, que em sua maioria
fomentavam a produção de culturas de rendimento voltadas ao mercado externo.

Figura 29: Detalhamento dos conglomerados produtivos.
Fonte: ProSavana-PD, 2013.

Os zoneamentos foram estabelecidos através de critérios como uso e cobertura da
terra, vulnerabilidade socioambiental, escalas de produção, potencial dos recursos humanos e
acesso a terra agricultável, a partir dos quais foram criados seis “tipos de gestão agrícola”.
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Dessa forma, cada zona destacava um potencial e estratégia de desenvolvimento:
abastecimento de alimentos para a área de Nacala Porto e produção de culturas de alto valor;
formação de um centro de agronegócio no leste do Corredor de Nacala; desenvolvimento de
celeiros; produção de culturas de alto valor; criação de eixos logísticos estratégicos e de um
centro de processamento de commodities agrícolas; desenvolvimento da cadeia de valor para
novas commodities agrícolas. Já para a execução destas estratégias foram selecionados 32
projetos, divididos em dois tipos: Projetos Plataforma, cujo objetivo seria desenvolver as
bases para a produção agrícola e para o agronegócio, assim como promover o investimento
privado; Projetos Pioneiros, que deveriam estimular o desenvolvimento dos conglomerados.
Conforme descrito na primeira versão do Plano Diretor, este conjunto de projetos
visava “aumentar a motivação” dos investidores, uma vez que os conglomerados
estimulariam as atividades econômicas privadas na região. Segundo os técnicos entrevistados,
tal forma de organização seria experimentada a partir de um modelo V do ProSavana-PEM,
que buscava integrar todos os outros modelos ao mercado. Este último modelo representava,
portanto, o que denominavam cadeia de valor, pois com o agroprocessamento, mecanização
da produção e consequente aumento da escala produtiva, esperava-se que um maior
rendimento fosse agregado ao valor final das mercadorias. Uma das possibilidades de
execução deste modelo seria através dos já citados Quick Impact Projects, que, por sua vez,
seriam escolhidos entre os projetos componentes do próprio Plano Diretor (Plataforma ou
Pioneiros), sendo financiados por fundos públicos. No entanto, projetos ou iniciativas
privadas de agricultura comercial também poderiam ser selecionados, como descreve o
Report n.2 do Plano Diretor:
Iniciativas privadas potenciais aplicáveis aos QIPs são a indústria agroprocessadora,
indústria avícola, corporações para a produção agrícola junto a arranjos de
agricultura por contrato com agricultores locais e outros investimentos do
agronegócio operacionalizados ou planejados para o Corredor de Nacala
(ProSavana-PD, 2013, p. 4-1).

No entanto, este modelo de formação de conglomerados produtivos foi suspenso e
algumas de suas propostas foram integradas aos modelos III e IV do ProSavana-PEM.
Segundo um representante da JICA, os cooperantes avaliaram que seria muito complexo
definir conglomerados de forma a priori, portanto, estes seriam construídos a partir dos
resultados obtidos nos demais modelos.
Para além destes elementos direcionados aos investimentos privados, um dos Projetos
Plataforma fazia referência ao muito criticado Fundo Nacala. O projeto indicava a formulação
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de um Fundo de Investimentos para a promoção de projetos de agricultura em larga escala no
Corredor de Nacala. Destacado em vermelho em seu texto, o documento ressaltava que o
esboço do projeto seria realizado quando se confirmasse a situação do Fundo Nacala. O que
também deixava explicita a relação entre as iniciativas eram documentos de apresentação do
fundo, elaborados pela FGV-Projetos, que traziam afirmações como “Oportunidades de
investimento e de desenvolvimento buscadas pelo FUNDO NACALA estão perfeitamente
alinhadas com o programa ProSavana”, para em seguida trazer uma apresentação do programa
(antes mesmo da apresentação do fundo) como se as duas iniciativas estivessem interligadas80.
Segundo um dos gestores do ProSavana em Nampula, a associação entre o programa
de cooperação e o Fundo Nacala de fato existiu até certa altura da implementação dos
projetos, mas devido a discordâncias entres os cooperantes a proposta teria sido abandonada.
Cada uma destas nações envolvidas no triângulo tem as suas ideias de como este
assunto deveria avançar, mas as ideias válidas são aquelas que são fruto da discussão
das três partes. Cada uma das partes está livre para desenhar a sua visão sobre como
as coisas deveriam ser. Assisti eu neste processo a comentários baseados em
posicionamentos unilaterais das partes, o que dentro da perspectiva do ProSavana
não é correto. Porque no ProSavana, em princípio, só são válidas as ideia
consensuais. Daí que o processo é muito lento para chegar a acordos. Dentro do
ProSavana há muita discussão, muita interação entre as partes, só para tirar um
parágrafo que diz “vamos fazer as coisas assim”. De tal forma que o Fundo Nacala,
que de alguma forma representa um ideal, não chegou a ser um consenso entre as
partes para implementação. É verdade que se discutiu, eu lembro-me muito bem
(Coordenador do ProSavana).

Neste sentido, um funcionário do MASA, que acompanhou as negociações em torno
do ProSavana, descreveu o Fundo Nacala como “um equívoco”. Segundo seu relato, os
técnicos estavam focados no desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão quando
surgiu a ideia de criarem uma janela para a entrada do setor privado no programa. “E veio
para aqui uma missão dos brasileiros e japoneses, foram visitar o corredor. [Discutiram que]
provavelmente fosse melhor criar um fundo, mas esse não está nas matrizes do ProSavana.
Está fora... nem fora, quer dizer, é uma coisa que vinha de fora”. Os cooperantes, portanto,
haviam estudado a possibilidade de criarem um suporte financeiro que fosse atrativo para as
empresas que quisessem investir na região. Assim, a Fundação Getúlio Vargas desenvolveu o
esboço e o mecanismo de gestão do que seria o Fundo Nacala, celebrando um acordo com o
Ministério das Finanças moçambicano. “Mas isso não faz parte dos projetos ou das ideias do
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Segundo informações divulgadas no site da FGV, através da gestão técnica da FGV-Projetos e de um
consórcio de especialistas brasileiros neste ramo (4I.GREEN) a iniciativa visava atrair investimentos para o
desenvolvimento de operações de agronegócio nas áreas de Savana Tropical do Corredor de Nacala, assim como
de toda a cadeia produtiva envolvida neste processo. Tratava-se, assim, de um fundo de investimento coletivo
privado, que seria alocado em Luxemburgo durante dez anos.
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ProSavana enquanto tal. É uma coisa que vem a parte”, reforçou o funcionário do ministério.
Para os gestores entrevistados, porém, o programa teria sido “mal percebido” tanto em
razão da falta de comunicação inicial com os stakeholders, como pelo fato de a sociedade
civil tecer suas críticas com base em documentos provisórios, elaborados antes que os estudos
estivessem terminados e acordados entre as três partes cooperantes. Assim, teria ocorrido uma
“má comunicação e interpretação quando do desenho do programa”, descreveu um dos
consultores moçambicanos contratado pela JICA para trabalhar no diálogo com a sociedade
civil. Em sua perspectiva, o que criou os atritos iniciais foi que pesquisadores ou membros de
organizações não governamentais japoneses teriam recolhido informações sobre o programa,
que foram interpretadas “à maneira deles”, reforçando um discurso de que o programa iria
“arrancar terras” dos camponeses. Esta também era a percepção de outros técnicos:
Não estava a ser entendido porque estava ainda na fase conceitual. (...) Olha havia
muitos drafts pelo que eu pude ler. E a sociedade civil poderia vir aqui e dizer dá-me
lá um draft do ProSavana. [Eu] poderia dar um draft na medida do entendimento de
Moçambique. E depois conectar com o Brasil, “dá-me lá o que acham do
ProSavana”. O Brasil poderia dar o seu draft. O que eu li e aprendi desse processo é
que a interpretação que se deu às diferentes fontes de informação foi totalmente
diferenciada, de tal forma que se o Brasil pensasse que poderia mandar investidores
a Moçambique para terem terra, essa informação é que era pregada. E dizia-se
assim, “Moçambique está a esconder informação. O real está aqui [no documento
brasileiro]”. “Os brasileiros dizem que hão de vir aqui levar terras aos
moçambicanos”. Lembro que alguém dizia, sem vergonha, em jornal, que 14
milhões de terras do Corredor de Nacala estão vendidas a brasileiros e japoneses. Se
eu pegar este indivíduo e dizer, mostra lá, qual é a porção de terra que foi vendida,
não é capaz de mostrar (Ponto Focal do ProSavana em Nampula).

Todavia, para um dos funcionários do MASA envolvido no programa estes impasses
resultavam em uma “desinformação objetiva” criada por alguns membros da sociedade civil
moçambicana, que “focalizam o protagonismo [próprio], focalizam encontrar espaço para a
angariação de fundos [para sua organização]” e “desinforma seus parceiros” ao divulgarem
“qualquer informação”.
O que acontece no Japão é que qualquer informação que é passada à sociedade civil,
a sociedade civil interage com o parlamento. O parlamento logo chama o governo.
Vira um assunto político. Então não se pode avançar, enquanto não se esclarecer. E
por várias vezes nós convidamos os japoneses para cá virem, junto do corredor. Irem
certificar essas coisas. Porque não existem as coisas que estão a levantar. A questão
de usurpação de terras. Não existe (Funcionário do MASA).

Independente da instância da cooperação em que se situavam, estes técnicos e gestores
apontavam o PEDSA como a referência da qual o programa “não havia como fugir”. Segundo
o diretor provincial de agricultura de Nampula, “o PEDSA definiu o desenvolvimento da
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agricultura olhando para a o potencial dos corredores. O Corredor de Maputo, o Corredor da
Beira, entre outros corredores (...). Então para o Corredor de Nacala foi escolhida a
cooperação japonesa e brasileira, neste caso o ProSavana, que é para operacionalizar aquilo
que vem no plano estratégico do setor agrário”. É este documento que estabelece o enfoque
no “aumento da produção e da produtividade” de culturas estratégicas previamente
selecionadas pelo governo moçambicano, muito citado por meus interlocutores, porém,
criticado por setores mais afeitos a uma abordagem de assistência técnica e extensão baseada
na agricultura familiar, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário brasileiro.
Portanto, “Não haveria como um projeto como o ProSavana vir a ser implementado
em Moçambique, onde tem um instrumento que é o guia do desenvolvimento, [e] ir por cima
desse documento. Então a única forma que havia é o ProSavana se ajustar ao PEDSA, quer
em termos de culturas a serem praticadas, quer em termos de suas intervenções, grupo alvo,
etc.”, explicou o Ponto Focal de Nampula. Dessa forma, esclarecia o técnico, não foi feito um
“copy and paste” da experiência nipo-brasileira com o PRODECER para o escopo do Plano
Diretor do ProSavana. Esta estaria sendo ajustada ao contexto local e aos objetivos do plano
estratégico do governo moçambicano, com a seleção apenas das “boas experiências”:
Eu me lembro que nosso chefe de Estado chegou a visitar a região [do Cerrado]. E
na altura o presidente Lula teria explicado como foram as transformações daquela
região. E por coincidência desta história o nosso chefe de Estado disse “Ora, se isto
traz boas coisas, nós vamos colher o que é bom desse processo”. E na verdade
buscava-se do PRODECER as boas lições das práticas de trabalhar a terra numa
região tropical semelhante de alguma forma às condições agroecológica da nossa
região. Olhe, aí levantou-se a questão: se estão a olhar só para aspectos da terra, por
que não olham também para aspectos humanísticos? Porque ainda que a agricultura
tenha transformado a economia brasileira com essa abordagem, há muitos aspectos
sociais que não foram bons. E dissemos, “tudo bem, nós não estamos para aprender
o que é mau, estamos para aprender o que é bom”. (...) Há boas lições? Há. Há más
lições? Há. Vamos buscar as boas para Moçambique. E assim o PRODECER foi
referência nos primeiros documentos relativos ao ProSavana. Da mesma forma que
olhou-se para a entidade estruturante associada às mudanças havidas no Brasil e viuse que a EMBRAPA seria a instituição tecnicamente capacitada para a transferência
de tecnologia, baseada na sua experiência de trabalho em zonas tropicais. Daí o
envolvimento da EMBRAPA (Ponto focal do ProSavana em Nampula).

Se as boas lições do PRODECER foram uma referência para os primeiros
documentos, a partir dos ajustes do programa ao PEDSA, porém, o programa já não é citado
nos estudos mais recentes para o Plano Diretor. A última versão publicada, o Draft Zero,
reiterava os “pilares” do desenvolvimento agrário descritos no PEDSA (aumento da
produtividade; acesso ao mercado; uso sustentável dos recursos naturais; fortalecimento das
instituições), para alcançar o objetivo de contribuir para a segurança alimentar e para o
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aumento da renda dos produtores de maneira competitiva e sustentável. Foi reforçado, assim,
que o ProSavana seria uma proposta de desenvolvimento que surgiria em consonância com as
políticas do governo moçambicano.
Na ótica do Ministério o ProSavana é o agente implementador do PEDSA no
Corredor de Nacala. Porque há programas para os corredores de desenvolvimento
agrário e no Corredor de Nacala quem deveria implementar o PEDSA é o
ProSavana. Por isso no processo de desenho do Plano Diretor ele busca todos os
pilares do PEDSA (...) e estruturá-los na realidade do Corredor de Nacala
(Funcionário do MASA).

De maneira muito mais objetiva do que a versão anterior, este novo documento
elencava como princípios orientadores do programa: o desenvolvimento sustentável e
inclusivo, com ênfase na agricultura familiar; o desenvolvimento socioeconômico e cultural
das comunidades; o desenvolvimento de cadeias produtivas em função de potencialidades
agroecológicas; o estabelecimento de condições de acesso aos mercados; a proteção dos
direitos de uso e aproveitamento da terra das comunidades; a difusão de novas tecnologias
para o aumento da produção e produtividade, apoiadas por sistemas de formação dos
produtores; a colaboração entre o setor público e todos os outros setores envolvidos no
desenvolvimento agrário, incluindo parcerias público-privadas, para melhorar a eficiência e
reduzir os custos das cadeias produtivas; a conservação do meio ambiente no
desenvolvimento das atividades agrárias.
É possível perceber, portanto, como um léxico muito mais comum ao campo do
desenvolvimento agrário foi incorporado ao Draft Zero, diferenciando-o da criticada
abordagem de negócios da versão anterior – embora sem abandoná-la. Além disso, os
pequenos produtores são claramente apontados como beneficiários finais de determinadas
etapas da proposta de cooperação, ainda que o setor privado apareça como um parceiro
fundamental. Estando concluída a fase de cooperação técnica, porém, deveria ser iniciada de
fato uma etapa de cooperação financeira, na qual empresas seriam convidadas a investir no
Corredor de Nacala.
Já orientados para esta etapa, alguns empresários brasileiros chegaram a visitar a
região e foram realizados eventos em Brasília, como o Seminário Internacional sobre o
Agronegócio em Moçambique: Cooperação Nipo-brasileira e Oportunidades de Investimentos
e o Seminário de Apresentação do Fundo Nacala, que sinalizavam esta abertura para
empreendimentos do agronegócio internacional. Ainda que a narrativa crítica ao ProSavana
tenha se focado na vinda dos fazendeiros brasileiros, a estratégia de atração de investidores
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não era focada neste grupo específico e outros empresários também fizeram visitas à região
para avaliar as possibilidades de investimentos:
Havia a discussão sobre qual seria o melhor modelo de desenvolver o Corredor de
Nacala. Por um lado pensava-se que bom, podemos ter investidores internacionais,
não eram só brasileiros. Assim que o Master Plan estivesse pronto, teríamos como
produto um guião sobre investimentos. Como ir por um investimento agrícola
sustentável. (...) Ora bem, quando os investidores se apercebem que está sendo
desenhado um instrumento que vai orientar o desenvolvimento do Corredor de
Nacala, eles despertaram a atenção e interesse num ambiente em que o Estado estava
a dizer, olha nós vamos nalguma etapa abrir espaço para investimento agrícola, tal
como a outros investimentos. (...) eles correram para vir perceber como é que isto
haveria de funcionar. Vieram de fato brasileiros, japoneses, dinamarqueses,
holandeses, passaram por aqui muitas caras, sul-africanos. Alguns até
experimentaram algum nível de intervenção. O que encontraram? Encontraram uma
situação contrastante. No sentido de que a expectativa deles era de grandes áreas
disponíveis a baixo custo e sem ninguém. Só chegar e trabalhar a terra com seu
equipamento e pronto. Mas chegando aqui encontraram situação tal que
Moçambique não dispõe de terra livre. Nem um centímetro. Então era preciso
obedecer a Lei de Terras vigente em Moçambique. E ai pegam a Lei de Terras,
fazem a apreciação e constatam que a lei de terra tem muitos aspectos protecionistas
para com a terra, para com as comunidades que lá vivem. E muitos deles recuam
(Ponto Focal do ProSavana em Nampula).

Como destacou o técnico, com o passar dos anos “nem a norma saiu, nem os
investidores em sua grande maioria ficaram”. Assim, o ProSavana teria dado continuidade
apenas às atividades de desenvolvimento de tecnologias e aquelas voltadas para a integração
win-win das comunidades ao mercado, ainda que o incentivo à vinda de investidores
continuasse a ser uma política do governo moçambicano. “O país continua aberto, a nossa lei
de investimento está aberta. Quem quer investir pode vir, mas tem as condições as quais tem
que se sujeitar, primeiro a lei de terras”, descreveu.
Um dos funcionários do MASA lembrou, porém, que estes empresários atuam no país
através de normativas e órgãos governamentais ligadas especificamente aos investimentos
estrangeiros como a APIEX (Agência para a Promoção de Investimento e Exportações) e não
através da cooperação internacional. “No âmbito do ProSavana não existe nenhum
investimento na agricultura que não seja os aspectos da cooperação técnica. Pura e
simplesmente o que está a acontecer é no Instituto de Investigação Agrária e essas [atividades]
de Extensão e Modelos que estão, dependendo do modelo, com as comunidades. Mas não tem
nenhuma ligação com alguma empresa”, ressaltou. Nesse sentido, um dos consultores do
ProSavana no MASA destacou que as visitas dos investidores brasileiros teriam sido
organizadas por meio das atividades da CCIABM (Câmara de Comércio, Indústria e
Agropecuária Brasil-Moçambique) e não pela ABC.
Esta também foi a posição apresentada por um dos secretários da embaixada brasileira
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em Maputo. Responsável pelo setor de investimentos, o diplomata fez questão de enfatizar a
separação entre estes e a cooperação internacional. Outro fator importante apontado pelo
secretário e por outros gestores ligados ao ProSavana foi que os fazendeiros brasileiros, ainda
na fase inicial do programa, ao visitarem o país e se informarem sobre as burocracias para a
concessão de terras, não teriam achado um “negócio vantajoso”. Segundo a narrativa do
diplomata existe um risco de se investir em Moçambique, pois os direitos de uso da terra
podem, em tese, ser revogados pelo governo, são necessárias muitas consultas comunitárias,
entre outras burocracias que acabaram afastando os investidores. Em uma empresa agrícola
situada no Corredor de Nacala a qual pude visitar, o dono (português) mencionou que os
investidores brasileiros estavam em sua maioria concentrados em Angola, onde as
possibilidades de negócio seriam melhores.
Dentro deste quadro, os fundos que existiam para as próximas etapas do ProSavana
foram aos poucos desaparecendo, tanto pelas muitas críticas ao modo como a implementação
do programa estava sendo encaminhada, como pela crise econômica e política brasileira que
levaram a uma retração de sua participação na cooperação internacional. Segundo um dos
membros da Campanha não ao ProSavana, no momento em que os promotores do programa
contavam com o Fundo Nacala para dar continuidade às atividades este “desapareceu por
causa das grandes pressões da sociedade civil” e por desacordos entre os cooperantes:
O Fundo Nacala parou onde parou. (...) E se me perguntar em que situação que está,
não sei. Não sei onde que está, mas o Fundo Nacala desapareceu. Foi lançado aqui,
com pompa e circunstância. Mas na altura do lançamento houve um conjunto de
críticas. Parecia-me que não havia um entendimento entre o governo japonês e o
governo brasileiro, pela lógica do lançamento do fundo. (...) E dentro do ProSavana,
todos os programas do ProSavana até 2014 faziam referência ao Fundo Nacala. Isso
é claro. Tu podes ver os power points, todos faziam referência clara a essa ligação.
No entanto, por causa da natureza das críticas que foram colocadas o Fundo Nacala
foi se distanciando. E o Fundo Nacala passou a ser apresentado como uma iniciativa
independente associada ao Fundo de Desenvolvimento Agrário, ao nível de
Moçambique. Então isso foi o que aconteceu, mas não se sabe onde parou (Antigo
membro da UNAC).

Segundo meus interlocutores da campanha Não ao ProSavana o que estava impedindo
a continuidade do programa era “o dinheiro que está congelado pelos parlamentares
japoneses”, em razão das denúncias feitas pelos membros japoneses da campanha. Se os
fundos voltarem a ser liberados “será nossa pior derrota”, conclui um dos manifestantes.
Também para um dos coordenadores do programa a contestação da sociedade civil japonesa
em torno de denúncias sobre o ocultamento de informações teria sido um fator importante que
levou o ProSavana a ser reavaliado pelo parlamento do Japão, sendo fundamental para a
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suspensão desta segunda etapa81. É importante ressaltar que se o programa surge em meio à
alta do preço dos produtos agrícolas, minérios e biocombustíveis, o que trouxe grande
influência para o formato adquirido por sua proposta de desenvolvimento, a partir de 2013
ocorre o fim deste “boom das commodities”

82

. Portanto, para além das resistências

encontradas na atuação da sociedade civil, esta mudança no cenário econômico internacional
também repercutiu na formatação dos projetos do ProSavana, pois tornam-se menos atrativos
para os investidores (outra razão para o “desaparecimento” do Fundo Nacala).
De maneira geral, esta mudança trouxe impactos para a própria cooperação técnica
brasileira, cuja agenda da solidariedade, dos programas de combate à fome e do
desenvolvimento agrário, perdem o protagonismo. Com os cortes orçamentários sofridos pelo
MRE, já no primeiro mandato do governo Dilma Roussef, a ABC teve sua ação também
contingenciada e se retirou progressivamente das atividades no continente africano, assim
como a Embrapa. Em 2016 já não existia mais um escritório ou funcionários destas agências
em Moçambique e como descreveu um dos coordenadores do ProSavana, quando questionei
sobre a situação da participação brasileira no programa, “tenho um amigo na ABC que com o
passar dos anos foi ficando cada vez mais magrinho. Estás a ver?”.
Para o Ponto Focal do programa em Nampula uma “má conjuntura” também teria
colocado em questão o ProSavana, levando a sua paralisação. “Em qualquer etapa eu estaria
em condições de dizer que o ProSavana foi boa coisa, mas talvez caiu no momento errado”.
Um primeiro elemento desta conjuntura teria sido a exploração do carvão na província de
Tete, cujos conflitos com a empresa brasileira Vale teriam sido extrapolados para a
cooperação entre Brasil e Moçambique. Um segundo elemento seriam as próprias
consequências do PRODECER para os pequenos agricultores brasileiros. “Milhares de
pessoas ficaram sem terra e as grandes plantações com a aplicação de pesticidas, com aviões
por cima das casas das pessoas”, descreveu.
Ele destacou que em uma conjuntura no qual “hoje somos influenciados por contextos
locais, nacionais e até internacionais” não seria possível isolar o ProSavana das críticas à
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Quando sai de Moçambique, no final de março de 2018, havia toda uma movimentação por parte do instituto
Observatório do Meio Rural (OMR) indicando que o programa estava preste a retomar suas atividades. O
instituto estava em diálogo com o MASA para debater o programa e organizou um seminário sobre o tema do
agronegócio. Segundo o diretor da instituição de pesquisa, 2018 seria “o ano do agronegócio” no âmbito das
pesquisas do (OMR). Durante os dois dias de evento diversos acadêmicos e empresários moçambicanos foram
convidados a palestrar, mas somente o coordenador da UNAC teve uma fala representando a sociedade civil e
uma posição mais crítica à perspectiva do agronegócio.
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Fatores como o aumento da oferta e a desaceleração da economia global (principalmente a chinesa) levaram ao
fim de um superciclo da alta nos preços das commodities, constituindo um elemento importante para a crise
econômica brasileira em meados de 2015 (Manzi, 2016).
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concessão de grandes áreas de terras nos países africanos para serem exploradas por empresas
do agronegócio internacional. Apesar disso, seu grande incômodo era o porquê de programas
que ele considerava como muito mais prejudiciais para os camponeses, como o Sustenta
implementado pelo Banco Mundial83, não mobilizarem as mesmas contestações84. Em sua
leitura, o ProSavana havia sido proposto com uma intenção “socialista” e que a abordagem
“capitalista” do agronegócio estaria a ocorrer de qualquer modo através de outros
empreendimentos no país.
De maneira semelhante, também um dos membros da Campanha Não ao ProSavana
destacou em uma de nossas conversas que mesmo que o ProSavana como foi concebido tenha
sido paralisado, o modelo de agricultura que ele representava poderia voltar a ser proposto
com “outro nome”. Isto porque estava vinculado à perspectiva de desenvolvimento rural do
governo moçambicano, assim como de outros programas de âmbito regional no continente,
que ainda estão pautados em uma busca pelos “melhoramentos” advindos das promessas
tecnológicas da revolução verde e em uma integração com o mercado de commodities via
agronegócio internacional.

3.4 O tempo e o espaço de adaptação da transferência de tecnologias
Ao longo do trabalho de campo, alguns índices deixavam evidente o enfraquecimento
da participação brasileira no ProSavana. Um deles podia ser percebido no escritório do
ProSavana-HQ, no qual as mesas dos consultores eram indicadas com a bandeira de seus
países, não havendo, porém, bandeiras brasileiras. Do mesmo modo, a placa de inauguração
do laboratório em Nampula indicava apenas a parceria entre os governos moçambicano e
japonês. Assim, cada vez mais o programa foi adquirindo contornos de uma iniciativa
bilateral, na qual o que se sobressaia era a atuação do governo moçambicano. Segundo
Funada-Classen (2019), este direcionamento seguia o que havia sido proposto na Estratégia de
Diálogo elaborada em 2013, que propunha reforçar a imagem de que o ProSavana era uma
83

Iniciativa de nível nacional, cuja primeira fase foi implementada nas provinciais de Nampula e Zambézia, com
o objetivo de integrar as famílias rurais a “cadeias de valor sustentáveis”, de forma a melhorar a sua renda e
“qualidade de vida”, respeitando a “conservação ambiental”. Diferentemente do ProSavana, que era mantido
pelo MASA, o Sustenta é implementado pelo MITADER (Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento
Rural). Informações obtidas em http://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/nossos-projectos/listagem-de-projectos/sustenta
84
Esta é uma questão que também foi abordada por outros técnicos. Citam, por exemplo, a questão das
plantações florestais (eucalipto) que tem gerado muitos reassentamentos de comunidades camponesas. Existem
também manifestações das organizações da sociedade civil moçambicana contra estes empreendimentos, mas os
técnicos têm razão em afirmar que estas não ocorrem na mesma escala de mobilização que os protestos contra o
ProSavana. Algumas possíveis razões para esta diferenciação serão trabalhadas na próxima parte da tese.
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demanda do governo de Moçambique, como forma de neutralizar algumas das críticas que o
programa vinha recebendo. Uma das formas encontradas para isso foi ressaltar a ligação entre
o programa e os objetivos do PEDSA, como fizeram meus interlocutores.

Figura 30: Processo de comunicação com as comunidades.
Fonte: Estratégia de Comunicação (2013)

Ainda no âmbito desta “estratégia”, a autora destaca a propagação de uma “teoria da
conspiração estrangeira”, que consistia em fomentar o questionamento ou denúncias mais
diretas ao papel de organizações de fora do país, por parte de autoridades moçambicanas
(discurso que foi muito adotado pelo então ministro da agricultura e pelo diretor da DPA de
Nampula em suas falas públicas e na mídia). Também os funcionários dos SDAEs, líderes
locais e outras “figuras influentes na localidade” foram orientados a monitorar a divulgação
do ProSavana, para “remover possíveis obstáculos” (Funada-Classen, 2019, p.19). Como
mostra o esquema acima, as DPAs e SDAEs trabalhariam para fortalecer uma imagem
positiva do ProSavana e mostrar que não havia ocultamento de informações, além de divulgar
o programa entre as comunidades camponeses. Uma expressão deste trabalho pode ser vista
na forma como os funcionários destes órgãos foram intermediários fundamentais para que eu
apreendesse o que já existia da fase “experimental” do programa “no terreno”.
Sendo o “dono das terras”, é inegável o peso assumido pelos discursos de autoridades
do governo moçambicano (em diferentes níveis) para contrapor as denúncias sobre um
processo de usurpação de terras por empresas estrangeiras, na adaptação do programa ao
“interesse público” e no convencimento da população local sobre os benefícios dos programas
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de desenvolvimento. Contudo, conforme busquei apontar, a própria capilaridade do aparelho
estatal “no terreno” e sua proximidade do “Moçambique real”, também levava a que os
técnicos expusessem seus questionamentos a esse “poder político” emanado dos órgãos
públicos mais centrais. Certo descontentamento quanto ao posicionamento do governo em
relação aos empreendimentos científicos na área de agricultura realizados em Moçambique,
como foi apontado ao longo do capítulo, era um ponto sensível entre os técnicos.
Alguns eram mais críticos ao papel da cooperação internacional, como um dos
pesquisadores do IIAM entrevistado em Maputo. Ainda que fosse um entusiasta da
cooperação brasileira, uma vez que foi beneficiário dos programas voltados para o
intercâmbio de estudantes moçambicanos

em

universidades

do

Brasil,

afirmava

veementemente que a principal razão de insucesso das políticas agrárias do país era que “o
Estado não é dono das suas ações. Depende de doadores. Os doadores são livres de se
comprometerem com essa estratégia do governo. E na maior parte das vezes claudicam”.
Também o diretor de um SDAE ressaltou em nossa conversa que, apesar de admirar o
trabalho da Embrapa e lamentar ter perdido uma oportunidade de se especializar no Brasil
para assumir um cargo político, observava que a transferência de tecnologias dos muitos
programas na região redundava em uma “repetição desnecessária” das mesmas propostas.
Eram, assim, finalizados em alguns poucos anos, para depois retornarem com outro nome.
“Repinta o nome. Vem para implementar a mesma coisa”, explicou.
Já para outros técnicos como o diretor do laboratório em Nampula, apesar das críticas
que tinha aos cooperantes, as maiores dificuldades estariam na relação com o governo
moçambicano. Dizia que “a bagunça foi nossa, em Moçambique”. Segundo este pesquisador o
programa estava bem organizado, pois primeiro seriam feitos os vários estudos para lidar com
as deficiências encontradas no setor agrário do país, pois não havia, por exemplo, técnicos
capacitados para gerir o laboratório ou extensionistas suficientes para as outras atividades a
serem conduzidas. No entanto, houve pressões “do sul” para que fossem produzidos
resultados rápidos e visíveis. Para inflamar a opinião pública, descreveu o diretor, os
governantes referiam-se nos seus discursos aos problemas urgentes do país, como o combate à
fome e à pobreza. E como em Moçambique “a ciência não é muito grande” e ser político “é
ser tudo, está acima da ciência”, os técnicos e pesquisadores foram pressionados a gerar
resultados em um período mais curto, sem que houvesse de fato uma etapa de pesquisa mais
aprofundada para a “transição” da tecnologia de um contexto a outro.
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Assim, o diretor do laboratório ressaltou que o discurso político por parte do governo
Moçambicano era sempre de que “não se está a ver” o progresso do trabalho, ao mesmo
tempo em que quase não havia dinheiro para as pesquisas e poucos resultados eram de fato
aplicados nos programas governamentais. Como descrevo na abertura desta tese, sua
constatação sobre os problemas enfrentados, não só pelo ProSavana, mas em outros
programas de desenvolvimento que buscaram realizar em Moçambique alguma transferência
de tecnologias, era que a velocidade das questões políticas e do processo científico decorriam
em descompasso, sendo que este último “ultrapassa o tempo de um mandato”.
Apesar da tônica dos técnicos ter sido a de me apresentar as atividades do programa
como demonstrações, modelagens, testes, ou intervenções mínimas, era evidente a disposição
destes atores em evidenciar o que havia avançado nos projetos e como isto destoava do
discurso sobre a usurpação de terras, ainda que tivessem suas críticas aos resultados
alcançados. Percorrendo alguns pontos do Corredor de Nacala, era notável como o receio em
demonstrar o andamento das atividades do programa se tornava menor conforme mais
distante da cidade de Nampula. Local onde se concentraram os embates entre os promotores
do programa e as organizações críticas ao empreendimento e onde o aparato burocrático do
Estado moçambicano, da cooperação e mesmo das ONGs era mais denso. Do mesmo modo,
estes conflitos eram muito perceptíveis em Nampula e mais rarefeitos fora desta província.
Em Lichinga, portanto, no extremo oeste do corredor, os técnicos e funcionário do
governo local mostravam-se muito dispostos e satisfeitos em evidenciar as atividades que já
haviam realizado, em certa medida rebatendo o discurso oficial, muitas vezes repetido, de que
nesta província não houve grandes avanços. Todavia o posicionamento estabilizado era
também o de que o ProSavana somente realizou tentativas de adaptação das tecnologias
agrícolas para o contexto dos pequenos agricultores. E se este produtor não era inicialmente o
alvo do desenvolvimento, muito mais voltado para o próprio aparato tecnocientífico e para a
conexão deste com o mercado, cada vez mais houve uma tentativa de que ele fosse
incorporado ao programa como o usuário da tecnologia transferida, como resultado das
diversas forma de resistência e conflito encontradas pelos promotores do ProSavana.
Como procurei descrever, a referência das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa no
Cerrado brasileiro tornava-se cada vez mais distante ao longo deste processo de
implementação, ainda que continuasse presente nas técnicas de manejo agrícola e no
germoplasma das novas variedades de sementes. Para alcançar o desenvolvimento, contudo,
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esta tecnologia deveria ser transformada para poder ser apreendida pelo pequeno e médio
produtor moçambicano a partir das condições locais existentes.
Como aponta Cesarino (2017a), os contextos de saída e de chegada da transferência
de tecnologias são coproduzidos em razão da construção de um discurso de assimetria entre
eles, que os antecede e formata. Entretanto, ainda que as tecnologias passem por modificações
e adaptações ao longo do processo de transferência, “o objetivo declarado dos projetos sempre
remete, em última instância, à transformação – ao ‘desenvolvimento’ – do contexto de destino
(plano da intervenção), enquanto o contexto de origem figura apenas como pano de fundo
(plano do dado)” (Cesarino, 2017a, p.73). Neste sentido, portanto, a máquina antipolítica do
desenvolvimento ainda continuaria a operar, ao despolitizar o contexto de saída dos programas
de cooperação internacional.
O marco da mudança nessa temporalidade do experimento para a realização do
programa em si, ao que tudo indicava, seria a finalização e aprovação do Plano Diretor. No
escopo desta pesquisa, porém, não foi possível acompanhar que circunstâncias permitiriam
(ou não) sua produção final como artefato técnico purificado. O sucesso da implementação do
ProSavana, portanto, não dependia somente da garantia da extensão eficaz da rede
sociotécnica como descreve Latour, conforme fica patente no caso do laboratório e das
sementes insustentáveis sem o recurso da cooperação internacional. Como destacam Bijker e
Law (1992), as tecnologias não possuem um momentum de partida que lhes possibilite passar
por um meio social neutro. Pelo contrário, estão sujeitas a contingências à medida que são
passadas de mão em mão, de contexto em contexto, sendo moldadas e remodeladas.
Nós não estamos tentando dizer “se ao menos as tecnologias fossem puramente
tecnológicas, então tudo estaria bem”. Antes, nós estamos dizendo que todas as
tecnologias são moldadas por e espelhadas em complexas trocas que compõem
nossas sociedades; tecnologias que funcionam bem não são diferentes, nesse sentido,
daquelas que falham. A ideia de uma “pura” tecnologia não faz sentido. Tecnologias
sempre incorporam comprometimentos. Política, economia, teorias da força dos
materiais, noções sobre o que é belo ou útil, preferências profissionais, preconceitos
e habilidades, ferramentas de design, matérias primas disponíveis, teorias sobre o
comportamento do ambiente natural – tudo isso é jogado no caldeirão sempre que
um artefato é projetado ou construído (Bijker e Law, 1992, p.3).

Constituindo um conjunto complexo de relações entre elementos heterogêneos, estas
tecnologias não são apenas transferidas para uma situação local, mas precisam ser descritas,
decodificadas e transformadas, produzindo novos padrões de relação com o objeto ou prática
científica (Akrich, 2014). Desse modo, um questionamento levantado a partir desta
temporalidade experimental atuante como se as atividades científicas se realizassem em uma
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espécie de vácuo sociocultural, político, ambiental, que relativiza seus efeitos, é que não
existe tal momento na intervenção de um programa de desenvolvimento em que suas
atividades não produzam profundas implicações sobre os modos de vida dos sujeitos
enredados em suas atividades e sobre o território em que incidem.
Como demonstrou Sigaud (1986) muitos estudos sobre os “impactos” destes
empreendimentos tendem a considerá-los como resultantes de um processo que se
desencadeia a partir da intervenção sobre uma estrutura social preexistente. Os impactos
seriam, assim, as respostas culturais da população à intervenção “como se a um estímulo
(intervenção) correspondesse uma reação (resposta cultura/impacto)” (Sigaud, 1987, p.4).
Nesse aspecto quase mecânico, os técnicos poderiam observar regularidades, normalizações,
indicadores e propor soluções técnicas, que permitiriam generalizar suas análises para outros
contextos socioculturais distintos. Tal perspectiva permitiria determinar, inclusive, uma
previsibilidade sobre o tempo de acomodação da população “alvo” da intervenção ou a
recuperação de seu padrão de vida anterior, quando supostamente terminaria o “impacto”.
Na análise proposta pela autora, porém, tais impactos deveriam ser entendidos como
efeitos de um processo políticos que gerava mudanças sociais. Nestes projetos são observadas
uma série de mediações, pois não se atém ao que estabelecem os documentos das empresas e
agências estatais (Daou, 2010), ou da cooperação internacional. Analisar os efeitos, portanto,
se refere a considerá-los como mudanças na estrutura das relações sociais na qual a população
“atingida”85 está inserida, considerando não apenas a dimensão da perda de recursos
produtivos, pecuniários ou materiais, mas a possível desestruturação de práticas tradicionais,
valores, relações sociais preexistentes e recursos imateriais (Sigaud, 1987; Vainer, 2008).
A situação encontrada em Niassa, permite apreender como esta problemática operou
em relação ao ProSavana. Na altura do distrito de Cuamba, onde termina o principal trecho da
ferrovia e o próprio Corredor de Nacala, a província ainda é bastante povoada, o que
corrobora os discursos sobre a densidade populacional da região, que foi utilizado tanto pelos
críticos quanto pelos técnicos, neste caso para promover a perspectiva de uma temporalidade
experimental do programa. No entanto, respondendo possivelmente aos investidores, que não
encontraram as áreas “vazias” e “disponíveis” para a produção em larga escala, foram
Como aponta Vainer (2008), assim como a noção de “impacto”, o conceito de “atingindo” passou por muitas
reformulações ao longo do tempo que contribuíram para sua ampliação – concepções patrimonialistas,
territorialistas, hídricas – até se chegar a uma abordagem que considera o empreendimento como deflagrador de
mudanças sociais que atuam em todo o ciclo de implementação do projeto, desde seu anúncio e ainda em
momentos posteriores a este. Como ressalta o autor, contribuiu para isto não apena as novas perspectivas de
análise acadêmica (como as trazidas por Sigaud), mas fundamentalmente as mobilizações e demandas realizadas
por movimentos sociais de “atingidos” pela garantia de seus direitos.
85
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acrescentados novos distritos já fora do corredor (como a região de Sanga) ao projeto inicial,
mas nos quais se encontra um maior número de terras agricultáveis contínuas. Por essa razão
os números sobre a área que seria ocupada pelos projetos variam nos documentos e
pronunciamentos oficiais entre 7 e 14 milhões de hectares.
Segundo os técnicos isto se devia ao fato de que os números tratam de uma área “de
impacto”, ou de “influência” dos projetos e não de ocupação das terras em si. Contudo, o fato
de que a região do Niassa abriga muitas áreas de reserva florestal (algumas consideradas
sagradas pela população local), que quase não foram tratadas nos documentos do programa,
ultrapassa tais categorizações técnicas de tempo e espaço:
O debate em volta do ProSavana nem sequer chegou à parte ambiental. Porque a
questão social é tão grande e tão grave que não houve espaço ainda para debater
convenientemente a questão ambiental. E não só. Em Moçambique (...) quando há
um projeto tem que haver um estudo de impacto ambiental (...). O ProSavana não é
um projeto, é um programa com inúmeros projetos. Então, a teoria do ProSavana é
que nós somos apenas um programa, cada investidor que for investir num projeto
específico terá de fazer o seu estudo de impacto ambiental e ele será avaliado no
momento. Completamente fragmentado. Na verdade, a gente sabe que o corredor é
um só. O ecossistema está todo ligado, não respeita essas barreiras, nem essas
fronteiras. No entanto, a avaliação vai ser feita por projetos apenas. (...) É tudo em
separado. E na verdade não podia ser, pois a gente sabe perfeitamente que não estão
sendo estimados os efeitos cumulativos. (...) É uma forma também de a gente
separar os impactos para parecerem menores. Se a gente juntar todos, ficam muitos
mais graves. Nós questionamos já várias vezes sobre a questão ambiental. E a
resposta que tivemos foi esta: isto é um programa, o programa não tem estudos de
impactos. Obviamente que a gente sabe, não é? Mas não é tão simples quanto isso
(Representante da Justiça Ambiental).

Os efeitos destes grandes projetos, portanto, não cabem nas categorizações puramente
técnicas do espaço e do tempo em que incidem os projetos, ou em reparações estritamente
econômicas. A área de intervenção e as mudanças produzidas são objeto de uma disputa que
se dá também no campo da política e se articula a complexos processos históricos e sociais
(Vainer, 2008). Assim, é importante considerar que a temporalidade dos efeitos extrapola o
tempo da intervenção dos projetos. Como aponta Sigaud (1987) o próprio anúncio destes
empreendimentos já inicia uma série de transformações e mobilizações no local em que este
ocorrerá. Nesse sentido, as condições socioculturais preexistentes, a posição dos sujeitos no
espaço social e a atuação de mediadores, são elementos significativos para o entendimento e
tomada de posição dos sujeitos em relação aos projetos (Daou, 2010). No que se refere ao
ProSavana, desde seu anúncio em uma reportagem jornalística no Brasil uma cadeia de
processo de contestação passou a se entrelaçar à duração de sua implementação.

198

Duração que se emaranhou, como foi descrito, com a temporalidade da modernização
tecnológica do campo no Brasil, do colonialismo português, da burocracia na produção de
documentos, das novas sementes melhoradas, dos ciclos agrícolas tradicionais dos
camponeses e com a pré-história geológica dos dois continentes. Esta multiescalaridade da
transferência de tecnologias em uma temporalidade pós-colonial, como buscarei apresentar
na segunda parte deste trabalho, é marcadamente histórica e política. Nos capítulos seguintes,
portanto, apresento o emaranhamento destas técnicas com a proposta de transformação de três
elementos que derivam da intervenção realizada pelo ProSavana: do camponês em produtor,
da terra em propriedade privada e do cultivo de alimentos em capital.
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Parte II

(...)
Atravessei o Atlântico, entoando o canto de desespero
Mas o silêncio de Deus segredou-me: ergue-te e caminha
Esconde-te e recolhe à fortaleza da tua alma. Resiste
Guarda a liberdade no lugar mais secreto do teu ser
Leia, no espelho da água, a nudez do futuro que se revela:
A ambição, esse fantasma intemporal, sem raça, nem sexo
Surgirá nas brumas do tempo, para dar novos tormentos
Ressuscitará colonos e reis semideuses vendedores de gente
Que renovarão a escravatura com dívidas externas
De revolta gritarás pelo pão que falta, pela paz que te foge
De novo lutarás para expulsar a força maligna da opressão
Dançarás aos sons deste canto, na luta de sobrevivência
Vencerás, inspirado pela minha história

Testamento
Paulina Chiziane
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Capítulo 4 – Técnica e Movimento

Em meados de setembro de 2017 pude acompanhar o trabalho da União Provincial de
Camponeses de Nampula (UPC-Nampula) no distrito de Erati-Namapa, em um projeto de
divulgação da Lei de Terras do país junto a comunidades camponesas. Durante uma das
visitas surpreendi-me com uma liderança da organização que em um momento de conflito
entre comunidade, união e governo local, de forma a “acalmar os ânimos” e dar o tom em que
seguiríamos a conversa, começou a entoar de forma misturada com canções de reunião do
povo Macua, nas quais sempre reiteram que são “os verdadeiros donos da terra”, que “estão
aqui” e juntos, frases de mobilização como “na luta do povo ninguém se cansa”,
“globalizamos a luta, globalizamos a esperança”, “camponeses unidos, sempre venceremos”.
Tais frases eram alegremente ecoadas pela comunidade e anotadas pelos líderes locais e
“agentes de advocacia”86 em seus cadernos. Surpreendi-me, pois se tratava de uma
terminologia vinda do movimento internacional de camponeses Via Campesina e do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra brasileiro, que de alguma forma me
pareciam deslocados naquele contexto.

Figura 31: Foto de uma comunidade no distrito de Monapo durante a visita da UPC-Nampula.
Fonte: Registro feito pela autora em campo.

São denominados “agentes de advocacia” aqueles camponeses que participaram de formações realizadas pelas
uniões de camponeses ou outras organizações da sociedade civil para atuarem como intermediadores entre as
comunidades e tais organizações.
86
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Em um território marcado por comunidades que vivenciam um alto grau de isolamento
que as mantém em “uma luta pela sobrevivência diária”, como me foi dito por uma
interlocutora de campo, como tratar de uma unidade e de uma luta global de camponeses? Em
uma das comunidades que visitamos, por exemplo, quando questionados sobre o que foi a luta
dos moçambicanos contra os portugueses, o grupo respondeu-nos que não sabia. Assim, parte
do trabalho da UPC foi reforçar que a luta dos camponeses havia sido para “libertar a terra e o
homem” do domínio colonial. Logo, frisavam sempre, a terra era do povo moçambicano e
deveriam lutar contra os megaprojetos que vinham usurpar a terra. Tratar da “globalização
da luta” camponesa, portanto, passava por divulgar nessas comunidades não só a lei de terras,
mas os próprios processos histórico-políticos de formação do Estado e construção da nação
moçambicana. É preciso lembrar também que em Moçambique as grandes clivagens étnicas
são muitas vezes mais marcantes ao nível das comunidades do que a noção de uma nação
moçambicana, ou mesmo de um movimento camponês.
Alguns meses mais tarde, tive a oportunidade de acompanhar a 3ª Conferência
Triangular dos Povos de Moçambique, Japão e Brasil contra o ProSavana e as mesmas frases
de mobilização voltaram a ser entoadas, incorporando agora a luta de camponeses brasileiros
e japoneses, assim como de ONGs e movimentos sociais que os apoiavam, contra uma mesma
ameaça – naquele caso cristalizada no programa ProSavana. Ficou mais claro para mim um
porquê de seu uso: criar uma categoria de resistência que pudesse perpassar todas essas
escalas geográficas, políticas, sociais, étnicas, ainda que compondo arranjos particulares e
lutas específicas a partir dos engajamentos que criavam. Tal categoria é a de camponês.
A partir desta reflexão, portanto, proponho retomar alguns caminhos pelos quais a
categoria camponês tem sido reelaborada como forma de resistência às políticas do Estado
moçambicano e dos avanços de um capitalismo neoliberal no país. Para tanto aponto como
outras classificações como indígena e tribo, formuladas durante o período do colonialismo
português, vão deixando de ser acionadas a partir do projeto de construção da nação
conduzido pela FRELIMO no meio rural moçambicano. Neste sentido, descrevo como o ideal
de constituição de um governo centralizado pelo partido, com discursos como os de “matar a
tribo para fazer nascer a nação” e de produção de um “homem novo”, contribuíram para que a
categoria indígena deixasse de ser mobilizada, ao mesmo tempo em que se tentou incorporar
“os camponeses” como o que seriam “os proletários” para a revolução socialista.
Em um segundo momento, procuro apontar as transformações da categoria camponês
engendrada por movimentos sociais moçambicanos em finais dos anos 80, tendo em conta
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que a restruturação econômica pela qual passa o país coincide com a formação e
internacionalização de seu movimento camponês. Descrevo por fim, através de uma
perspectiva etnográfica, como na resistência ao programa de cooperação internacional
ProSavana se expressam referências à internacionalização do movimento camponês, que
permitiram àqueles grupos críticos ao programa questionar o uso do termo pequeno produtor
como uma forma de desmobilização pelos técnicos deste empreendimento. Assim, opondo-se
a uma lógica produtivista de uso da terra, camponês torna-se a categoria política que vai
permitir uma mobilização transnacional e a produção de uma cooperação dos povos que faça
frente à cooperação técnica e governamental e ao avanço do agronegócio internacional.

4.1 A libertação da terra e do povo: de indígenas a moçambicanos camponeses

Segundo O´Laughlin (2000) as formas de governo colonial em Moçambique têm suas
raízes na gestão do trabalho, sendo o sistema do indigenato uma resposta a esta questão.
Devido às fortes resistências encontradas pelos colonizadores em todo o território do que hoje
é Moçambique, a conquista deste só se efetivou a partir 1918, quando um novo sistema
político-administrativo sobre o uso da força de trabalho passou a compensar o baixo
investimento da metrópole. Consequentemente, foram elaboradas uma série de leis,
regulamentos e instituições discriminantes que visavam definir e identificar a população
indígena (Hedges e Rocha, 1999). A formalização da divisão entre indígena e cidadão,
portanto, teria sido uma resposta fragmentária ao problema da exploração da mão-de-obra na
colônia, antes que um modelo coerente de dominação.
Como destaca Cabaço (2007) o trabalho indígena durante o período da administração
colonial era o ponto de interseção, que combinava tanto o modelo colonial britânico que
pretendia “civilizar a tribo”, com a ideia de “missão” que marca a tradição colonial
portuguesa. Enquanto valor fundamental do capitalismo industrial já internacionalmente
vigente naquele momento, o trabalho era compreendido não só como fonte de produção de
riqueza, mas como dignificação do ser humano. Assim, a “missão civilizadora” portuguesa
passava pela ação educativa da prática produtiva sobre a população nativa, enquanto vetor
disciplinador que transmitiria valores morais, éticos, religiosos, cívicos e comportamentais a
serviço do colonialismo. Nesse momento toda a produção local deveria ser integrada e
subordinada à economia da metrópole, modificando muitas vezes os modos de produção e
organização nativas para que não se tornassem concorrentes no mercado internacional.
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Segundo Mosca (2008) esta era a razão para que fosse dificultado e mesmo interdito, até
pouco antes da independência, o desempenho de determinadas atividades econômicas pela
população nativa87.
A primeira legislação que versava sobre a divisão das terras na colônia em 1890,
estabelecia que os arrendatários dos prazos tinham de ser europeus, enquanto que os
fornecedores do trabalho obrigatório deveriam ser indígenas. E em 1901 estabeleceu-se que
todas as terras não ocupadas passariam a ser propriedade do Estado português. Assim, para
ocupar efetivamente o território e atender às exigências pragmáticas do sistema de exploração
colonial, a assimilação unificadora passava a ser expressa enquanto uma “igualdade
tendencial”, que se subordinava ao imperativo da exploração da mão de obra indígena: o
colonizado é passível de se tornar igual (Cabaço, 2007), ainda que seja um cidadão de
segunda categoria, expressão do racismo de tais políticas.
Como aponta Macamo (2002), o saber administrativo colonial foi responsável por
“inventar” uma sociedade africana suscetível a sua intervenção, através da sistematização do
conhecimento que possuía sobre a população local no sentido de criar instituições e gerir suas
relações segundo os interesses coloniais. “No caso específico de Moçambique, o grande
momento de produção desse saber foi a regulação do trabalho indígena” (Macamo, 2002,
p.13). Segundo Farré (2014), uma das caraterísticas do colonialismo português foi a tentativa
de compensar sua fragilidade administrativa através de uma profusão de leis que, apesar de
não serem aplicadas de forma sistemática, eram usadas de forma arbitrária por particulares,
contribuindo para a ocupação do território e consequente gestão de sua população. Para
aproximar tais abstrações da realidade africana foi preciso imaginar sua forma de organização.
Assim, o conjunto de suas normas e instituições foi chamado de “usos e costumes”.
Nesse processo todos os africanos foram uniformizados sob a categoria de indígenas,
referida principalmente às populações rurais e à sua diferença compartilhada em relação aos
portugueses (Macagno, 2001; Farré, 2014), justificando a exploração do trabalho da
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Este quadro só seria alterado com os processos que culminaram na independência dos países africanos, muito
em razão das pressões internacionais no pós Segunda Guerra Mundial pelo fim dos regimes coloniais e abertura
de novos mercados, quando “o comércio, a agricultura, o transporte de pequena distância, a pequena
transformação de cereais (moagem) a pesca artesanal, o artesanato, etc., foram autorizadas em pequena escala e
desde que não fossem concorrentes com as actividades dos colonos” (Mosca, 2008, p.30).
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população nativa88. A obrigação de trabalhar e a tutela indígena pela administração colonial
só poderiam se embasar na ideia fundante de que africanos e europeus eram diferentes e
consequentemente precisavam de instituições diferentes (Macamo, 2002). Através de noções
como a de trabalho contratado, obrigavam-se apenas os “vadios” ao trabalho compulsório:
Numa economia em que a maioria dos autóctones vivia um regime considerado de
subsistência (...) quase toda a população podia ser discricionariamente englobada na
categoria jurídica de vadio e, portanto, forçada ao contrato, de acordo com as
necessidades dos colonos (...). A lei de Antonio Enes de 1899 incorpora ainda a
designação de indígenas do decreto publicado em 1884 (...), que os definia como
aqueles que, nascidos na colônia de pai e mãe indígena, “não se distinguissem pela
sua instrução e costumes do comum de sua raça” (Cabaço, 2007, p.148-149).

Com o início do regime republicano em Portugal em 1910 tais legislações não seriam
fortemente alteradas. A divisão jurídica entre indígena e não indígena começa a se tornar
relevante com Código de Trabalho de 1899, mas adquire sua sistematização somente em 1928
com o Código do Indigenato, posterior ao golpe de estado que instaurou um regime ditatorial
em Portugal (O´Laughlin, 2000; Macagno, 2009; Cabaço, 2007). Como destaca Meneses
(2009), as várias versões de estatutos do indigenato mantinham a inferioridade jurídica destes
enquanto não cidadãos, submetidos a um regime disciplinar e repressivo específico. Os
indígenas, regidos pelos “usos e costumes” privados de suas respectivas sociedades, as
tribos89, eram repetitivamente definidos como no artigo 2º do código de 1928: os indivíduos
de raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo habitualmente [nas
colônias], não [possuíssem] ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos
para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses.
Conforme destacado anteriormente, submetidos à ação civilizadora do trabalho, os
indígenas poderiam tendencialmente se tornar cidadãos assimilados em igualdade de direitos
com os colonos brancos, ao satisfazerem cumulativamente os requisitos culturais que
marcavam o abandono de sua identidade étnica: falar corretamente a língua portuguesa, ter
bom comportamento e ter adquirido a ilustração e os hábitos para a aplicação do direito
público e privado dos cidadãos, entre outros (Meneses, 2009). No entanto, a obrigação dos
88

A população nativa nesse momento era constituída majoritariamente por agricultores. Como destacam Hedges
e Rocha (1999), “é importante realçar o papel da produção camponesa no fornecimento de alimentação aos
trabalhadores das plantações, indústria e machambas privadas” (p.5) e “Foi de fato a produção familiar dos
camponeses que alimentou o crescimento e os lucros da rede de lojas rurais (...). O sistema de produção familiar
camponesa, herdado do período antes de 1885, foi transformado na base principal para a acumulação do capital
na nova economia colonial” (p. 6). Os indígenas cujo trabalho se procurou regulamentar são em grande medida
os agricultores posteriormente denominados camponeses.
89
Os “usos e costumes”, porém, eram limitados pela “moral”, “os ditames da humanidade” e os “interesses
superiores” da soberania portuguesa (Cabaço, 2007; Meneses, 2009).
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cidadãos negros de portar um documento que comprovasse sua cidadania portuguesa,
evidenciava que no Estado colonial estava legalizada a discriminação racial. “Este conjunto
de legislações contrariou as ideias de assimilação apregoada do século passado e
‘assimilação’, como termo oficial, tornou-se uma justificação ideológica do colonialismo,
através da qual se pretendia esconder as barreiras raciais” (Hedges e Rocha, 1999, p.15).
Com a institucionalização da noção de indígena e da função histórica de civilizar tais
populações, a política de assimilação torna-se parte intrínseca da totalidade da dominação
colonial (Cabaço, 2007). Tal política de “assimilação tendencial” permitia a prorrogação das
formas de trabalho compulsórias e criava um mecanismo de englobamento das elites
africanas, ao mesmo tempo em que desqualificava culturas locais, até mesmo daqueles chefes
que serviam ao sistema colonial. O corolário do assimilacionismo, porém, era que os
indígenas estavam destinados a desaparecer (Farré, 2014). O último Estatuto do Indígena foi
aprovado em 1954 e abolido em 1961, como reação à eclosão das guerras nacionalistas não só
em Moçambique, mas também em Angola e Guiné-Bissau e pela pressão de organismos
internacionais. Este é também o ano de formação da FRELIMO (Frente de Libertação de
Moçambique), movimento nacionalista que encabeçaria a libertação anticolonial.
Se o período colonial foi caracterizado pela construção de uma referência cidadã
baseada na pertença étnica (indígenas e não indígenas), o projeto político defendido pela
FRELIMO exigia a igualdade jurídica de todos os cidadãos (Meneses, 2009). Era preciso
“matar a tribo para construir a nação” 90, apagando as divisões não só coloniais, mas também
étnicas. Para tanto, foi preciso traçar uma aliança com aqueles que compunham a maior parte
da população, os camponeses, que se contrapusesse às lideranças locais: os antigos régulos91
instituídos pelo governo colonial, que faziam a mediação entre este e as populações rurais, e
os chefes tradicionais parte dos sistemas linhageiros dos grupos étnicos.
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Tal expressão que se popularizou durante a luta de libertação anticolonial tem sua origem em um
pronunciamento de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique, em que afirma “Unir todos os
moçambicanos, para além das tradições e línguas diversas, requer que na nossa consciência morra a tribo para
que nasça a Nação” (Machel, apud Macagno, 2009, p.21).
91
Com a ocupação efetiva do território moçambicano, os colonizadores desfizeram as organizações
sociopolíticas nativas providas de uma autoridade centralizada (como o Império de Gaza e sultanato de
Angoche). Restauraram em seu lugar antigas linhagens ou dividiram e criaram outras nomeando novos “chefes
tradicionais”, principalmente nos grupos étnicos do norte, predominantemente matrilineares. Com a reforma
administrativa ultramarina de 1933, é definida a divisão administrativa do território em distritos com seus
correspondentes postos administrativos. A estes últimos estavam submetidos os regulados indígenas. Instituído
pelo aparato colonial, portanto, o régulo era a autoridade “gentílica” ou “tradicional” (algumas criadas outrora
pelos próprios colonizadores) que respondia ao chefe de posto (colono português) nos assuntos junto às
comunidades indígenas. Algumas de suas tarefas consistiam em controlar a cobrança dos impostos e recrutar a
força de trabalho indígena. Para uma discussão mais aprofundada desses processos ver Cabaço (2007),
O´Laughlin (2000) e Meneses (2009).
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Para entender essa contraposição é preciso, antes, compreender sua relação com o
Estado colonial. Com o fim dos estatutos de indígena e assimilado em 1961, todos na colônia
tornaram-se juridicamente cidadãos portugueses. Segundo Farré (2014) tais reformas
legislativas instituíam um paradoxo: embora desapareçam as categorias de indígena e
assimilado, a figura dos régulos continuava existindo. A explicação dada pelo autor é que em
um contexto de conflito iminente o Estado português não podia prescindir destas figuras de
conexão com a população nativa, que estava dispersa e distante dos centros urbanos. Portanto,
às funções administrativas, fundiárias e judiciárias dos régulos, foram incorporadas funções
paramilitares92. Agora sem o argumento dos “usos e costumes” e para reforçar a lealdade das
populações colonas “os régulos deixaram de estar ligados à condição de chefes indígenas –
pois já não havia indígenas – para ser uma peça-chave na luta contra os ‘terroristas’” (Farré,
2014, p.207). É fácil, por conseguinte, compreender o porquê da contraposição da FRELIMO,
enquanto aqueles que buscavam por fim ao julgo colonial, a esta figura que em alguma
medida representava o poder da metrópole nas áreas rurais mais isoladas do território.
No que se refere aos líderes tradicionais a oposição torna-se mais patente com a
independência, em 1975, e a implementação de um projeto nacional cujo principal objetivo
era construir um governo socialista. O colonialismo havia deixado um espaço político
composto por múltiplas etnias e com grandes desigualdades regionais. Para construir a nação,
portanto, foi preciso combater abertamente as diferenças étnicas, através do discurso que
promovia uma cultura e um projeto de desenvolvimento nacional único (Meneses, 2009).
Contra o imperialismo e o racismo era preciso fazer “tábula rasa” do passado e construir uma
nova nação formada por um “homem novo”.
Para elaborar a moçambicanidade que produzisse uma nação coesa e integrada contra
a fragmentação vinda do tribalismo, “a construção do homem novo passa a ser,
decisivamente, um dispositivo mobilizador, uma ideia força, um objetivo fundamental a ser
alcançado” (Macagno, 2009, p.21). Um processo educativo que se pretendia revolucionário,
pautando na ciência em contraposição à superstição e à tradição, mas também em contraste à
educação colonial que com o projeto assimilacionista produzia, segundo Samora Machel, um
dócil e burguês “pequeno português de pele preta”. A produção de homens novos e o fim das
92

Segundo Hedges e Chilundo (1999), apesar do rigor da repressão e a intensificação da exploração durante o
regime fascista de Salazar, a contestação anticolonial manifestou-se sob várias formas (motins, greves,
protestos). Dentro deste contexto, a partir de 1957 surgem organizações políticas formadas por trabalhadores
moçambicanos nos países vizinhos, Rodésia do Sul (Zimbábue), África do Sul, Niassalândia (Malawi),
Tanganika (Tanzânia). As mais importantes foram a MANU (União Africana Nacional de Moçambique),
UDENAMO (União Democrática Nacional de Moçambique) e UNAMI (União Nacional Africana de
Moçambique Independente), que posteriormente foram fundidas na FRELIMO.
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ideias e práticas tradicionais eram o alicerce, portanto, da mudança proposta pela FRELIMO e
condição para o triunfo da revolução baseada no “poder popular” que buscavam conduzir, por
meio de uma aliança que se propunha camponesa-operária93, a qual seria cada vez mais
invocada nos discursos dos líderes do movimento de libertação quando de sua transformação
em partido que almejava construir a nação (O’Laughlin, 2000).
Nesse sentido, considerados como resquícios de um feudalismo no país, a abolição dos
sistemas locais de organização foi conduzida pelo partido até o início da década de 90. Como
descreve Meneses (2009), as elites locais e autoridades tradicionais foram fortemente
estigmatizadas e suas múltiplas práticas (medicina tradicional, rituais agrícolas, cerimônias de
pedidos de chuva, adivinhação) foram banidas da esfera pública por serem consideradas
“obscurantistas”. No entanto, para a maioria do “povo” mantinha-se um processo impetuoso
de produção de sua existência dentro da categoria uniformizadora da nação. Como destaca
Macagno (2009), uma operação de engenharia social e moral que não deixou de ter sua
parcela de tortuosidade e violência:
Se, no período colonial, os chamados indígenas deveriam abandonar – conforme as
categorizações da administração colonial – os “usos e costumes” para passar à
categoria de assimilados, no período independente, as “populações” deveriam
abandonar o “obscurantismo” para se integrarem ao Povo moçambicano. A luta pela
unidade constitui um aspecto central na construção da nova sociedade e da educação
do homem novo. O depositário e beneficiário desse processo seria uma entidade
homogênea, o Povo, cuja experiência comum de “exploração” nasceu durante o
colonialismo. Nesse processo, a unidade deve eclipsar e neutralizar toda tentativa
particularista, localista e tribalista (Macagno, 2009, p.22).

Segundo Farré (2014), a construção do homem novo durante a libertação nacional era
uma forma de escapar aos limites também semânticos impostos pela tríade de categorias
delimitadas pela administração colonial – indígena, régulo e assimilado – para construir uma
sociedade igualitária. Com a FRELIMO já instalada enquanto partido, em finais dos anos 70 a
retórica militar começa a dar origem à ideia de que o ainda não alcançado estágio do
socialismo se devia a um “inimigo interno”: reacionários com uma mentalidade que trazia
vestígios do colonialismo, isto é, atitudes como o regionalismo, elitismo, racismo, uma
possível burguesia emergente que havia incorporado os hábitos do colonizador. O inimigo
eram também aqueles que no imaginário dos dirigentes da FRELIMO eram categorizados
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É importante destacar, como descreve Cabaço (2007), que foi nos centros urbanos que surgiu uma elite letrada
de negros assimilados e mestiços que nas primeiras décadas do século XX começam a tecer as primeiras críticas
ao colonialismo e em defesa dos nativos. Mais tarde estas seriam a base ideológica nacionalista dos movimentos
independentistas.
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como preguiçosos, bandidos, improdutivos. Uma camada social vista como perigosa, pois
poderia se juntar à guerra de desestabilização feita pela RENAMO94.
Segundo Geffray (1991), desde o início da luta armada contra o colonialismo houve
um grande mal entendido entre os dirigentes da FRELIMO e a população rural que haviam
conseguido mobilizar sob sua bandeira. Ao conferirem um caráter revolucionário ao que na
verdade era apenas uma aspiração anticolonial dos camponeses, os chefes da guerrilha teriam
se equivocado sobre a natureza do movimento que dirigiam. Com a independência, a maioria
dos moçambicanos celebrou a vitória da FRELIMO, porém, “(...) não esperavam uma
mudança radical de vida. (...) a maior parte da população queria simplesmente viver melhor e
em paz. Mas o que a Frelimo lhe mandava era continuar a luta para derrotar um inimigo
interno, cada vez mais onipresente” (Farré, 2014, p.2015).
Nesse processo, que muitas vezes passava pela ridicularização das atitudes da maioria
da população, os homens novos da FRELIMO começaram a perder o apoio de muitos setores
chave que antes constituíam sua base. Somam-se a isso os fatores externos como a
desestabilização provocada pelos regimes políticos vizinhos e os efeitos combinados de secas
e cheias, que contribuíram para um crescente desprestígio da FRELIMO e de seus valores,
principalmente no campo. Eram os camponeses os que estavam de forma mais evidente
ligados aos régulos e chefes tradicionais, que, segundo os membros do agora partido, os
mantinham afastados da educação para a revolução e da construção do Estado socialista.

4.2 A FRELIMO e os camponeses

Segundo as orientações de Eduardo Mondlane, primeiro presidente do partido, o
Estado pós-colonial almejado pelo movimento de libertação teria de ser democrático, unitário
e não racista para poder fomentar o desenvolvimento de uma cultura nacional coesa e
proporcionar benefícios sociais igualitários, além de garantir o desenvolvimento econômico
94

Terminada a guerra anticolonial, muitos colonos portugueses fugiram para a Rodésia (atual Zimbábue),
levando consigo antigos soldados do exército colonial e milícias privadas de grandes latifundiários.
Compartilhavam com a elite rodesiana uma mesma exaltação anticomunista e racista. Nesse contexto, surge a
RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana), um grupo mercenário de antigos soldados moçambicanos,
treinados pelos agentes rodesianos para realizar uma guerra de agressão contra Moçambique, “sob o olhar
protetor da potência sul-africana” (Geffray, 1991, p.12). Mais tarde com a independência do Zimbábue, este
grupo passa a promover indefinidamente um estado de guerra cada vez mais amplo no território moçambicano.
Esta guerra de desestabilização, como ficou conhecida, contou de forma mais evidente com o apoio logístico da
África do Sul. É importante ressaltar que para limpar sua imagem internacional como “bandidos armados” a
RENAMO assume nesse momento uma linguagem politicamente étnica em suas reivindicações, forçando a
FRELIMO a intensificar seu discurso de unidade nacional (Macagno, 2009). Hoje a RENAMO é o segundo
maior partido político do país.
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que permitiria melhorar o padrão de vida de todos (O´Laughlin, 2000). Tais mudanças seriam
alcançadas através da nacionalização dos serviços sociais, do comércio, da indústria, de
empresas agrícolas, da coletivização das áreas de cultivo familiar e de subsistência dos
camponeses. Estes, por sua vez, seriam transferidos para “aldeias comunais” providas com
escolas e centros de saúde, seguindo o modelo das fazendas cooperativas russas (kolkhozes e
sovkhozes) e do ujamaa (familyhood) desenvolvido pelo socialismo africano de Julius
Nyerere na Tanzânia.
Assim, como parte do programa de coletivização do campo o Estado tomou posse de
todas as propriedades abandonadas pelos colonos portugueses, especialmente as unidades de
processamento de produtos agrícolas nas áreas rurais, que uma vez transformadas em
empresas estatais tornaram-se o setor produtivo dominante, complementado pela formação de
cooperativas. Por sua vez, tais cooperativas foram designadas como forma de melhorar a
produção agrícola e facilitar o acesso da população aos serviços sociais promovidos pelo
governo. Contudo, a planificação foi um processo bastante conflituoso, visto que a maior
parte da população que se juntou às cooperativas e associações de produtores foi removida
paras as aldeias comunais sem consultas apropriadas (Nhampossa, 2011).
Como aponta Thomaz (2007), em sua opção pelo socialismo e na construção de um
aparato institucional correspondente, a FRELIMO acompanhava os processos revolucionários
da União Soviética, China, Sudeste Asiático, Europa Oriental, Cuba. Nesse sentido, a criação
de homens novos estava diretamente relacionada à formação de campos como espaços
excepcionais para onde seriam enviados todos aqueles que representassem elementos da velha
ordem colonial ou tribal – régulos, feiticeiros, prostitutas, sabotadores, vadios,
comprometidos – para serem ressocializados através do trabalho nos campos de cultivo. “A
esmagadora maioria da população deveria ser concentrada em grandes machambas, ora
organizadas não segundo os parâmetros ‘tradicionais’, mas a partir de uma cuidadosa análise
‘científica’ da realidade camponesa” (Thomaz, 2007, p.385). E este trabalho já havia sido
iniciado no campo de treinamento de Nishingwea formado na Tanzânia, ainda quando o
partido era um movimento de libertação nacional, sendo este um dos espaços catárticos em
que se esperava materializar uma identidade coletiva que fosse além daquela da aldeia.
(...) Entramos em Nashingwea como Macondes, Macuas, Nianjas, Nyngues,
Manicas, Shanganas, Ajauas, Rongas, Senas; saímos moçambicanos. Entramos
como negros, brancos, mistos, indianos; saímos moçambicanos. Quando chegamos,
trazemos nossos vícios e defeitos, egoísmo, liberalismo, elitismo. Nós destruímos
esses valores negativos e reacionários. (...) Quando entramos, temos uma visão
limitada, pois conhecemos apenas nossa região. Lá aprendemos a escala do nosso
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país e os valores revolucionários. Chegamos supersticiosos; no confronto entre
superstição e ciência, adquirimos o ponto de vista científico. (...) Lá aprendemos a
viver de forma organizada, a interpretar corretamente a realidade e a agir. (...) É por
isso que dizemos que Nashingwea foi o laboratório onde forjamos os
moçambicanos. (Samora Machel, em discurso realizado em Maputo em 5 de
novembro de 1981, apud Thomaz, 2002, p.386).

Existe um grande debate sobre a opção da FRELIMO pelo marxismo-leninismo a
partir de 1977. Retomando os escritos de Aquino de Bragança, um dos líderes da
descolonização, Macamo (2011) destaca que a experiência de uma guerra de libertação
prolongada e posterior aos demais países africanos, levou as colônias portuguesas a
perceberem que não poderiam encarar o problema da colonização a partir da questão de
ocupação estrangeira apenas. Segundo o autor, os movimentos de libertação entendiam que
para além da expulsão do colonizador, seria preciso considerar os efeitos de um sistema
econômico capitalista em escala global, rejeitando, assim, as versões de um socialismo
africano localizado em nome do socialismo científico:
O negro deixou de ser negro para ser um proletário, isto é, um agente social
concebido de acordo com o sistema marxista de relações de produção. A luta do
povo moçambicano pela autodeterminação deixou de ser um assunto particular dos
moçambicanos para passar a ser uma acção concertada das forças progressistas do
mundo, o chamado internacionalismo proletário (Macamo, 2011, p.68).

Pesa ainda, como descreve Maloa (2011), os grandes investimentos feitos pela URSS
para o desenvolvimento de “relações fraternais de solidariedade, ajuda mútua e cooperação”
(p.89) que influenciaram em grande medida as orientações políticas da FRELIMO. Com a
tomada de posição marxista-leninista há um aumento da ajuda internacional vinda da URSS
(Adam, 2006; Maloa, 2011), celebrada com um acordo de cooperação comercial de vinte
anos. Já Thomaz (2007) destaca a influência da República Democrática Alemã não só na
cooperação para o desenvolvimento, mas também na área militar, técnica e de inteligência,
que contribuiu para a formação do aparelho repressivo e disciplinador do partido. Aponta
também a participação dos países escandinavos no desenvolvimento de projetos de assistência
e no fornecimento de quadros profissionais. No Moçambique socialista “(...) as relações com
o Ocidente estavam em geral concentradas na ajuda humanitária e em projetos de
desenvolvimento, enquanto que a cooperação com o Leste foi crescentemente marcada pela
predominância militar e pela formação técnica” (Thomaz, 2007, p.396).
Como foi dito, a reforma dos governos locais era um ponto crítico para superar as
divisões políticas e étnicas deixadas pelo colonialismo. Muitas das funções antes ocupadas
por autoridades tradicionais ou pelos régulos passaram a ser realizadas por Grupos
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Dinamizadores95, pelas Organizações de Massas96, além de milícias populares de vigilância.
Estas instituições e agrupamentos visavam mobilizar a população em torno das políticas do
novo governo, para reforçar a presença do partido ao nível dos distritos e postos
administrativos e constituir o chamado “poder popular”.
Segundo Geffray, enquanto movimento de libertação a FRELIMO não teve
inicialmente que se confrontar com os efeitos das heterogeneidades concretas dos grupos que
compunham o “povo” moçambicano. Logo, não possuíam nenhum mecanismo político-social
que permitisse reconhecer os diferentes e muitas vezes contraditórios componentes dessa
sociedade que pretendiam governar. Como se não existissem formas de organização prévias, o
partido buscou “organizar os camponeses”. Já O´Laughlin (2000), destaca que a FRELIMO
encarava o meio rural de forma dualista, isto é, composto por uma vasta massa de camponeses
tradicionalmente orientados para a subsistência e por um setor moderno deixado pelos
portugueses. Sua estratégia de coletivização, portanto, implicava em concentrar investimentos
na conversão das fazendas de antigos colonos em modernos complexos agroindustriais (as
machambas do povo) e trazer o campesinato para trabalhar em cooperativas, a partir das quais
se esperava que uma economia de escala levasse ao aumento da produtividade.
Do Norte a Sul do país (do Rovuma ao Maputo), independentemente dos sistemas
sociais, da sua história, quer se tratasse de agricultores, de caçadores, de pescadores,
de produtores de sorgo, de mandioca, de milho, de amendoim ou de algodão, de
proprietários de coqueiros, de citrinos ou de cajueiros, de regiões de grande
migração, de forte produção mercantil, de zonas afastadas ou de áreas próximas de
centros urbanos, todos os habitantes das regiões rurais, ou seja, mais de 80% dos
treze milhões de moçambicanos, deveriam acabar por deixar as suas casas para se
juntarem nas aldeias. Deveriam depois abandonar progressivamente as suas antigas
terras, propriedades e prerrogativas familiares ou individuais para se dedicarem aos
trabalhos colectivos nos campos da cooperativa de produção. (Geffray, 1991, p.13).

Os princípios morais e políticos da socialização do campo, gestados pelos intelectuais
urbanos e cosmopolitas da capital, entretanto, eram sedutores. Falavam em progresso,
igualdade, solidariedade, democracia, autonomia, dignidade, bem-estar, dando um sentido ao
mesmo tempo humanitário, cristão e revolucionário, à intervenção governamental no campo
(Geffray, 1991). De tal modo, inicialmente uma parte das populações rurais aceitou trabalhar
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Como explica O´Laughlin (2000) os Grupos Dinamizadores deveriam atuar como estruturas políticas
interinas, escolhidos em assembleias, que por sua vez seriam eleitas pelos membros das aldeias comunais. Tais
grupos poderiam vir a ser transformados em células do partido que substituiriam os “tribunais costumeiros”,
atuando, portanto, na aplicação do direito formal e como mediadores ou reconciliadores nas disputas territoriais.
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As novas organizações de massa deveriam ser nacionais, representando todas as mulheres, toda a juventude,
todos os trabalhadores (O´Laughlin, 2000). Não foram criadas, porém, organizações de camponeses, categoria
que se acreditava fadada a desaparecer com o “desenvolvimento” ou o “progresso” esperado para o país como
efeito de suas reformas modernistas.
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nas machambas do povo. Transformadas em cooperativas que seriam os centros produtivos
das futuras aldeias comunais, estas áreas passaram a ser geridas pelos antigos agricultores que
trabalhavam para as empresas coloniais. Outra parcela da população camponesa, porém,
seguia “desorganizada” e dispersa em seus territórios linhagísticos, desenvolvendo suas
atividades em um vazio administrativo por parte do governo central, o que contribuiu para um
estranhamento dessa população rural em relação ao projeto das aldeias comunais.
Esse estranhamento foi produzido também por outros fatores. Um deles foi a proibição
da participação de régulos e de qualquer chefe tradicional nas Assembleias do Povo que iriam
gerir as aldeias. “Não foi tomado em consideração que a maior parte dos mapéwe [chefes
tradicionais macua] representavam para as populações rurais qualquer coisa muito diferente
dos agentes do poder colonial e que a sua autoridade não provinha essencialmente das funções
que os portugueses lhes teriam eventualmente atribuído” (Geffray, 1991, p.17). Sem a
participação das representações que já reconheciam (eliminando suas prerrogativas políticas,
religiosas ou sociais) começam a surgir resistências das populações rurais ao modo de
funcionamento das aldeias comunais97. Outro importante fator de descontentamento era que
as áreas nas quais seriam formadas as aldeias eram selecionadas pela administração central,
implicando em deslocamentos populacionais que, como já destacado, nem sempre foram
pacíficos e bem acordados:
Dezenas de milhar de pessoas viram-se assim obrigadas a construir as suas casas na
aldeia (o que equivale a um mês de trabalho por cada palhota), por vezes a dez
quilómetros de distância, num território estranho; e isto voluntariamente ou à força
(...). Simultaneamente, assistiu-se a uma escalada da agressão contra os detentores
da autoridade linhagística local (...). A ideia de que os dependentes seguiriam os
seus chefes levou a administração a amarrar alguns mahumu e chefes de linhagem e
a arrastá-los até ao local do novo habitat. Humilhados, estes homens fugiriam, para
depois voltarem à aldeia armados de catanas e dispostos a lavar a afronta de que
tinham sido vítimas (Geffray, 1991, p.20).

Não somente os chefes tradicionais, mas a população de modo geral acabava voltando
para seu território de origem a partir do momento em que, terminada a construção e o registro
das casas, tornava-se menor a regulação das autoridades sobre a aldeia. Escapavam, assim, ao
controle do governo central em Maputo, que não percebia que as habitações estavam vazias e
que pouco se produzia nas cooperativas.
As cooperativas de produção permaneceram marginais à vida rural: o número de
cooperativas de produção permaneceu muito baixo, a área cultivada por número de
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Um dos efeitos da marginalização e humilhação destas chefaturas segundo Geffray (1991) foi o apoio dada por
algumas comunidades e seus líderes à entrada da RENAMO no meio rural.

213

membros minúscula, o rendimento por hectare infinitesimal e o peso da dívida
debilitante. As cooperativas obtiveram maior sucesso em áreas peri-urbanas, onde
forneciam acesso a escassos terrenos comerciais. Na maioria das áreas rurais, as
pessoas contribuíam com trabalho para o campo coletivo ou cooperativo, mas davam
prioridade aos seus próprios campos. As cooperativas perderam membros ao longo
do tempo, e os membros nunca cooperaram com suas propriedades individuais para
trabalharem juntas (O´Laughlin, 2000, p.36).

Muitos autores discutem as razões do fracasso da estratégia de desenvolvimento rural
socialista da FRELIMO. Hanlon (1984) e Saul (1985) apontam a desestabilização promovida
pela África do Sul, através do apoio à RENAMO e a herança deixada pelo colonialismo (uma
administração estatal falida, com sérias restrições de expertise técnicas, muito dependente da
África do Sul). Segundo Hanlon, pesa também o fato de o Estado ter abandonado o setor
familiar e mesmo as cooperativas à sua própria sorte, em favor da manutenção de grandes
fazendas estatais. Neste sentido, a FRELIMO teria negligenciado a reconstrução das redes de
comércio e transporte e a promoção de serviços importantes para garantir a comercialização
no campo. Mais do que a imposição da produção agrícola coletiva, foi uma negligencia
sistêmica de suas necessidades produtivas básicas que teria prejudicado os camponeses.
Bowen (2000), no entanto, aponta que para além da atitude negligente por parte da
FRELIMO, o que se observava era a condução ativa de políticas contra o campesinato, que
resultaram em um afastamento do meio rural em relação ao partido. E embora por razões
diferentes, tanto o Estado colonial quanto pós-colonial promoveram políticas inimigas dos
camponeses que tiveram o mesmo efeito: inibir a formação de um campesinato próspero e
independente. Nos últimos anos do regime colonial, porém, esperando conter movimentos
populares independentistas, foi estimulada a produção especializada de commodities pelos
camponeses de algumas regiões, ainda que com algumas restrições. Isto acelerou a
diferenciação econômica desta população, dando origem a uma camada média de
camponeses. Entretanto, esta camada permanecia prejudicada pelos controles das políticas
coloniais, que beneficiavam majoritariamente os agricultores maiores de origem portuguesa.
Foi esta camada média de camponeses, lembra Bowen, que apoiou a luta anticolonial
da FRELIMO, esperando que, uma vez no poder, esta devolveria as terras que lhe foram
confiscadas durante o regime colonial. No entanto, como destaca Mosca (2008), durante o
período de socialização foram dificultados os processos de acumulação e diferenciação do
setor rural, pois o acesso a terra foi dificultado (muitas vezes impedido) e não havia fatores de
produção no mercado, inibindo a capacidade produtiva dos pequenos produtores. Assim, “aos
agricultores nacionais que tinham sido incluídos nos colonatos ou beneficiados de apoios no
período colonial, foi-lhes retirada a terra [e] os pequenos produtores foram secundarizados
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pelas políticas económicas” (Mosca, 2008, p.42). Portanto, subestimando as diferenciações do
campesinato e as diferentes formas de subsistência no meio rural, a FRELIMO não chegou a
promover nenhum debate sobre possíveis transformações agrárias. As terras foram
consideradas propriedade do Estado e instaurou-se o projeto de socialização do campo.
Com a independência, o Estado da FRELIMO negligenciou os camponeses que ele
imaginava serem autossuficientes e acreditou que a transformação rural seria mais
rapidamente alcançada através do setor público (...). Ao concentrar investimentos
em empresas do setor público, que buscavam uma taxa de crescimento
extremamente alta, a estratégia de desenvolvimento socialista de rápida acumulação
da FRELIMO resultou em uma escassez de bens no campo e em termos de troca
desfavoráveis para os camponeses. Segundo a FRELIMO, os camponeses pobres
deveriam ser assalariados em fazendas estatais mal administradas ou participar de
cooperativas financiadas. Os camponeses médios deveriam renunciar ao seu próprio
status entregando o gado, os arados, os tratores e outros recursos às cooperativas.
Em essência, a estratégia agrícola da FRELIMO negou completamente o que a
independência significava para o campesinato (Bowen, 2000. p. 2).

Com o aprofundamento da guerra civil nos anos 80, aprofundaram-se também os
problemas econômicos do país. A resposta da FRELIMO foram medidas ainda mais
repressivas, chegando a limitar o deslocamento dos camponeses em algumas províncias e a
promover a produção forçada de determinadas culturas, assim como no período colonial. Tais
políticas contribuíram para um maior afastamento entre o Estado e os camponeses, sem
conseguir por outro lado evitar o declínio econômico. Soma-se a isso a crise políticoeconômica enfrentada pela URSS, que teve reflexos na ajuda ofertada ao país, elevando o
debate sobre a pobreza e o subdesenvolvimento a questões públicas. Como aponta Maloa
(2001) no IV congresso da FRELIMO, realizado em 1983, a redução da ajuda soviética foi
um dos temas centrais de debate. Debateu-se também como o marginalizado setor agrícola
familiar poderia dar suporte à crise alimentar que afligia o país, reconhecendo a necessidade
de investimentos na agricultura camponesa como medida fundamental para a superação do
subdesenvolvimento.
Em 1987 Moçambique adere às políticas de ajuste estrutural do FMI e do Banco
Mundial, tendo recebido desta última agência 45 milhões de dólares iniciais para implementar
as reformas do pacote de estabilização macroeconômica. Estas reorientaram a economia do
país para a abertura de mercado e estimularam o surgimento de um setor empresarial através
da privatização das antigas empresas estatais (caju, chá, algodão, coco). Além disso,
aplicaram uma política de desvalorização da moeda local, que restringiu o acesso ao crédito, e
reduziram a receita pública, limitando seus gastos operacionais (Pitcher, 2002). O programa
de recuperação econômica não implicou, portanto, em grandes transformações que
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melhorassem as condições de vida da pauperizada população rural. Muito do modelo
econômico colonial foi recuperado, apenas passando por poucas alterações, aprofundando o
processo de formação de elites nacionais (Mosca, 2008).
As empresas coloniais que haviam sido transformadas em machambas estatais
passaram a ser ocupadas por investidores estrangeiros, ou por políticos nacionais ligados à
nomenclatura do partido. A liberalização dos preços levou ao colapso do sistema de produção
de grãos e das já enfraquecidas redes (formais e informais) de comércio, isolando os pequenos
produtores do mercado, além de eliminar os subsídios estatais antes garantidos às
cooperativas (Nampossa, 2011). Ainda que a permanência de um direito de uso comunitário
tenha mantido os camponeses em suas terras, o contínuo aumento da inflação, os preços de
comercialização desfavoráveis e o declínio do poder de compra, mantiveram o campesinato
na situação de fome e pobreza em que muitos se encontram ainda hoje.

4.3 A formação da UNAC e de um movimento camponês

Conforme já indicado na introdução deste trabalho, tal conjuntura fomentou a chegada
de inúmeros programas emergenciais de ajuda internacional e das organizações não
governamentais que seriam suas operacionalizadoras. Como aponta Barroso Hoffman (2008),
se nos países da América Latina a atuação das ONGs nesse período teve um papel muitas
vezes acessório em relação à estrutura dos Estados, no continente africano estas agências
contribuíram para o desmonte das já incipientes estruturas político-administrativas estatais,
substituindo-as pela burocracia da cooperação internacional. Assim, nos anos 90 a alocação
direta de recursos foi privilegiada pelas agências de cooperação internacional, dispensando a
mediação das burocracias estatais e dando preferência ao trabalho realizado pelas ONGs
(Barroso-Hoffman, 2005). Para alguns membros do partido e para a União Geral das
Cooperativas (UGC) – organização de massas mais próxima do campesinato naquela altura –
era o momento, enfim, de formar uma organização que pudesse representar os camponeses.
A reforma econômica pela qual passou Moçambique, porém, não modificou
integralmente o regime de terras do país, que continuaram a ser propriedade do Estado, ainda
que se instaurasse uma abordagem de governo cada vez mais voltada a um regime econômico
neoliberal. Segundo Diamantino Nhampossa, ex-diretor executivo da UNAC, esse foi um dos
gatilhos para o surgimento de uma plataforma nacional para representar os camponeses. Em
uma coletânea de estudos (Moyo, 2011) dedicados ao debate das muitas formas de
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organização da sociedade civil dos países da África Austral, Nhampossa destaca no artigo de
sua autoria que o avanço do neoliberalismo a partir da abertura econômica interrompeu as
transformações fomentadas com o fim do colonialismo, substituindo-as por uma abordagem
prejudicial aos camponeses e operários – grupos que haviam sido a base de apoio para a luta
pela independência do país. Em sua perspectiva, a democracia representativa que se buscava
construir teria falhado, portanto, em atender as demandas da maioria da população, o que
resultou no surgimento e renovação de críticos movimentos sociais.
O fracasso da revolução socialista e o aparente sucesso do capitalismo neoliberal em
Moçambique levantam inúmeras questões sobre o caminho certo a seguir na luta
contra a pobreza e a exclusão. Importante, qual é o papel político contemporâneo de
um movimento camponês? (...) Um dos maiores desafios dos processos
revolucionários é manter o momento inicial. Os sucessos obtidos por uma forte
organização e disciplina nos altos momentos das lutas passadas em Moçambique
não foram consolidados. Deste modo, o campesinato precisa se reorganizar
permanentemente, adotar novas estratégias, construir novas alianças e permanecer
fiel (Nhampossa, 2011, p.190).

O ex-diretor da UNAC questiona ainda quais seriam as possibilidades de construir um
movimento camponês moçambicano forte, autônomo e crítico no contexto atual do país, que
pudesse garantir a posse sobre a terra em meio à implantação cada vez mais profunda de um
capitalismo neoliberal. Nesta seção e nas seguintes, portanto, buscarei tratar destas
problemáticas e relatar um pouco da história da UNAC, apoiando-me principalmente nas
entrevistas que pude realizar com Nhampossa, que era diretor da UNAC no período da
internacionalização do movimento camponês em Moçambique e com Ismael Ossemane, um
dos fundadores e agora presidente honorário da organização.
Ossemane conta que com a socialização do campo o governo moçambicano elaborou
um plano prospectivo que visava acabar com o subdesenvolvimento no país até o início dos
anos 90, “sonhos que havia na altura, com Samora”. A partir desta estratégia traçaram-se
metas para se alcançar certo número de aldeias comunais e cooperativas, que seriam algo
como um polo econômico destes aglomerados. Porém, “quando queres trabalhar com pessoas,
tu não podes fazer metas assim como se fossem produzir bicicletas. Tem que mobilizar as
pessoas, persuadir as pessoas”. Assim como no debate realizado pela literatura sobre este
período, discutido acima, Ossemane ressalta a violência desses processos feitos “de cima para
baixo”, implementados nas zonas mais afastadas do poder central: “Quando se estabelecem
metas... as nossas autoridades ao nível do distrito, com o poder, entravam a ferro e fogo”.
Segundo este fundador da UNAC, se um secretário de distrito não cumprisse a meta de
implantação de uma cooperativa (embora oficialmente se dissesse que era um processo
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voluntário), este seria considerado alguém que não sabia trabalhar com o povo, “Dizia-se ‘o
povo’ quer, então ele é que está a sabotar, ou não sabe mobilizar o povo. Os quadros [do
governo] ao nível da base, com todo o poder que tinham, saíram a apressar as aldeias
comunais. Já podes ver que tipo de coisas havia”. Deste modo, em razão da grande ingerência
dos funcionários do partido, a gestão das cooperativas era muito problemática e sua
autonomia sempre duvidosa. “Eu também participei disso. Na minha opinião falhamos nesse
aspecto, (...) porque pode vir um grupo que já tem uma visão a longo prazo, mas não se leva a
população de um momento para o outro a fazer isso”, conclui. Em meio a estes desencontros,
porém, relata que “algum movimento [camponês] apareceu”, mas sempre seguindo um
modelo cooperativo muito inspirado no “leste”, a partir do qual “na machamba cooperativa
todos trabalhavam coletivamente, iam cantando... mas a gestão disto era problemática”.
Com o término da guerra civil e como o processo de abertura econômica em 1987, o
movimento cooperativo já existente realizou um seminário98 para discutir que modelo de
desenvolvimento seria mantido no meio rural moçambicano e como as famílias e associações
camponesas seriam inseridas em tal conjuntura. Para além das lideranças camponesas,
personalidades de alto escalão do governo foram convidadas para o encontro, assim como
acadêmicos e membros de ONGs. Durante o seminário reforçou-se o aspecto de que as
cooperativas, ou as associações camponesas, teriam que ter suas atividades voltadas
primordialmente para o setor familiar. Somente depois de suprir as demandas deste setor é
que tais organizações poderiam se ocupar com a comercialização da produção.
As discussões destacaram o novo contexto político-econômico do neoliberalismo e a
longa lista de condições que o país teve que aceitar para se beneficiar dos
empréstimos oferecidos por instituições financeiras multilaterais e outros doadores.
O fim do Estado de partido único e a liberalização da economia receberam atenção
especial. Essas mudanças reformularam a natureza da participação da sociedade civil
no processo político. A sociedade civil não seria mais entendida como simplesmente
imitando e implementando decisões tomadas dentro do partido no poder, mas
permaneceria – pelo menos em teoria – como atores não políticos independentes,
que buscam mudanças políticas sem tomar partido de forças políticas partidárias
específicas (Nampossa, 2011, p.195).

Segundo o relato de Ossemane, uma das propostas colocadas durante o seminário foi a
de criarem uma organização de camponeses em âmbito nacional, cujo objetivo seria
representar esta população na elaboração, implementação e monitoramento de políticas
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A organização que conduziu o seminário foi a União Geral das Cooperativas (UGC) de Maputo, pois era o
maior movimento associativo naquele momento. No entanto, participaram representantes das uniões de
cooperativas das províncias de Chimoio, Nampula, Tete, membros de associações e cooperativas não
aglomeradas em uma união, que vinham de várias partes do país, além de organizações internacionais que
prestavam apoio aos camponeses como a CLUSA e a Oxfam.
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públicas, além de elaborar modelos de desenvolvimento rural que respondessem às
necessidades das famílias camponesas e que as representassem frentes às mudanças
enfrentadas com o novo direcionamento político-econômico. O seminário passou então a
enfocar o processo de criação dessa entidade:
Uns queriam que imediatamente se fizesse uma assembleia, mas outra corrente 'não,
não podemos fazer já'. Queriam que fosse [criado] aquilo que se chamou um Núcleo
(...) de apoio à UGC pra dinamizar o processo da criação da tal organização
nacional. Também porque se tivesse que haver eleições não se sabia quem ia ser...
porque as pessoas ainda não tinham interagido. Não se conheciam. (...) Então
começamos com um programa onde um dos eixos principais foi a formação dos
camponeses. Mas a formação para além dos aspectos agrícolas e de gestão, era
interiorizar o princípio da autonomia, do movimento, das cooperativas, ou das
associações (Ismael Ossemane).

Entretanto, “o problema manteve-se, não foi tão fácil se assumir isso”. Relata que
quando os membros do núcleo de apoio chegavam a uma região para conversar com os
camponeses, o governo local dizia que estes não entendiam o que era o associativismo, pois
estavam mais preocupados com “as suas coisas”. A comissão destacava, portanto, que as
associações deveriam tratar justamente dessas “suas coisas” dos camponeses: “Nós dizíamos
que até pode ter uma machamba coletiva, onde se faz uma escala para alguns trabalharem e os
fundos podem servir como fundos de funcionamento dos órgãos [administrativos], mas não é
isto que alimenta as pessoas!”. Contudo, mantinha-se ao nível distrital a ideia de que a
população rural deveria trabalhar em uma causa maior, a área coletiva, ainda seguindo os
preceitos da planificação no campo trazida pelo governo socialista. “Bom, a luta continuou”.
Para atuar na mediação entre estas diferentes perspectivas sobre qual deveria ser o
papel das associações camponesas, um dos trabalhos realizados pelo Núcleo de Apoio à
UGC99 foi a formação de brigadas, através das quais camponeses de diferentes províncias,
depois de receberem alguma formação, compartilhavam suas experiências. Já contado com o
apoio financeiro de ONGs internacionais para a realização destas atividades, “Eles até já
tinham desenvolvido amizades pessoais entre camponeses”. Em 1991 chegam à conclusão de
que estavam minimante criadas as condições para a formação de uma organização nacional.
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O núcleo também coordenou a participação dos camponeses nas reuniões para a revisão da Constituição
moçambicana no final dos anos 80 (uma das condicionalidades do pacote de políticas neoliberais proposto pelo
FMI e outras instituições multilaterais). Foram os membros deste núcleo que se colocaram fortemente contra a
privatização das terras. “A Lei de Terras foi aprovada em 1997, com participação maciça de camponeses e
organizações da sociedade civil. Hoje permanece como uma das maiores realizações dos movimentos
camponeses. O governo reiterou recentemente que descartou, por uma questão de princípio de política
fundamental, tornar a terra totalmente negociável em áreas rurais. No entanto, isso continua sendo um desafio
devido ao viés do Estado em relação à agricultura comercial” (Nhampossa, 2011, p.194).
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Foi instituído, então, um grupo responsável por elaborar os documentos que seriam seus
pilares de atuação, para que os camponeses pudessem debater e realizar propostas.
E recebemos um monte de papeis manuscritos do que cada um dizia. Depois de
receber aquilo tudo, pedimos a um jornalista muito próximo que sintetizasse tudo.
Por que muita coisa era igual... e depois manuscrito. E transformou aquilo em um
pequeno documento síntese das contribuições. Então começamos a debater junto
com os camponeses essas propostas que vieram de todo o país e o que significavam
através de um seminário. Porque cada um tinha mandado as suas propostas e era
preciso depois devolver a todos o que tinham sido as contribuições. Então fizemos
reuniões e reuniões e reuniões para debater isto. (...) Debateu-se, reformulou-se aqui
e ali, com um grupo de amigos acadêmicos, juristas... E na altura não era preciso ter
muito dinheiro para pagar... porque eram engajados. Transformaram aquele
documento, aquela proposta. Levaram aquilo para ser a base da elaboração de um
estatuto da organização (Ismael Ossemane).

Geralmente as atividades de formação se davam nas províncias e os debates eram
feitos na capital Maputo, com a participação de representantes de grupos camponeses de
outras regiões. E em meio a esses debates concluíram que deveria ser formada uma União
Nacional de Camponeses, para que sua atuação não ficasse restrita somente aos
cooperativistas. “Era inevitável que tivessem que se organizar. E foi assim que nasceu a
União Nacional de Camponeses”, a UNAC, com seu primeiro estatuto e programa de ação
aprovado em 1993. Contudo, a sigla significava inicialmente União Nacional de Associações
e Cooperativas. No momento de nascimento da organização, dado o contexto político do país,
descreve Ossemane, não se podia falar de um movimento, mas aos poucos foram construindo
a ideia de que a organização representava um movimento de camponeses:
Porque a UNAC quando nasce, os camponeses como tinham o apoio do partido, do
governo, estavam sempre à procura de alguma organização que lhes apoiasse.
Estavam a ver na UNAC uma organização de apoio aos camponeses. E nós dizíamos
‘essa não é uma organização de apoio aos camponeses. É uma organização de
camponeses’, que depois desenvolve atividades de ajuda. E depois há uma máquina
técnica aí que até elabora projetos para apoiar... Depois começaram a aparecer
muitas ONGs de apoio aos camponeses. E a UNAC era considerada não só pelos
outros, mas pelos próprios camponeses, uma organização para os apoiar. (...) Hoje a
maior parte dos camponeses já dizem movimento. Agora se o dizem claramente, o
que ou o porquê se diz... mas alguma coisa se conseguiu. Porque é uma organização
de luta. Pode apoiar e ter o apoio de ONGs, mas mantém esse princípio de que é
uma organização de camponeses. (Ismael Ossemane).

Por outro lado, o fato de não ter sido estabelecida uma organização de massa
representante do campesinato conferia à organização recém-criada a possibilidade de atuar
com maior autonomia em relação ao governo e às estruturas da FRELIMO, diferentemente de
outras organizações. Segundo Nhampossa (2011), fundada como um “movimento
independente” de partido políticos, a UNAC tinha a possibilidade de tomar posições que
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melhor representariam os camponeses, principalmente com o surgimento de ricas elites
partidárias que se beneficiaram da abertura econômica. Ossemane destacou, porém, que a
“autonomia tem um preço. [Os governantes] não mandam na cooperativa, mas também os
problemas da cooperativa têm que ser resolvidos pelos membros. Não é toda hora correr para
o partido para resolver os problemas”.
Este foi um dos eixos principais de luta da organização desde sua formação. Esta
perspectiva de autonomia se mostrou importante, por exemplo, em relação ao debate sobre o
ProSavana e a criação do mecanismo de diálogo. Um dos ativistas da campanha Não ao
ProSavana, fazendo uma avaliação das organizações que aceitaram participar do mecanismo,
destacou que “A maior parte delas, os presidentes foram dirigentes associados à FRELIMO.
São membros sênior do partido FRELIMO”. Também um antigo membro da UNAC apontou
esta relação entre algumas organizações e os interesses do partido no poder:
O mecanismo na minha opinião foi um arranjo mais político de como poderia ser
legitimado o ProSavana. E houve um conjunto de diálogos ao nível mais alto do
governo com determinadas pessoas que deveriam fazer avançar o ProSavana. As
pessoas que estão no mecanismo sabem exatamente que papel estavam a fazer. E
isso conta diretamente com a influência do partido FRELIMO. E por via disso foram
encontradas entidades chave, pessoas chave, dentro da sociedade civil, ou que
fizeram parte da sociedade civil. (...) Não exatamente com uma abordagem com
alternativas. Isso contou com uma ligação de relações internacionais. E todas as
pessoas das organizações internacionais, desde a WWF, desde a Oxfam, todos eles
têm um passado histórico ligado ao partido FRELIMO (antigo membro da UNAC).

Destacou ainda que junto à discussão hoje existente em Moçambique sobre a
“despartidarização” do aparelho do Estado, deveria haver uma discussão semelhante em
relação à “despartidarização” da sociedade civil. “Há uma tendência histórica da
partidarização da sociedade civil. Um conjunto de organizações da sociedade civil que servem
de braço de assistência ao governo”. Para este ativista a maior parte das organizações que
fazem contrapeso para que o ProSavana avance estão associadas a pessoas no governo. E
enfatizou que não se tratava de um embate entre diferentes modelos de desenvolvimento.
“Essa história pra mim é história para que estrangeiro veja. É a história do doador. Não tem
nada a ver com perspectivas”.
Segundo Nhampossa (2011), alguns dos caminhos apontados pelo socialismo que
motivou a construção do Estado moçambicano ainda estariam subjacentes à filosofia,
estratégias e alianças traçadas pela UNAC, porém, dadas as transformações na postura
política da FRELIMO, a organização preza por se manter como parte de um movimento
autônomo, crítico e independente. Ainda que não seja exigido aos seus membros que façam
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parte de associações ou de cooperativas100, desde o surgimento da UNAC um dos principais
objetivos da união tem sido fortalecer estas formas de organização de base camponesa,
constituindo lideranças e oferecendo formações sobre os princípios básicos do associativismo.
A partir deste primeiro objetivo, a UNAC tem buscado alcançar a participação política
destes camponeses em esferas mais amplas do governo, além de atrair a atenção dos doadores
(Nhampossa, 2001). Esta “reorganização das bases”, como propunha Augusto Mafigo, um
dos últimos presidentes da organização101, visava proporcionar uma melhoria nas condições
de vida dos camponeses, ao fortalecer seus modos de cultivo e de uso da terra, assim como
fortalecer suas possibilidades de incidência política. Dessa forma a organização tem se
ramificado em uniões provinciais e distritais de camponeses, que conduzem este trabalho de
mediação mais próximo de suas “bases”, isto é, das comunidades.

Uniões Provinciais
de Camponeses

Uniões Distritais
de Camponeses

Agentes de
Advocacia

Associações e
Cooperativas
UNAC

(intermediação)

Agentes de
Advocacia
Fóruns de
Produtores

Figura 32: Organograma da estrutura de mediação da UNAC.
Fonte: Elaborado pela autora.

Outro elemento sempre apontado em minhas conversas com membros da UNAC,
UPCs ou UDCs, que também explicava esta necessidade de capilarização do movimento
camponês, foi um aumento na demanda por terras por grandes investidores em várias regiões
100

Segundo Nhampossa (2011), este tipo de organização advinha de três origens principais: muitas já existiam
desde o período da planificação do campo, ainda que uma parte delas tenha desaparecido com o aprofundamento
da guerra civil; outras, porém, haviam sido formadas por ONGs e programas de cooperação internacional para
que pudessem receber fundos para os muitos projetos experimentados no meio rural moçambicano, facilitando o
trabalho administrativo e reduzindo custos operacionais; um terceiro tipo seriam associações de base mais
voluntárias, estabelecidas para solucionar problemas comuns de alguma comunidade de famílias camponesas.
101
Falecido em meados de 2015, em um período de conturbadas contestações em torno da implementação do
ProSavana e outros “conflitos de terra”, Mafigo era uma figura com um peso importante nesta iniciativa de
aproximar UNAC de suas bases camponesas. Como aponta Funada-Classen (2019), “Ele lutou contra o
colonialismo português e desempenhava um papel fundamental na unificação dos camponeses que começaram a
enfrentar casos de grandes usurpações de terras. Sendo um “antigo combatente” (ex-combatentes da libertação),
ele conseguia ocupar uma posição única entre o governo/Frelimo e a sociedade” (p.35).
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do país, a partir da segunda década dos anos 2000. Na visita que realizei com Ângela à sede
da UNAC em Maputo, na qual conversamos com dois membros da organização, responsáveis
por setores mais “técnicos” (relacionados a “temas transversais” como meio ambiente,
recursos naturais e relações internacionais), este foi o elemento apontado quando questionei
sobre a atuação da UNAC como movimento:
Para que se juntam? Juntam para defender uma causa. Em Nampula uma das
questões que fez surgir a União Provincial é a questão de terras. (...) Os camponeses
viram que temos que estar juntos para defender a nossa terra, então cada grupo surge
para resolver um problema. E se o problema é da comunidade, pode chegar para o
distrito. Depois aqueles distritos, Malema, Ribaué, Angoche, se juntaram e disseram
que não, esse problema é da província. É preciso uma União Provincial para a nossa
voz ser forte e sermos capazes de chegar até o governo da província. E depois, bom,
temos a União Nacional de Camponeses, que é o interlocutor com o governo central.
Os ministérios. E nós temos feito capacitações. Primeiro em termos e organização,
como é que nós podemos resolver nossos problemas. Tem de associativismo, gestão,
transparência dentro do grupo e também outros aspectos. Depois a questão das leis,
das políticas. A questão do ProSavana, explicar a questão da lei de terras. O que diz
a lei de terras? A questão da lei da família. O que diz a lei da família? Porque é
difícil, as pessoas que estão lá, ter acesso a essas informações. Não chega rádio,
televisão pior. Então tem essas formas de como nos articularmos. Ai formamos uma
grande sinergia, conseguimos resistir. Porque ai não é a UNAC sempre que fala,
falam eles camponeses. Eles que falam (Representante 1 da UNAC).
A UNAC tem um conceito próprio que é ‘agente de advocacia’, são os próprios
camponeses que são formados, treinados na componente de advocacia. E muito
particularmente agora, pelo contexto que estamos a viver, a componente tem a ver
com a terra e recursos naturais. Sabemos também que é algo que traz as sementes e
tal. Para saberem como se proteger contra a usurpação de terra, contra outros
desmandos, mas que está na lei que é o direito deles. Quer dizer, a capacitação dos
camponeses é total. Principalmente na zona centro-norte, no Corredor de Nacala,
devido aos grandes problemas de terra. Mas o sul também não fica livre, há muitos
problemas. Os próprios camponeses são capacitados através das leis. Então eles
sabem onde recorrer e como recorrer. Segundo, como é que eles podem participar do
processo de desenho de políticas públicas. Lá do distrito. Essa componente de
advocacia ajuda o próprio camponês ao nível da base, através das próprias
estruturas, a própria União Distrital. Como é que podem participar de uma
auscultação, para uma lei que vai mesmo atingir o camponês, vai mesmo mudar
alguma coisa na vida do camponês. Este ano, por exemplo, vai entrar a questão da
revisão da lei de terras, que é algo muito sensível (Representante 2 da UNAC).

Já na minha visita à sede da UPC-Nampula, situada em uma das localidades de
Nampula, já afastada da “cidade de cimento” colonial, o presidente da organização, ele
mesmo um camponês, também recontou um pouco desta etapa de ramificação do movimento
nas províncias e distritos da região:
A nossa união também é membro da União Nacional de Camponeses, que é a
UNAC. Dizer que esta união provincial foi constituída em abril de 2014. Nós
camponeses da província de Nampula estávamos a sentir que não estávamos seguros
porque não estávamos bem representados, não tínhamos voz. Por quê? Nampula é
uma das primeiras províncias aqui em Moçambique, com muitos camponeses, com

223

muitas associações. (...) Estávamos a sentir que temos muitas associações, mas cada
associação estava a depender de uma organização que vinha para trabalhar com
aquela associação. Terminava o contrato daquela parceria, aquela associação já logo
sumia. Então nós fomos sentindo que, eh pá, não estamos bem, não estamos seguros.
Tínhamos que ter um pilar. Uma organização que representa aos camponeses ao
nível da província de Nampula. É assim que começou a nossa história (Presidente da
UPC-Nampula).

Seguindo sua narrativa, ele contou que dezembro de 2010 um conjunto de associações
camponesas realizou um primeiro encontro, para o qual também convidaram algumas destas
organizações da sociedade civil que lhes assistiam, para debater a questão da representação
dos camponeses. Até então, era comum que os camponeses dissessem “A nossa associação é
associação da CARE. A associação da Olipa, a associação da CLUSA. Então fomos ver que
não, não estávamos certos”. Neste primeiro encontro, portanto, foi estabelecida uma comissão
preparatória para a criação de uma União Provincial de Camponeses, pois “nas nossas
discussões tínhamos chegado à conclusão que tínhamos que constituir a união para estarmos
seguros, para estarmos bem representados”. O camponês relatou ainda que dos 23 distritos da
província, apenas dez participaram do encontro, dentre os quais foram selecionados
representantes para a comissão e ele ficou a cargo da presidência.
E tínhamos como papel voltarmos para as nossas comunidades e falarmos com a
comunidade, falarmos com as associações, com associações vizinhas, associação
que pertencia à CARE, associação que pertencia à Clusa, associação que pertencia à
Olipa, associações que dependiam de outras organizações para nos juntar. E criar-se
uniões distritais. Então isto aconteceu. Fomos falando com as comunidades,
associações, líderes tradicionais, chefes das localidades, chefes do posto,
administrador. Em muitos distritos isto aconteceu. (...) E transitamos da comissão
para um núcleo provincial de camponeses, em 2012. E eu também continuei como
presidente do núcleo provincial. O núcleo provincial tinha como compromisso
moderar a criação das uniões distritais. (...) Tínhamos que começar pelas uniões
distritais. Então, em 2014, em abril, tivemos já o terceiro encontro, onde o núcleo
provincial pôde apresentar o relatório e os participantes aprovaram positivamente o
relatório. Se sentiu que estávamos seguros, já tínhamos condições para a criação da
união provincial. Condições, estou a me referir, das uniões distritais. Já tínhamos
cinco uniões distritais. Então dessas cinco, poderiam criar a união provincial. (...)
Em abril aconteceu a assembleia constitutiva. Nessa assembleia eu fui eleito como
presidente da união provincial (Presidente da UPC-Nampula).

A partir desta mobilização ainda bastante recente, portanto, estas associações também
concordaram em não continuarem a ser mantidas por organizações “de apoio a camponeses”,
para se tornarem organizações “de camponeses”, como descreveu Ossemane, agora mais
detidamente aos níveis provinciais e distritos. Segundo o presidente da UPC-Nampula, esta
união deveria estar focada em “defender os interesses socioculturais de camponeses”, assim
como garantir seus “direitos e deveres”. Dessa forma, a organização ficava responsável por
apresentar as demandas da base camponesa perante os diferentes níveis de “autoridades” do
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governo moçambicano, assim como por relatar as principais questões encontradas “no
terreno” para a UNAC. “Dizer que aqui é o escritório da união provincial, mas a união
provincial não está aqui. A união provincial está lá na base. A união provincial é o camponês
lá. Aqui só está este escritório. A união provincial está lá na comunidade”, ele concluiu.
4.4 “Globalizemos a luta, globalizemos a esperança”, a internacionalização do
movimento camponês em Moçambique

Minha conversa com Nhampossa concentrou-se no período posterior à formação da
UNAC, tratando principalmente do processo de internacionalização do ainda recente
movimento

camponês

moçambicano.

Segundo

o

ex-diretor

da

organização,

o

internacionalismo foi a forma encontrada pela UNAC para lutar contra “o sistema econômico
neoliberal” que avançava no país e contra a queda da ideologia socialista.
Ficou claro mais uma vez para os camponeses, porém, que essa mudança traria à luz
questões antigas de luta de classes, exploração e marginalização dos pobres, que em
essência não eram substancialmente diferentes das do sistema colonial. Buscar
justiça, igualdade e solidariedade para todos, independentemente das diferenças,
continuam sendo motivações importantes para a luta do movimento como forma de
continuar a história revolucionária do país (Nhampossa, 2011, p.196).

No entanto, o ex-diretor sempre tem ressaltado em suas entrevistas e artigos
publicados que ainda que tivessem partido da mesma motivação que levou à luta anticolonial
nos anos 60, agora o foco do movimento seriam as ameaças trazidas pelo sistema capitalista
“disfarçado” sob os processos de globalização, liberalização, privatização e suas propostas de
prosperidade. Segundo Nhampossa, a formação do movimento camponês em Moçambique
está dentro do paradigma da solidariedade, “e a solidariedade não tem fronteiras”. Todavia,
ainda era preciso que esse princípio se materializasse em alianças e parcerias com
organizações e movimentos de outras partes do mundo.
Relatou que até a segunda metade da década de 90 o contato da UNAC com outras
organizações de camponeses era praticamente inexistente, apesar de serem mantidas relações
com ONGs, instituições acadêmicas e certos doadores que compartilhavam a mesma visão do
movimento. Neste período contavam principalmente com o trabalho de alguns membros,
como Ossemane, para manter e consolidar pautas em torno dos direitos dos camponeses, dos
subsídios para a agricultura e a negação das privatizações como problemáticas nacionais.
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Em nossa conversa, Nhampossa destacou o ano de 1998 como o início do processo
internacionalização da organização, quando ocorreu a visita de uma comitiva do MST ao país.
Nesse período a UNAC já possuía alguma ligação com organizações de caráter camponês e
com institutos de pesquisa que apoiam movimentos camponeses, mas nenhum destes contatos
foi estruturado como o que se iniciou a partir de então. “Foi no ano da preparação da Rio+10
que o MST fez uma visita aos movimentos na África Austral e chegou a Moçambique
também. Foi nessa altura que iniciamos a conversa sobre a importância do movimento
internacional de camponeses”. Nesse mesmo ano foi realizado um intercâmbio entre os
movimentos, através do qual lideranças camponesas moçambicanas passaram dois meses no
Brasil e lideranças brasileiras permaneceram por dois meses em Moçambique. O objetivo
desta interação era estreitar o diálogo entre os movimentos e determinar qual seria o caráter
desta solidariedade, dadas as semelhanças, mas também as diferenças, entre os países.
A vantagem do povo brasileiro é que todos eles falam português. Aqui já não... Tens
que interpretar. Mas do resto, há algumas coisas que são iguais e eles, [o MST],
desenvolvem muito estes aspectos. (...) E eles têm manuais. (...) Porque tu podes
usar um manual, mas também não é para ir decorar. Se tu não tiveres habilidade de
como meter naquele contexto, aquilo não passa. (...) Em Moçambique tu tens poucos
quadros. Até praticamente alguns nós formamos. Porque quando sais das zonas das
cidades, tu não [tem quadros]. (...) Podes apanhar lá alguns que trabalharam em
ONGs. Quando trabalham em ONGs pode ter alguma semelhança, mas não é 100%.
(...) Porque uma ONG tem um projeto, acaba o projeto vai trazer um outro. Ao passo
que nós só tivemos um projeto aqui, quando acaba o dinheiro não saímos daquilo.
Nós somos parte daquilo. Então esta luta é muito complicada. Mas os objetivos são
estes e procuramos fazê-los de acordo com a realidade (Ismael Ossemane).

UNAC e MST estabeleceram, assim, uma parceria para a formação e treinamento dos
referidos “quadros” de participantes do movimento em meio ao campesinato moçambicano. E
apesar das diferentes estratégias e táticas de atuação dos dois movimentos, Nhampossa
ressaltou que o enfoque dado ao papel fundamental do camponês na luta por uma “sociedade
justa” era compartilhado.
Porque na verdade sentíamos que havia muita ligação com a luta que o movimento
camponês tinha aqui. (...) E precisava se definir os diferentes tipos de agricultura.
Agricultura comercial, agricultura camponesa, quais são as diferenças que existem
nesses tipos de agricultura, quais são os processos políticos e sociais relacionados
com este tipo de agricultura. Então a UNAC tinha que tomar uma posição, porque
isso implica na questão do acesso à terra, implica no acesso à sementes, aos modos
de produção, a questão da comercialização... (Diamantino Nhampossa).

Após esse período de trocas de experiência, não só com o MST, mas com
organizações da América Latina e da Ásia, a partir do ano de 1999 a UNAC passou a ser a
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organização ponto focal da Via Campesina no continente africano. Este movimento
transnacional de camponeses e agricultores familiares (que também engloba povos indígenas,
quilombolas, trabalhadores sem terra e comunidades tradicionais), tem como objetivo ser uma
forma de organização e representação internacional de tais grupos para fazer frente às
ameaças que vêm sendo denunciadas por estes a partir da implementação de políticas
neoliberais no meio rural.
Trata-se de uma rede organizações de base (grassroots organization), que surge como
parte dos movimentos altermundistas nos anos 90, em contraposição às políticas consideradas
prejudiciais ao campesinato de agências como a OMC e o Banco Mundial, que culminaram na
propagação da modernização no campo através das tecnologias da revolução verde, na queda
do preço dos produtos agrícolas, nos acordos de livre comércio e suas condicionalidades,
promovidos por governos e agências multilaterais (Edelman, 2005; Desmarais, 2002;
McMichael, 2006; Martínez-Torres e Rosset, 2010)102. Como aponta Edelman (2005), embora
a Via Campesina englobe movimentos muito diferentes, que com alguma frequência
discordam sobre as estratégias a serem seguidas, existe um denominador comum para sua
luta, isso é, a oposição ao neoliberalismo. Deste modo, tais organizações, como a UNAC, têm
atuado para difundir um modelo alternativo de desenvolvimento baseado na noção de
soberania alimentar, definida da seguinte maneira por Nhampossa:
A soberania alimentar é o direito das pessoas a alimentos saudáveis e culturalmente
adequados, produzidos por métodos ecologicamente corretos e sustentáveis, e
implica o direito de definir seus próprios sistemas alimentares e agrícolas. Coloca
aqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos no coração dos sistemas e
políticas alimentares, em vez das demandas dos mercados e corporações; e oferece
uma estratégia para resistir e desmantelar o atual regime global de comércio e
alimentação corporativa, levando a sistemas de alimentação, agricultura, pastoral e
de pesca determinados pelos produtores locais. (...) O comércio transparente que
garante uma renda justa a todos os povos e o direito dos consumidores de controlar
sua alimentação e nutrição também são promovidos. É importante ressaltar que a
soberania alimentar garante que os direitos de uso e manejo de terras, territórios,
águas, sementes, gado e biodiversidade estejam nas mãos de quem produz os
alimentos. (Nhampossa, 2001, p.211).

102

As mobilizações que resultaram na formação deste movimento transnacional tiveram início na América
Latina em meados da década de 80, com a formação de novos movimentos sociais baseados em pautas de ação
coletiva, que ultrapassavam as questões de classe que marcavam o debate político até então, propondo novas
formas de representatividade para além da mobilização partidária (Alvarez et al, 1998). Segundo Borras (2004),
atualmente a agenda do movimento perpassa temáticas como o combate às políticas agrárias pró-mercado, a luta
por uma reforma agrária progressista (e até revolucionária), as possibilidades de maximizar os ganhos reais da
reforma agrária dentro de políticas reformistas já existentes, o intercâmbio das experiências relacionadas às
formas de organização e ação coletiva entre diferentes movimentos agrários, assim como estratégias políticas
que abordem a legitimidade e responsabilidade das instituições financeiras e de desenvolvimento internacional
para com os agricultores.

227

Como “o direito de produzir alimento em nosso próprio território” (Desmarais, 2002,
p. 100), este conceito originado em 1996 no Fórum Mundial de Alimentação realizado em
Roma. Está diretamente conectado a propostas de reforma agrária e da manutenção de
sementes nativas enquanto patrimônio, que têm articulado as diferentes organizações de
agricultores participantes da Via Campesina, para criar maneiras transnacionais de oposição a
um regime produtivo e alimentar que prioriza as grandes corporações em detrimento dos
produtores locais e suas formas específicas de vida (McMichael, 2009). Assim, a proposta da
soberania alimentar incorpora, através de uma pautada de construção de novos direitos, a
defesa de um modo de existência camponês articulado a um modelo alternativo de produção
de alimentos em escala global (Martínez-Torres e Rosset, 2010).
Para Nhampossa esta ligação com outros movimentos internacionais ajudou a UNAC
a ter um pouco mais de clareza sobre as perspectivas de luta que deveria travar,
principalmente em relação à “penetração da economia de mercado e do capitalismo como tal”
em Moçambique. Percebendo, assim, que o neoliberalismo também seguia uma agenda global
de restruturação das relações de produção e que “As trajetórias camponesas são condicionadas
pelo mundo, mais que simplesmente história nacional” (Nhampossa, 2011, p.207). Segundo o
ex-diretor, este contato com outros movimentos também teria possibilitado desenvolver o
enquadramento conceitual que justificava a obstinação da UNAC em promover um
movimento camponês autônomo e crítico em relação ao Estado moçambicano. Em sua
perspectiva, a definição de uma agenda de luta comum colocava-lhes numa situação de
conforto para poder “massificar o movimento” no continente africano. Deste modo, uma das
tarefas da UNAC enquanto ponto focal (como organização responsável por coordenar os
vários movimentos de camponeses do continente) foi mobilizar o primeiro grupo de
organizações africanas que participariam da Conferência da Via Campesina realizada em
2004 na cidade de São Paulo.
Levamos para lá um grupo de quarenta e cinco pessoas, representando organizações
de agricultores de vários países da África. Da África Austral, da África Central e
mesmo da África do Norte. Nem tudo correu a mil maravilhas. Houve organizações
que disseram ‘não é esta perspectiva de luta que nós queremos ter’. E aí fomos
construindo um grupo mais consensual, cuja agenda estava muito mais próxima da
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agenda da Via Campesina103. Então em 2004, portanto, as primeiras cinco
organizações [africanas] foram aceites dentro da Via para além da UNAC. Havia a
CPM [Coalition Paysane] de Madagascar, LPM [Landless People´s Moviment] da
África do Sul, CNOP [Coordination National des Organizations Paysannes] do Mali
e CNCR [Conseil National de Concertation e Cooperation des Ruraux] do Senegal.
(...) E foi aprovada a primeira região da Via Campesina, a região de África, cujo
escritório estava aqui em Maputo (Diamantino Nhampossa).

A partir de 2004 a UNAC começou a estruturar o escritório da Via Campesina em
África, gerindo um conjunto de programas e atividades próprias do movimento. Dentro do
plano de atuação da Via Campesina África, relatou Nhampossa, o primeiro objetivo era
conseguir a mobilização e difusão do movimento camponês no continente. Posteriormente,
deveriam buscar “a massificação dos membros”, isto é, o aumento do número de organizações
participantes. Também era tarefa da UNAC fortalecer a agenda que seria levada para os
fóruns da Via Campesina, representando o continente africano. Posteriormente, conforme o
movimento foi crescendo, perceberam que não fazia sentido o continente ter apenas um único
escritório. A organização ajudou a criar, portanto, a zona da África do Noroeste, no Mali104.
O antigo diretor da UNAC destacou três resultados da internacionalização do
movimento camponês moçambicano que considera os mais relevantes. O primeiro foi a
possibilidade de evidenciar em âmbito mundial “os problemas reais que o continente africano
vivia”, a partir de uma perspectiva que não fosse a do setor público ou privado.
Quando surge a Via Campesina África e [as organizações camponesas] têm
capacidade de participar, por exemplo, em algumas ações internacionais nas Nações
Unidas, participar no Fórum Social Mundial, participar em ações na União Europeia
e lá colocar as questões sobre terra, agricultura, mudanças climáticas, sobre a mulher
camponesa, por ai em diante, na perspectiva de África, então já se tem uma outra
leitura. Já não era só aquilo que os governos africanos diziam, ou que as empresas
103

Conforme seu relato existe no continente um forte movimento voltado para a agricultura comercial, liderado
pela África do Sul, “que quase ia sufocando as ideias que nós tínhamos, como uma organização representante do
interesse de camponeses”. Para representar produtores comerciais da África Austral, portanto, foi formado a
SACAU (Souther African Confederation of Agricultural Unions). Contudo, uma vez que a região é formada
majoritariamente por camponeses, novas pautas tiveram de ser incorporadas a esta organização, como o debate
sobre o uso e propriedade das terras. Atualmente a UNAC também faz parte da SACAU de forma estratégica,
segundo Nhampossa, para poder limitar sua atuação em Moçambique e participar de outra rede de fóruns
internacionais, como a SADEC (Southern Africa Development Community), nas quais esta outra rede de
organizações tem atuado.
104
Como aponta Rosa (2014), mesmo entre as organizações que compartilham os preceitos colocados pela Via
Campesina, existem elementos em torno dos quais se mobiliza a luta que não possuem sentidos equivalentes. Ao
tratar da relação entre o MST e o LPM da África do Sul, o autor analisa como terra e sem-terra possuem
significados políticos muito específicos, derivados de relações de poder particulares ao contexto nacional em que
estes grupos estão inseridos. Isso se reflete nas estratégias de luta que foram articuladas e nos objetivos traçados
por cada movimento, abarcando inclusive questões raciais. Como descreve Nhampossa, em uma entrevista
destacada por Borras (2008), a proposta de uma reforma agrária que tem os grandes latifúndios como inimigos
não faz sentido para o contexto moçambicano (e de outros países africanos), no qual a Lei de Terras já garante o
acesso a terra. No entanto, ele inclui a UNAC em uma mobilização mais ampla no continente para “reclamar a
terra” (reclaiming the land) (Moyo e Yeros, 2005) no sentido de que não haja uma “contra reforma agrária”.
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africanas diziam no Fórum Econômico de Davos, mas também haviam uma outra
perspectiva transportada pelos movimentos camponeses105. Através da mística e de
outras formas de comunicar (Diamantino Nhampossa).

O segundo resultado foi o fortalecimento das próprias organizações locais frente ao
governo moçambicano, contribuindo para que estas deixassem de atuar como “uma sociedade
civil submissa”, que apenas implementava políticas impostas pelo Estado. Com a sua
internacionalização o governo moçambicano passou a dialogar mais com a UNAC, pois sabia
de suas ligações com movimentos internacionais que poderiam realizar pressões de forma
mais difusa em fóruns globais. Um dos momentos altos do fortalecimento do papel da
organização foi quando, em 2008, Moçambique sediou a 5ª Conferência da Via Campesina:
E nos reuníamos exatamente no Centro de Formação do Partido FRELIMO.
Levantou muitas dúvidas sobre a distância entre a UNAC e o partido. (...)
[Entretanto,] ficou esclarecido que não havia nenhuma relação entre o partido e a
UNAC106, porque durante aquela reunião o que foi expresso, a crítica direta ao
partido e ao presidente da república resultou que nós fossemos chamados para ter
uma conversa com o presidente. Houve pessoas que nos acusaram de termos feito
críticas ao presidente da república mediante fórum internacional, tudo isso. E nesse
ano o relatório anual do presidente da república incluiu este evento da Via
Campesina cá, como tendo sido um evento importante. Então isto demonstrou que a
internacionalização contribui para o fortalecimento das organizações dentro de seus
países. Para serem respeitadas e suas vozes serem ouvidas (Diamantino
Nhampossa).

O terceiro resultado, enfim, é a própria melhoria nas condições de vida dos
camponeses, promovendo aprimoramentos e aprendizagens de caráter técnico que possam
garantir o aumento da produção sem comprometer, por sua vez, a soberania alimentar desta
população. Conta que, “para além destas lutas políticas internacionais, houve muitos
intercâmbios na área de sementes”, por exemplo, com organizações brasileiras que fazem
parte da Via Campesina, como o próprio MST e o Movimento dos Pequenos Agricultores
(MPA), para que os camponeses trocassem conhecimentos e experiências sobre a produção.
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Como parte da construção do modelo de desenvolvimento baseado na soberania alimentar, uma das pautas da
Via Campesina tem sido a de “tirar a agricultura da OMC”. Como descreve Edelman (2005), esse esforço tem
como premissa: que a agricultura não se resume à produção de commodities, pois é meio de vida de muitos
grupos; que a maior parte da produção agrícola mundial é consumida domesticamente, logo, as normativas de
comércio global deveriam ser aplicadas apenas à parcela que é comercializada internacionalmente; que não
existe um “mercado mundial de produtos agrícolas”, mas sim um comércio internacional de excedentes da
produção europeia e norte-americana, principalmente, através de políticas de dumping, que erodem a diversidade
das formas de agricultura em escala local.
106
Ainda que a UNAC como instituição preze por manter a autonomia em relação ao Estado, e particularmente
da FRELIMO, Ossemane ressalta que não é possível realizar a luta que propõem se o movimento se mantiver
isolado das ONGs e do governo: “A questão de fundo e é o que bate-se muito dentro da Via Campesina, é o
reforço da capacidade organizativa dos camponeses. O reforço da capacidade é o que a gente procura (...). Essa é
a arma principal. E depois essa outra de ir-se fazendo aproximações, lobby, com pessoas influentes, porque
Moçambique não tem muito [recurso]”.
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É muito mais fácil usar mais químicos e outro tipo de sementes. Mas quando se abre
a visão, o conhecimento, tudo isso contribui para a manutenção dos métodos de
produção locais. Que são mais resilientes, não é? Às mudanças climáticas... E não
dependem de créditos, ou da Monsanto. Tudo isso também é um resultado
importante, concreto (...). A internacionalização da UNAC não se limitou
simplesmente na ligação com outros movimentos, mas também com institutos de
pesquisa. Vou dar exemplos. O IBASE [Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas]. É um outro tipo de ligação. Também vários institutos sul-africanos e
de outras partes do mundo, que não são organizações camponesas, mas são
organizações cuja missão é apoiar movimentos camponeses. Movimentos de luta
(Diamantino Nhampossa).

Em relação a este processo de internacionalização do movimento camponês
moçambicano, Ossemane, por sua vez, afirmou que era preciso “muita arte” para poder
posteriormente trabalhar com a população camponesa o que se aprendeu nas trocas de
experiência, sem que fosse feito algo automático. Se, por um lado, a internacionalização
permitiu aumentar a legitimidade das lutas locais, as exigências de participação em
seminários, conferências, grupos de trabalho em representação dos camponeses, por sua vez,
gerava o risco de a organização se sobrepor à liderança que deveria vir desta população. O
grande desafio era garantir que a participação em ações internacionais tivesse sua motivação
de origem nas demandas do campesinato moçambicano. Segundo Ossemane, era necessário
também desenvolver um conjunto de técnicas específicas a cada caso situado, para que se
pudesse levar o aprendizado adquirido nos encontros da Via Campesina para “o terreno”.
Por exemplo, falamos muito na auto-organização (...). Então em uma reunião que
tivemos em um sítio estavam camponeses, líderes camponeses de vários pontos do
país e colocamos o que na língua local quer dizer auto-organização. E cada um
explicou. Não tinha nada a ver [uma explicação com a outra]. Mas todos repetiam
auto-organização. Indo buscar na língua local, o pensamento que tinham sobre
aquilo não juntava com o que a gente queria dizer. Então são estas coisas que é
preciso ter muito cuidado. (...) Outra palavra que começou a entrar muito, até
dissemos é preciso diminuir um pouco isso, neoliberalismo. Fica bonito, as políticas
neoliberais. (...) É bom que estejam a falar, mas depois... Não tens exatamente o que
é (Ismael Ossemane).

Neste processo de traduções e territorializações de conceitos e de estratégias de
mobilização, Ossemane ressalta que é preciso que a UNAC não se esqueça que sua luta como
representante de um movimento de camponeses é para fortalecer as organizações de base – as
associações, cooperativas, uniões e fóruns distritais e provinciais. Os contatos com
movimentos de outros lugares do mundo, assim como as parcerias com as ONGs, portanto,
deveriam se dar no sentido de fomentar alianças que reforçassem as capacidades organizativas
dos camponeses moçambicanos. Também Nhampossa concordava que para enfrentar os
desafios encontrados pelo movimento camponês era preciso continuar a “sensibilizar”,
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“mobilizar” e “capacitar” as bases. Para ele, a UNAC como escritório central não deveria
substituir o papel de luta que cada um dos camponeses tem que desempenhar cotidianamente
no campo, “Porque não haverá exército de advogados suficiente para resolver estes
problemas”. Assim, o papel da UNAC seria complementar, “Propor uma discussão um pouco
mais política... Mudanças de política, legislação, mas eu acho que a maior parte dos desafios
vão ser atendidos localmente”. Como descreve Ossemane, no caso específico de Moçambique
a luta da UNAC é também para que se mantenham enquanto um movimento, para que não
voltem ao “estamos a ser apoiados” pelas ONGs.
Porque queiramos ou não, eu e os outros que estávamos nisso tínhamos qualquer
coisa de uma FRELIMO de movimento. Porque a pessoa é aquilo que vive, não é?
(...) nós queríamos fazer um trabalho que levasse à responsabilização dos
camponeses como um processo de luta. Depois mais tarde com a Via Campesina
sentimo-nos realizados naquele sentido. (...) Não sei se o termo “de fato” está
correto. Começou ser “de alguma maneira” um movimento. E em todo o trabalho
que fazemos em reuniões batemos muito nesta questão: um movimento social de
camponeses. Começamos a participar em fóruns sociais, levamos os camponeses,
tudo isso. (...) Porque a América Latina tem a sua história diferente da África, mas o
cidadão não tem muita diferença. (…) A luta pode ser a mesma, mas tens que estar
de acordo com a tua realidade e trabalhar muito na linguagem que usa para não ser
um transplante imediato. (...) Então tudo isto que estou a contar é que foi levando a
que a UNAC fosse se transformando num movimento. (...) Eu não sei se de fato é,
mas já tem muito disso (Ismael Ossemane).

Em sua perspectiva, portanto, a formação de um movimento camponês em
Moçambique ainda era um processo em andamento, pois “quando nós estávamos nas reuniões
da Via Campesina, aquilo é empolgante, todos saíamos de lá já organizados”, porém, “quando
se desce à base descobre-se que há problemas. Não é aquela questão bonita, macro”, exposta
nos fóruns internacionais. Reforçava que a UNAC, depois de buscar trocar experiências com
outras organizações, deveria sempre encontrar uma linguagem adequada para levar o que se
aprendeu para a realidade do campo. “Se tu fores para o campo e logo dizer ‘contra o
agronegócio’, o que é agronegócio afinal de contas?”. Nesse sentido, descreveu a atuação da
organização como um “trabalho de laboratório”, pois a luta passava por organizar bases que
“não são em si revolucionários”, por constituir lideranças que pudessem trabalhar nas
comunidades na língua local e, assim, “passar uma mensagem”. Esse teria sido o papel
desempenhado pela UNAC quando chegaram as notícias sobre um novo programa de
cooperação para o desenvolvimento, o ProSavana.
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4.5 O camponês como categoria de resistência e a cooperação dos povos

Conforme descrito acima, os avanços do neoliberalismo, expressos principalmente nas
medidas de ajuste estrutural e nos acordos internacionais de comércio, assim como as
consequências desiguais da globalização e das políticas de privatização, têm sido destacados
pelas lideranças de variados movimentos sociais como os estímulos para a construção de
redes transnacionais de ações coletivas (Borras et al, 2008; Edelman, 2003; McMichael, 2006;
Moyo e Yeros, 2005; Tarrow, 2005). Assim, muitos estudos sobre tais processos de
transnacionalização dos movimentos do campo têm se valido destas mesmas categorias para
construir suas análises. Nesse sentido, Borras (2010), aponta que os direcionamentos políticos
aparentemente contraditórios da globalização, que tiveram grande impacto para os Estados,
estariam também transformando os processos organizacionais dos movimentos sociais. Nesta
conjuntura, afirma, teriam surgiram os atuais “movimentos agrários transnacionais”.
Já McMichael (2008), destaca que mesmo que a mobilização de populações
camponesas em muitos contextos seja a luta pela sobrevivência, existem segmentos
mobilizados para além destas formas cotidianas de resistência (Scott, 2002) que conectam sua
luta a uma reformulação do que é possível no território, em contraposição ao que tem sido
feito pelas políticas neoliberais. Assim, tais mobilizações estariam transcendendo políticas
tradicionais no meio rural e trazendo um novo sentido para a questão agrária no que se refere
às exigências contemporâneas de desenvolvimento.
Tais perspectivas, representadas principalmente pelos chamados “estudos agrários
críticos”107, permitem iluminar muitos dos referidos macroprocessos político-econômicos,
evidenciando as ameaças e oportunidades que resultaram na formação de tais movimentos,
coalizões e redes de ativismos transnacionais. Contudo, em alguma medida acabam por se
sobrepor aos muitos caminhos pelos quais estes processos vão ser apropriados de forma
particular “no terreno”, sem perderem seu caráter de mobilização global. Poucos são os
107

Embora já exista um importante conjunto de estudos sobre formas de ativismo transnacionais (Juris e
Khasnabish, 2013; Keck e Sikkink 1998; Riles, 2001; Smith e Johnston 2002; Tarrow, 2005; Tsing, 2005),
enfocando temas diversos como ambientalismo, fóruns internacionais, redes de advocacia, direitos humanos,
migrações, gênero, direitos indígenas, etc., estudos específicos sobre movimentos do campo têm recebido menor
atenção (Borras, 2010). Destacam-se, porém, os trabalhos realizados no âmbito dos estudos agrários críticos,
corrente de pesquisa que se desdobra dos peasants studies dos anos 60 e 70 e dos debates sobre a questão
agrária, que têm questionado paradigmas ainda dominantes nos estudos sobre desenvolvimento agrário, como a
teoria da modernização. Segundo Edelman e Wolford (2017), “Os Estudos Agrários Críticos são
simultaneamente uma tradição de pesquisa, pensamento e ação política, um campo acadêmico institucionalizado
e uma rede informal (ou várias redes) que liga intelectuais, agricultores, revistas científicas, mídias alternativas e
organizações de desenvolvimento não governamentais, assim como ativistas de movimentos agrários,
ambientalistas, agroecológicos, alimentares, feministas, indígenas e de direitos humanos” (p.962).
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estudos que se debruçaram sobre as dinâmicas internas destes movimentos, isto é, sobre o
“trabalho de laboratório” realizado com as comunidades camponesas, ressaltado por
Ossemane108. Portanto, ao seguir uma abordagem etnográfica para tratar dos engajamentos
que possibilitaram as composições globais que fortaleceram a contestação ao ProSavana,
buscarei apontar nesta sessão como podem ser construídos diferentes tipos de lutas
anticapitalistas (Juris e Khasnabish, 2013). Ainda que se articulem e se estabilizem sobre
determinada forma “movimento social transnacional”, tais lutas também compõe e respondem
a outras demandas situadas, como mostra o caso da UNAC:
Os trabalhos de mobilização, formação e consulta, com um número potencial de
treze milhões de camponeses espalhados pelo campo, continuam sendo um enorme
desafio para a união. Os membros constituintes da UNAC são famílias ou indivíduos
com uma média de cinco hectares de terra. A maioria dos camponeses se dedica à
produção de alimentos para consumo familiar e para o mercado. Em alguns casos,
eles também produzem culturas comerciais, como algodão, coco, gergelim e tabaco.
O desafio para a UNAC se torna ainda maior se incluirmos a falta de infraestrutura
viária adequada, altos níveis de analfabetismo e diversidade de culturas e idiomas.
As organizações camponesas locais desempenham um papel importante na garantia
de comunicações mútuas com estruturas superiores da UNAC e na promoção do
diálogo com as autoridades locais e outras partes interessadas (Nhampossa, 2001,
p.199).

Dessa forma, nas visitas a comunidades que realizei com a UPC de Nampula, referidas
no início deste capítulo, a prática cotidiana da construção do movimento passava pela
condução de uma série de procedimentos muito particulares ao contexto moçambicano, mas
que não deixavam de articular elementos das formas de luta transnacionais. Para além de
cuidados básicos como o de não chegarmos às comunidades nos períodos em que os
camponeses estivessem em suas machambas, a organização também se valia da atuação de
camponeses treinados pelo movimento (os agentes de advocacia), que previamente
convocavam a comunidade para o encontro e entravam em contato com o governo local para
informar sobre a visita. Esta seguia, portanto, uma espécie de dimensão ritual na aproximação
do movimento com a comunidade.
Ao chegarmos à comunidade (geralmente por volta das 9h30 da manhã quando os
agricultores já haviam terminado o trabalho na machamba), os camponeses iam aos poucos se
reunindo em algum espaço já destinado aos seus encontros, fosse uma casa de tijolos de barro
que servia de fórum, um “alpendre” circundado com bancos de madeira, ou a sombra de
Como destacam Borras et al. (2008) os estudos sobre “movimentos agrários transnacionais” não têm enfocado
de maneira sistemática as dinâmicas e diferenciações internas a estes grupos. Ressaltam, porém, que os trabalhos
de Edelman (2003) e Desmarais (2007) trazem insights importantes neste sentido ao analisarem as diferentes
perspectivas de atuação política adotadas pela Via Campesina e pelo International Federation of Agricultural
Producers (IFAP).
108
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grandes árvores. O agente de advocacia se apresentava, colocando-se como alguém daquele
local, com antepassados que viveram ali. Em seguida a equipe se apresentava, a começar pelo
presidente e pela vice-presidente da união, que destacavam serem camponeses, macua e
trabalharem na terra como todos na comunidade e como seus ancestrais. Finalmente,
apresentava-se a técnica, licenciada em desenvolvimento comunitário, que acompanhava os
líderes camponeses, também macua, mas vinda da cidade de Nampula109.
Em sua maioria, as reuniões giravam em torno da discussão sobre “conflitos de terra”,
como me explicou o presidente da UPC, para que pudessem divulgar entre os camponeses a
Lei de Terras e orientá-los sobre seus direitos110. Assim, foi solicitado aos agentes de
advocacia que selecionassem comunidades que passavam por tais situações de conflito com
empresas ou com o governo, para que pudessem expor os problemas enfrentados. A UPC, por
sua vez, os orientava sobre como proceder, ressaltando que “a terra é primeiro do governo,
depois do camponês”. Os camponeses, portanto, não deveriam permitir a entrada de empresas
em suas áreas, ou pedir por um espaço para fazerem suas machambas, mas sim reivindicar a
terra que lhes era de direito: não se tratava de “emprestar a terra”, como muitos diziam, pois
os camponeses tinham o direito de ocupação tradicional daquelas áreas, explicavam.
Após a exposição dos problemas enfrentados, a orientação geralmente passava pela
sugestão de elaborarem uma carta com suas demandas, para que pudesse ser apresentada em
uma reunião solicitada pelos próprios camponeses com representantes do governo local.
Recomendação que era muitas vezes recebida com descrença. Diziam que nunca viram um
camponês convocar uma reunião com líderes ou com o governo e pediam que a UPC fizesse o
documento com uma linguagem mais técnica, que em sua perspectiva daria mais credibilidade
à carta. No entanto, como explicou a técnica que nos acompanhava, um documento feito pela
comunidade traria mais “sentimento”, pois seria como se as pessoas estivessem a narrar a
história dos camponeses. Ela ressaltava ainda que a comunidade podia, sim, solicitar uma
109

Eu também realizava uma pequena apresentação, informando sobre meu trabalho de pesquisa, que era
traduzida e complementada pelo agente de advocacia. Era a “companheira do Brasil”, que vinha para “ouvir a
comunidade” sobre os “conflitos de terra”. Já as discussões feitas em macua eram trazidas para mim pela técnica,
ou pelo agente de advocacia.
110
Conforme referido anteriormente, apesar de serem visitas comumente realizadas pela união, neste caso
específico eram parte de um projeto em colaboração com a ONG moçambicana ITC (Iniciativas para Terras
Comunitárias) e com financiamento da CARE. Visitamos comunidades na região do distrito de Monapo, que já
estiveram anteriormente em contato com a UPC, e na região do distrito de Erati-Namapa, onde as visitas eram
realizadas pela primeira vez. Neste caso, a aproximação da organização visava estimular a formação de
associações de camponeses legalizadas e, posteriormente, uma UDC (União Distrital de Camponeses). Criava,
assim, um vínculo para que estas comunidades pudessem se manter em contato (através dos agentes de
advocacia) com a UPC e serem representadas ao nível nacional pela UNAC – entrando no movimento camponês.
Como colocou a vice-presidente da UPC, enquanto orientava a técnica a catalogar as associações já existentes, as
visitas eram “para estarmos mais organizados”. Algo solicitado inclusive pelos doadores.
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reunião e que não deveriam ter medo de expor tudo o que estavam enfrentando perante os
funcionários do governo. Deveriam, porém, “trazer a informação muito bem organizada”,
reforçava o presidente, para não correrem o risco de se contradizerem.

Figuras 33 e 34: Fotos das reuniões com comunidades camponesas em Monapo e Erati-Namapa.
Fonte: Registro feito pela autora em campo

Em cada comunidade era preciso também saber como interagir com régulos e líderes
comunitários, assim como com os representantes do governo local, como chefes do posto
administrativo ou da localidade, administradores distritais, entre outros funcionários, que
poderiam tanto dificultar o trabalho da união, quanto serem facilitadores do diálogo com a
comunidade. Nestas relações ficava evidente a necessidade de “muita arte”, destacada por
Ossemane, para conduzir o movimento camponês “no terreno”. Em uma das comunidades,
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por exemplo, fomos convidados a almoçar com o régulo após a reunião, cuja casa estava
marcada com uma bandeira da FRELIMO. Esta situação gerou um grande desconforto para a
organização, que não queria ser associada ao partido, pois enquanto sociedade civil deveriam
se mostrar independentes, ao mesmo tempo em que não poderiam negar o convite e criar uma
indisposição com as lideranças daquela comunidade.
Em outro momento, uma chefe do Posto Administrativo tentou dificultar a realização
do encontro, afirmando não saber do que se tratava o trabalho da UPC (o que segundo o
agente de advocacia não era verdade, pois ele o havia comunicado previamente sobre a
visita). Neste caso, foi necessário recorrer ao diretor do SDAE, para explicar que o órgão
havia firmado um memorando de entendimento com a UPC, para que fosse conduzido o
trabalho de divulgação da Lei de Terras, inclusive via rádio. Existiam ainda problemas de
operacionalização do próprio trabalho do movimento através dos agentes de advocacia, que
dividiam seus trabalhos cotidianos como camponeses com a intermediação nas várias
comunidades de uma localidade, que muitas vezes estavam a quilômetros uma da outra111.
Ao longo dos encontros era comum que camponeses que já faziam parte de alguma
associação, o agente de advocacia, ou os próprios membros da UPC – aqueles que já estavam
“organizados” – relatassem casos bem sucedidos de outras comunidades na resolução de
conflitos. Assim, buscavam evidenciar que não se tratava de problemas desconectados,
mostrando que os camponeses não estavam sozinhos, pois muitos relatavam que se sentiam
“como alvos” isolados e que apenas por eles mesmos não conseguiriam encontrar soluções. A
união reforçava, então, que precisavam se organizar entre si e se reunirem com seus líderes,
depois com as comunidades que estavam próximas, para poderem saber “quem está junto”,
por fim, deveriam se reunir com o governo local. Assim sendo, a iniciativa não poderia partir
da sociedade civil, enfatizavam, que só prestaria apoio à causa dos camponeses e poderia
levar cada caso “para outras instâncias” se o conflito não se resolvesse localmente.
A UPC, porém, continuaria realizando uma série de visitas às comunidades para
acompanhar e orientar os próximos passos a serem tomados, além de se manterem informados
sobre cada situação, através do contato com os agentes de advocacia. Alertavam que os
camponeses deveriam pressionar governo e investidores para que sempre fossem feitas as
consultas comunitárias previstas por lei e pelo cumprimento das promessas feitas pelas
111

Um deles relatou que não estava conseguindo realizar as visitas, pois não tinha dinheiro para o combustível
da motocicleta que havia recebido para realizar tal trabalho, enquanto outro relatava o adoecimento de alguns
familiares que lhe impedia de realizar as visitas com frequência. Os agentes, como a ponta desta rede de
mobilização, deixavam evidente por uma série de razões muito particulares que, apesar de todo o esforço, não
poderiam estar integralmente dedicados à causa do movimento camponês.

237

empresas como contrapartida de sua entrada na área da comunidade, como a construção de
escolas, hospitais, estradas e pontos de energia112.
Apesar desta prioridade em “organizar as bases” realizada por este conjunto de uniões
e associações que formam o movimento camponês em Moçambique, Nhampossa não
descartava a necessidade de a UNAC continuar fomentando as ligações com organizações
internacionais: “comunicar muito mais com o estrangeiro, para não acordar e estar cercado”.
Nesse sentido, a rede de apoio que o movimento camponês moçambicano construiu através da
UNAC nos últimos anos teria suma importância para que conseguissem enfrentar e resistir aos
“desafios globais”, como os megaprojetos de desenvolvimento e corporações transnacionais
que chegavam ao país disputando com os camponeses as áreas agricultáveis e a exploração de
recursos naturais. Um exemplo seria o programa ProSavana:
O ProSavana penso que é um projeto que vinha muito forte e não parecia que ia
falhar, mas falhou. Porque havia muita coordenação entre vários movimentos.
Inclusive da dita sociedade civil japonesa, brasileira. Coordenaram para evitar um
desastre no caso do ProSavana. (...) Eu penso que isso não teria sido possível se os
movimentos camponeses africanos não estivessem articulados e se não tivessem
ligações internacionais. Com organizações com o mesmo pensamento, com a mesma
abordagem de luta113 (Diamantino Nhampossa).

Como descrevi anteriormente, durante meu trabalho de campo em Maputo pude
acompanhar a 3ª Conferência Triangular dos Povos, uma das atividades de mobilização da
campanha Não ao ProSavana114, em contestação à proposta de desenvolvimento trazida por
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Outras questões importantes trabalhadas durante as visitas eram a necessidade de engajar os jovens na luta
pela terra, para que não aceitassem os empregos temporários oferecidos pelas empresas, o estimulo à
participação das mulheres nas reuniões e que não realizassem confrontos violentos com o governo local,
deixando as catanas e machados em casa, pois “são instrumentos de trabalho”. Reforçavam sempre que a luta era
para exigir diretos dos camponeses e deveriam, portanto, manter a discussões neste âmbito.
113
Entretanto, após os conflitos gerados pelas auscultações públicas e com o processo de formação do
mecanismo de diálogo, a participação da UNAC na campanha ficou bastante fragmentada. Segundo uma das
manifestantes, o coordenador da organização ainda acompanha algumas reuniões, mas “Não é um membro ativo.
Não é um membro que constrói conosco documentos, apenas [diz] ‘concordo’, ‘aprovo’, ‘pode ir o logotipo’.
Mas percebo que ele não abre mão de estar nesta campanha, porque ela foi demandada na assembleia da UNAC.
A assembleia da UNAC junta camponeses de todo o país e foram os camponeses que decidiram que sim, nós
vamos entrar para esta campanha”. Já Ossemane relata que a UNAC estava ficando isolada em razão da
estratégia de confrontação adotada por alguns membros, por isso haviam se afastado da campanha. Descreve que
“A luta é a mesma, mas a maneira de lutar não. Até podem ter razão... cada um tem a sua estratégia, mas a
imagem da organização tem que se manter”.
114
A conferência foi realizada durante os dias 24 e 25 de outubro de 2017 no salão de conferências de um hotel
em Maputo. Contou com a participação de camponeses de diversas regiões do país, de membros de organizações
que os representavam, ONGs, acadêmicos, estudantes, representantes do ProSavana-HQ, funcionários do
MASA, representantes da JICA, as organizações da própria campanha (ADECRU, Justiça Ambiental, Livaningo,
Fórum Mulher, Marcha Mundial das Mulheres, Comissão Justiça e Paz de Nampula, UNAC, representada
principalmente pelas UPCs) e os “companheiros” do Brasil representados pela FASE, Pastoral da Terra,
CONAQ, MPA. Segundo os manifestantes, as organizações do mecanismo de diálogo haviam sido convidadas,
reforçando que se tratava de um evento aberto ao público em geral. Contudo, estas não estavam presentes.
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este empreendimento. Nesta reunião também foi possível perceber alguns efeitos deste
processo histórico-político (e também técnico) de formação de um movimento camponês
internacionalizado em Moçambique. As frases de mobilização que eu já havia escutado “no
terreno” eram constantemente evocadas durante o encontro como forma de motivação dos
participantes. Outro momento importante era a apresentação de uma “mística” 115 ao início de
cada reunião, nas quais grupos de mulheres camponesas encenavam o cotidiano em sua
relação com a machamba e os problemas enfrentados com a chegada de novas sementes e de
empresários interessados em suas terras.

Figuras 35: Foto da apresentação de camponesas durante a mística.
Fonte: Registro feito pela autora em campo.

Nas falas de representantes de organizações camponesas e dos membros das
organizações que encabeçavam a campanha Não ao ProSavana estavam muito marcadas as
noções de soberania alimentar e da agroecologia, princípios norteadores do modelo de
produção agrícola propostos pelos movimentos transnacionais de camponeses. Eram estes
princípios que embasavam, por exemplo, as propostas de desenvolvimento rural que
entendiam como mais apropriada à realidade moçambicana, já presentes na Carta Aberta
elaborada em 2013, que buscavam apresentar como modelo alternativo à proposta dos
megaprojetos. Outras falas trazidas pelos “companheiros” da academia antecipavam futuras
lutas, como os riscos da possível chegada dos Organismos Geneticamente Modificados

115

A encenação, acompanhada de cantos em línguas locais, visava criar uma conexão entre os participantes do
evento que ultrapassasse a barreira dos diferentes idiomas, uma vez que ali estavam presentes moçambicanos de
diversas etnias, brasileiros, japoneses e pesquisadores de diferentes nacionalidades.
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(OGMs), ainda proibidos no país, mas cuja legislação estava em vias de flexibilização no
continente. Traziam ainda o panorama mais amplo dos investimentos estrangeiros, que
articulava um conjunto diverso de projetos em execução por empresas e pela JICA – inclusive
o ProSavana – ao longo do Corredor de Nacala.
A reunião implicava em uma dimensão ritual dos mecanismos de participação (Bronz,
2009), criando a possibilidade de uma consulta aos camponeses, que, segundo os
manifestantes, ainda não havia sido devidamente realizada. Assim, em algumas das mesas os
membros de UPCs, UDCs, fóruns de camponeses, representantes de comunidades afetadas
pelas atividades do ProSavana, ou por empresas na região do Corredor de Nacala, expuseram
as situações conflituosas que estavam enfrentando, cobrando soluções dos responsáveis por
estes empreendimentos e a ajuda da sociedade civil. Tais mesas eram seguidas de
entusiasmados debates com os camponeses na plateia, que sempre reafirmavam sua
disposição em participar do evento. “Cansados?”, perguntava uma das líderes, respondida
com fortes gritos de “Não!”. “Homens e mulheres conscientes, na luta permanente”, “O
inimigo quando madruga, não dormimos”, entoavam. “Não estamos com fome, porque
estamos a tratar de assuntos que nos dizem respeito. Assuntos que nos dão o ânimo da vida”.
Os camponeses “organizados” no movimento apresentavam problemáticas muito
particulares às populações rurais de Moçambique, ao mesmo tempo em que colocavam suas
demandas a partir de todo um léxico político do desenvolvimento, do direito, da democracia,
que se agenciava às experiências produzidas nos processos histórico-políticos descritos
acima116. Explicavam como “a informação não está a ser muito correta lá no campo” e que
“nós gostaríamos que a lei de terras fosse disseminada até o próprio camponês”, pois “o maior
povo [em Moçambique] é a classe camponeses”. Questionavam qual seria a dificuldade em
partilhar informações, se durante as eleições o governo “consegue chegar até em um buraco e
falar com a população”. Como descreveu um dos camponeses, “o governo sabe que há leis
sobre aquela terra, mas o governo não quer expandir aquelas leis para a população. Se não
fosse a sociedade civil a expandir aquela divulgação da lei da terra, hoje não teríamos nenhum
conhecimento de que a terra realmente pertence ao Estado, e o Estado somos nós que somos
pobres”. Sabiam que “a zona norte está mais que negociada”, porém, aprenderam com “as
Como aponta Bronz (2009) sobre estes espaços de participação, “Cada grande projeto gera um arranjo
específico de atores, instituições, procedimentos, interações e práticas. Ao mesmo tempo, esse arranjo reproduz
certos padrões encontrados no direito e na moral política, repousada no campo das ideologias utopias do
‘desenvolvimento’ e do ‘ambientalismo’, que orientam e atualizam a ação das empresas, dos gestores, dos
organismos de cooperação internacional, do Estado e dos atores e organizações ‘civis’. Conceitos como
desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e participação enlaçam essa teia e atribuem sentido à
interação entre os diferentes grupos envolvidos com essas políticas” (p.261).
116
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organizações” que a independência instituiu “a liberdade do homem e da terra”. Nesse
sentido, interviu muito emocionado um dos camponeses na plateia, “Aquela pessoa que falou
vamos libertar o homem e a terra foi maluco, ou nós é que somos malucos?”.
Por isso, estavam ali exigindo seus direitos, lembrava uma líder camponesa, “O
camponês quando quer procurar saber dos seus direitos lhe pressionam, conversam entre eles
(...). Por que não há consideração da voz do camponês? Por que está esquecida a produção do
camponês? Onde é que vamos entrar?”. Assim, pediam mais informação e transparência,
consultas e participação das comunidades, o cumprimento dos direitos tradicionais dos
camponeses à terra, mas também mercados com preços justos, “Por que o governo não faz
negócio com esses estrangeiros para comprar nosso feijão?”, e acesso a crédito “que não
precisa de penhorar alguma coisa lá no banco. Não sei escrever, não tenho nada de garantias a
dar para o banco para ter acesso à terra”, “Será que nós não temos os direitos que vocês
têm?”. Denunciavam ainda as condições precárias em que estavam vivendo em razão da perda
de áreas de cultivo, de reassentamentos em áreas inférteis, de deslocamentos para zonas
isoladas, nas quais os filhos não podiam estudar, ou distantes de poços e cursos de água.
Narravam, por fim, as lutas burocráticas através de cartas, atas, assinaturas, trocadas
constantemente com régulos, líderes comunitários, governo local e empresas, para que estas
cumprissem com o que prometeram nas tortuosas consultas comunitárias.
Como parte do apoio de organizações brasileiras à campanha, as exposições e debates
trazidos pelos membros das organizações ali presentes compartilhavam experiências
semelhantes às apresentadas pelos camponeses moçambicanos, construindo outros tipos de
“paralelos” entre os dois países. Em sua fala, a representante da Pastoral da Terra tratou dos
impactos deixados pelo PRODECER na região do Cerrado, tanto para a biodiversidade local e
para o regime de águas dos aquíferos, quanto para “os povos do Cerrado” (ribeirinhos,
pescadores, quilombolas, indígenas, quebradeiras de coco) que foram deslocados de seus
territórios entendidos pelo governo brasileiro como espaços vazios, assim como
primeiramente se fez com o Corredor de Nacala. Contrapondo este imaginário de uma terra
vazia, que teria sido desbravada pelos agricultores gaúchos, ela ressaltava uma outra
justificativa moral da ocupação: a hereditariedade. Dessa forma marcava uma diferenciação
em relação ao discurso dos “pioneiros”, para se reaproximar dos camponeses moçambicanos,
que desde a colonização e posterior construção da nação foram expropriados de seu território.
Assim, a ativista chamava a atenção para o que significou a proposta de modernização
do campo implementada pelo PRODECER: exploração, desmatamento, desertificação,
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monocultura e o um processo de “desenraizamento” das pessoas, que em sua maioria tiveram
de migrar para os centros urbanos para poderem sobreviver. Este modelo de desenvolvimento,
ela concluía, resultava em “des-envolver”, pois separava os povos locais daquilo que dá
significado a suas vidas. “São projetos de sofrimento”. Assim como na intervenção feita pela
representante quilombola, sua fala também tratou de formas possíveis de resistência a esse
des-envolvimento, que só poderiam ser atingidas pelos camponeses, comunidades tradicionais
e povos originários através do resgate de seu próprio modo de viver, como as trocas de
sementes e da medicina tradicional, além de práticas alternativas de cultivo integradas ao
território, como a produção agroecológica. “São essas resistências que as comunidades estão
mostrando para nós hoje”, ao se contraporem à “nova colonização trazida pelo capital”.
Já o representante do MPA destacou em sua apresentação que a cooperação dos povos
era o que permitia que camponeses se contrapusessem aos discursos que desqualificavam
tecnicamente seus conhecimentos agrícolas. Relembrava que foram os camponeses e
populações indígenas que primeiramente selecionaram e melhoraram sementes, sendo este um
debate político e não somente técnico. Esta descoberta teria sido fundamental para toda a
humanidade, afirmava, pois permitiu que as pessoas pudessem “construir territórios”:
“Deixamos de ser migrantes, de andar de um lado para outro, para construir nosso espaço de
vida”. Por esta razão suas lutas não poderiam ser desvinculadas da luta pela terra, “porque é o
espaço onde nós cuidamos da semente”.
Nesse sentido, ele questionava porque os cientistas (e empresas) podiam adquirir
patentes de determinadas plantas, se não foram os primeiros ou os únicos a realizarem o
trabalho de melhoramento. Denunciava, assim, as estratégias do mercado para lucrar com as
sementes melhoradas. Primeiramente, porque “são sementes que têm dono”, logo, obrigam o
camponês a pagar pela propriedade intelectual. Em segundo lugar, são sementes que, além de
só serem produtivas quando combinadas com um pacote de insumos, já na segunda safra
baixam sua produtividade, pois “não produzem com a força da terra”. Dessa forma, os
agricultores acabavam presos, explicou, não em uma cadeia comum, mas na cadeia produtiva
das multinacionais, uma vez que todo ano teriam de comprar estes insumos. “Enquanto que
esse trabalho todo por milhões de anos foi feito pelos camponeses. Onde fica o direito dos
camponeses ao uso das sementes? Onde fica todo o processo de melhoramento que os
camponeses fizeram? Então há uma grande luta para reconhecerem a nível internacional este
direito”. E uma das formas desta luta internacional era a campanha “Sementes: patrimônio do
povo a serviço da humanidade”, da Via Campesina.
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Em sua apresentação o representante do MPA recontou também um pouco da
trajetória local de luta do movimento e como através de projetos de resgate das sementes
nativas (crioulas) e da formação de casas de sementes, hoje muitos pequenos agricultores
brasileiros conseguiam suprir de forma autônoma sua demanda por sementes e ainda as
produzir em escala para disputar mercados e programas públicos. Nesse sentido, descreveu
um processo de organização do trabalho com as sementes que se deu em três níveis. Na base,
onde “com os camponeses vamos fazendo nossa própria pesquisa, vamos selecionando as
variedades. Vamos fazendo experiências, como se adaptam a cada território”. Já ao nível da
comunidade, de uma associação, organizam uma “casa de sementes”. O terceiro nível, enfim,
era o do território, que se organizou em resposta à chegada dos transgênicos ao Brasil:
Não era possível que o governo e seus programas comprassem sementes híbridas e
transgênicas para dar aos camponeses. Porque estava a nos atrapalhar. Levavam uma
semente lá que acabava contaminando a semente do camponês. Então nós dissemos,
nós vamos organizar uma cooperativa. Brigamos por recursos, construímos uma
unidade de beneficiamento. (...) E passamos nós a produzir as sementes crioulas.
Utilizamos sementes como se fossem do IIAM, dos nossos institutos de pesquisa, e
multiplicamos. Agora podem comprar a semente produzida pelo camponês, daqui da
nossa cooperativa. Não precisa comprar da Monsanto para dar aos camponeses. Nós
também temos. E atendemos muitos programas. Mas foi um grande desafio
(Representante do MPA).

Ele destacava, porém, que esta havia sido a estratégia encontrada pelos pequenos
agricultores brasileiros, que não necessariamente funcionaria se fosse apenas transplantada
para Moçambique. Portanto, o movimento mantinha programas de cooperação com a UNAC
para compartilhar esta experiência de resistência e assim buscar melhorar tecnicamente a
prática produtiva que as comunidades já realizam e os conhecimentos que os camponeses já
possuem, pois se trata de uma cooperação em que os participantes tanto ensinam, quanto
aprendem. “Queremos mostrar aqui que outra cooperação é possível, que é a cooperação dos
povos, que é a cooperação camponesa”, “Nós vamos melhorar a nossa semente”.
Assim como a terra, afirmava o ativista brasileiro, as sementes carregam uma relação
não apenas como meio de produção, mas também afetiva, de pertença e de solidariedade
destas comunidades com seu território e entre si. Engajados em uma luta comum para
manterem a reprodução de suas sementes nativas, portanto, os camponeses estariam dizendo
“um não muito forte aos megaprojetos. Uma ação mais forte que uma manifestação de rua”,
pois ameaçariam toda uma cadeia de empresas transnacionais. E reformulando um canto dos
camponeses moçambicanos, no qual dizem “camponeses não fiquem tristes, a terra é nossa”,
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o representante do MPA criou naquele evento uma nova articulação dessa resistência comum
camponesa ao concluir, “camponeses não tenham medo, a semente é nossa”.
A conferência também contou com uma apresentação do Plano Diretor do ProSavana
realizada por um de seus coordenadores, engenheiro agrônomo especialista em gestão do
agronegócio pela Universidade Federal do Paraná. Seguindo o discurso oficial que já vinha
sendo divulgado, o técnico afirmou que se tratava de um programa do governo moçambicano,
que contava com o apoio dos governos do Brasil e Japão. Contudo, estaria em fase de
preparação. O programa se realizaria em torno de três elementos, a partir dos quais esperavam
melhorar a produção agrícola em Moçambique: tecnologia, inovações e infraestrutura.
Destacou ainda o melhoramento das tecnologias como a abordagem determinante e
incontornável do programa, pois apenas com as sementes nativas (que afirmava não negar a
importância), não seria possível alimentar a população crescente do país, já que a área de
cultivo permaneceria a mesma. “Aquela mãe que produz em um hectare quatrocentos quilos,
ontem alimentava cinco pessoas. Hoje continua a produzir quatrocentos quilos para alimentar
vinte pessoas”. “É irreversível o melhoramento da tecnologia. É incontornável”, pois segundo
o engenheiro depois de aproximadamente cinco anos as sementes dos camponeses
“degeneram-se”. O programa, portanto, teria como enfoque o desenvolvimento de variedades
que produzissem melhor do que as atualmente encontradas no país.
O coordenador informou também que a produção agrícola deveria ser encarada de
maneira abrangente, pois “a agricultura é uma parte do desenvolvimento. Temos que olhar
para a saúde, educação, desenvolvimento humano, todos esses elementos”. “Se olharmos só
para a machamba, não olhamos nada”, concluía. Nesse sentido, seria estimulada a formação
de cadeias de valor para “acelerar o desenvolvimento agrário” e “o agronegócio significa ver
a produção na sua cadeia de valor, para que o produtor tenha o máximo rendimento que
deseja”. A perspectiva do que seria o agronegócio apresentada pelo engenheiro, portanto,
associava-se a elementos como o desenvolvimento do agroprocessamento, a integração à
cadeia dos insumos agrícolas e a produção direcionada ao mercado, que garantiriam que o
pequeno produtor não sofresse a “dupla pressão” dos preços baixos de venda e preços altos de
compra. Assim, o programa buscaria proporcionar a formação dos produtores no sentido de
aumentar suas capacidades de realizarem escolhas informadas, “Escolher o que vai fazer,
como fazer, quando fazer, mas com informação sobre esse processo”. Segundo seu relato, o
objetivo final do programa seria modernizar a agricultura:
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Não podemos ter medo de modernizar a agricultura. E modernizar a agricultura não
é necessariamente tirar terra117, não é necessariamente chamar grandes produtores.
Aquele produtor pode melhorar a tecnologia e melhorar a produção, onde produz
uma tonelada, produzir duas. Isso é modernizar a agricultura. É o conceito que nós
colocamos aqui. E diversificação. Diversificar significa fazer vários produtos. Por
isso não há espaço para falar da monocultura (Coordenador do ProSavana).

No entanto, o engenheiro destacou que em determinado momento, terminada a etapa
de cooperação técnica, o programa teria como parceiros os investidores internacionais, para
que pudessem atrair recursos para toda a cadeia produtiva. Ressaltou, porém, que o pequeno
produtor teria a opção de escolher de maneira informada se participaria do programa. Não
seria um processo coercitivo como muitos dos críticos descreviam. Por outro lado, o
engenheiro reiterava constantemente que o agronegócio de maneira geral era incontornável:
“O agronegócio é a cadeia. Desde os insumos, até ao prato onde o consumidor decide o que
quer comer”, logo, “Não temos alternativa, vocês vão entrar no agronegócio”. Finalizando sua
fala, informou que o programa já havia incorporado sugestões vindas das consultas realizadas
e que o diálogo seguia aberto, pois “o ProSavana aguarda a criação de consensos”.
Com uma fala, que pretendia apenas realizar uma apresentação técnica, o engenheiro
suscitou um acalorado debate. Por parte das organizações da sociedade civil, o principal
questionamento vinha de sua definição de agronegócio. Como ressaltou uma representante da
Justiça Ambiental, era uma definição bastante simplificada à qual ela contrapunha uma outra:
grandes propriedades cultivando monoculturas, que empregam tecnologias avançadas e pouca
mão de obra, com a produção voltada, principalmente, para o mercado externo. Dizia que
seria “honesto e transparente” apresentar as várias dimensões do que é o agronegócio, o que
este significava e quais são seus impactos no mundo. “Não é o que está a ser apresentado
aqui. Não é voltado para os camponeses. Isso não é o que é o agronegócio”, concluía a
ativista. Os camponeses, por sua vez, mostraram-se muito incomodados com a fala do técnico
em relação às sementes nativas. Vários deles fizeram relatos de como os pais e avós haviam
deixado sementes que ainda estavam a utilizar, pois sabiam realizar a seleção das melhores
variedades, garantindo sua produtividade ao longo dos anos.
O engenheiro diz que a nossa semente nativa só podemos utilizar durante cinco
anos. Eu queria dar exemplo ao engenheiro, aquele tomate pequenino que a gente
agora compra por 50 [meticais] quatro tomates, é de quando aquela semente? Nós
A respeito das apresentações sobre os “conflitos de terra” realizadas ao longo do evento, o coordenador
afirmou serem casos relacionados a outros empreendimentos e que “se há problemas de usurpação ou de conflito
de terras que acontecem nesse momento, é porque há problemas no país em si”. Afirmava, porém, que o
ProSavana traria mecanismos para evitar estes problemas, trabalhando com os programas governamentais de
concessão de DUATs.
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camponeses temos a nossa metodologia para melhorar a nossa semente. Nós
produzimos muitos, muitos anos. A semente que estou a utilizar agora, está a
completar 70 anos. É a semente dos meus pais. Nasci enquanto estavam a utilizar.
Se o engenheiro quer saber como a gente faz, ele pode perguntar. Porque nós vamos
dizer como fazemos, vamos lhe mostrar (Depoimento de uma das camponesas).

Os camponeses destacavam que não estavam a negar o desenvolvimento ou as
tecnologias para continuarem trabalhando com as enxadas de cabo curto, como era comum,
mas pediam que os projetos enfocassem de fato a forma de produzir camponesa e não que
buscassem integrá-los às multinacionais. “Esse camponês não é inteligente? Por que o
governo não patrocina a nós? (...) Essa riqueza não é só nossa, é para vocês, nos dê
oportunidade”, questionava uma camponesa. Já o representante do MPA tinha como principal
questão o porquê de o representante do programa continuar a se referir aos agricultores como
pequenos produtores. “Porque a todo o momento insistem em mudar o nosso nome? (...)
querem enfraquecer-nos?”, interrogava118.
Tal oposição entre a denominação camponês e uma categoria técnica de pequeno
produtor permitiu naquele momento evidenciar justamente o que os manifestantes alegavam
que a implementação do programa estava excluindo: um passado de luta e uma relação
específica dos camponeses com o território. Elementos que permitiam manter uma conexão
entre as diferentes experiências camponesas ali representadas, impedindo a fragmentação do
movimento. Como aponta Hodgson (2002), estas reuniões entre organizações e movimentos
sociais operam como espaços em que os participantes podem avaliar os problemas
enfrentados no passado, suas representações, além de promover futuras alianças e
colaborações. Evidenciam, assim, como todo movimento social é produto de complexas
interações global-local, conforme os participantes invocam em seus posicionamentos temas
relacionados à cultura, poder e história.
Neste sentido, durante a conferência, quando as organizações da campanha Não ao
ProSavana eram questionadas sobre sua real representatividade em relação aos camponeses,
evocar uma hereditariedade camponesa comum a todos os moçambicanos tornava-se uma
resposta. Tal hereditariedade foi usada inclusive pelo coordenador da agência de cooperação
118

As respostas do engenheiro seguiam a abordagem que buscava oferecer um ponto de vista técnico, porém,
não chegava a aprofundar as questões colocadas. Dizia aos camponeses que suas sementes não eram exatamente
as mesmas e que havia uma diferença entre a “semente vegetativa” e a “semente grão”, mas não explicava estes
conceitos, ou o que significaria a degeneração das sementes. Sobre o conceito de agronegócio, ele concordou
com a manifestante em que havia diferentes definições. Entretanto, disse que estava apresentando apenas aquela
que embasaria as atividades do ProSavana. Já sobre a questão a respeito do termo pequeno produtor, afirmou
que este significava “aquele que produz” e seria intercambiável com o termo camponês. Criticou, porém, a
associação de cadeia produtiva com uma prisão, feita pelo representante do MPA, pois seria um conceito técnico
com uma definição científica fixa.
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japonesa ali presente, em uma tentativa de demonstrar que ele também podia de alguma forma
apreender o “ser camponês” e criar empatia com aqueles manifestantes. Portanto, através
desses elementos mantidos pela articulação de um movimento internacionalizado, a categoria
camponês pôde ser constantemente reelaborada e acionada como um elemento de resistência
que mantinha a campanha como parte de um movimento de lutas mais amplo.
Segundo relata a Memória da Resistência ao ProSavana, o contato entre os
manifestantes brasileiros e moçambicanos trouxe a clareza de que a resistência contra a
expansão do modelo do agronegócio internacional levado para o norte de Moçambique só
poderia ser travada através de lutas comuns, que engajassem os movimentos sociais do campo
dos dois países e com o apoio de organizações japonesas para o trabalho de advocacy e
pressão sobre o governo de seu país. Como venho descrevendo, esta articulação se ramificou
em outra perspectiva de cooperação sul-sul, a cooperação dos povos. Assim, foram os
esforços de manutenção destas interconexões através da diferença (Tsing, 2005) durante
momentos como a Conferência Triangular dos Povos, que permitiram a criação de uma forte
contestação em relação ao ProSavana.

***
Enquanto o indígena do colonialismo e o camponês da libertação nacional se
pretendiam categorias homogeneizadoras, o camponês de um movimento internacionalizado,
portanto, possui lutas comuns a outros camponeses que passam por diferentes experiências,
sem que isto venha apagar ou invisibilizar sua história e sua identificação étnica singular.
Desse modo, torna-se possível ser camponês e moçambicano e macua. É este camponês que
tem um passado de lutas – inclusive pela libertação e construção da nação – que agora vai
poder protagonizar a “globalização da luta” contra a ameaça do agronegócio, do capitalismo
neoliberal, dos megaprojetos como o ProSavana, além de suas lutas cotidianas. Se
aproximando da discussão realizada por Comerford (1999), a noção de luta aqui é recorrente e
marca a continuidade entre diferentes discursos, a despeito das descontinuidades enfrentadas.
Essas narrativas são também uma denúncia de rupturas de códigos de convivência e
do desrespeito a valores morais e a ‘direitos’– concebidos em termos legais e
também morais. São também uma reflexão sobre o sentido da comunidade, da união
e, novamente, do sofrimento – que assume, nesse contexto, um caráter mais
imediatamente coletivo, ainda que mais localizado (o sofrimento dos membros de
uma determinada comunidade, ao invés de todos os pobres)(Comerford, 1999, p.20).
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Neste capítulo, portanto, procurei estender para a análise da categoria camponês uma
operação semelhante àquela que Bazin (2017) utiliza para tratar de forma não essencialista a
etnia, como uma categoria relativa de orientação prática no espaço social. Como aponta este
autor, os sujeitos não pertencem a um grupo étnico sem antes terem sido nomeados por
alguém como tais. Mais do que procurar uma natureza sui generis que corresponda ao grupo,
portanto, teria maior validade “restituir ao termo sua função de identificação relativa, de
detecção aproximada no espaço social e compreendê-lo assim como ele é: um significante
incessantemente trocado entre os sujeitos falantes” (p.128). Não se deve desconsiderar ainda
como o trabalho de articulação implicado em tais nomeações se realiza em complexas
relações de poder (Hogdson, 2002; Li, 2000), que, como mostram as transformações nos usos
da categoria camponês, têm um papel fundamental sobre os efeitos produzidos quando são
mobilizados tais termos. “É, antes, um posicionamento que direciona práticas historicamente
sedimentadas, paisagens e repertórios de significado e emerge através de padrões particulares
de engajamento e luta” (Li, 2000, p.151).
Conforme Bazin (2017), quanto mais se multiplicam as significações de um nome,
mais se entrecruzam as lógicas que regulam seu uso. Assim, se durante a colônia nem todos
passariam à condição de assimilados ou de cidadãos, uma vez que era funcional ao aparato
colonial que a população fosse mantida como indígena, o camponês apresenta-se já de início
como parte de um projeto de transformação: aquele que faria a luta anticolonial e
possibilitaria a construção da nação. Entretanto este camponês precisaria deixar a tribo e a
tradição, para se tornar moçambicano. Para o camponês internacionalizado, por outro lado, é
importante que em sua luta pela terra e pelo que nela está – as sementes, os recursos naturais,
os espíritos, os antepassados, os medicamentos – sejam mantidos seus elementos étnicos, que
mostram que ele também é produtor de desenvolvimento, pois tem sua própria técnica e seus
próprios saberes. Desse modo, o camponês como elemento de resistência permite estabilizar
este todo de diferentes experiências camponesas sem, contudo, fixá-la de modo final em uma
categoria uniformizadora, pois ele é constantemente refeito na luta. No próximo capítulo,
portanto, retorno ao elemento que primeiro motivou esta resistência comum ao programa
ProSavana, a terra e as acusações de land grabbing.
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Capítulo 5 – Técnica e Terra

Neste capítulo pretendo destacar como os modelos trazidos pelo ProSavana, ainda que
suas atividades fossem apresentadas como experimentais, podem funcionar como formas de
abrir espaço e produzir as terras agricultáveis “livres”, “disponíveis” e “vazias” que o governo
moçambicano anunciava existirem nos primeiros anos de divulgação do programa. Para tanto,
trato de três ferramentas inter-relacionadas, que embora sejam conduzidas por diferentes
grupos de sujeitos e instituições, têm criado estes espaços: a proposta de concessão de títulos
DUATs, os esquemas de agricultura por contrato e a fixação dos camponeses na terra em
detrimento do cultivo rotativo.
Pretendo, assim, aprofundar a discussão sobre as críticas que o ProSavana recebeu a
respeito da instauração de um processo de land grabbing, ou de usurpação de terras, como
era a forma mais usada por meus interlocutores de pesquisa. Um termo generalizante,
relacionado ao grande aumento nas transações transnacionais de terras nas últimas décadas,
principalmente em torno da produção e exportação de alimentos, minérios, madeira e
biocombustíveis. Estando associado a formas de controle da terra, mais do que à sua
propriedade (Borras e Franco, 2012), land grabbing pode ser também entendido como um
processo de aquisição de terras em larga escala – seja por compra ou, mais comumente,
arrendamentos em longo prazo – por empresas domésticas ou internacionais, governos ou
indivíduos, que têm como um dos seus efeitos o tratamento da terra como um ativo
financeiro, negociado no mercado internacional de commodities.
Como apontam diversos estudiosos, o chamado “global land grabbing” não é um
fenômeno novo, principalmente se tivermos em mente históricos projetos de colonização e
ocupação de territórios (McMichael, 2014). Entretanto, o termo “land grabbing” é cunhado
para se referir ao período que se segue à virada para o século XXI, quando uma convergência
das “crises globais” ocorridas em meados dos anos 2000 – alimentar, energética, financeira,
ambiental – resultam em uma reavaliação da propriedade da terra e dos investimentos de
grandes corporações na produção agrícola. Neste quadro, poderosos atores econômicos
transnacionais e nacionais, que vão de empresas privadas a governos e fundos de pensão,
passam a demonstrar interesse em procurar por terras “disponíveis” e “inutilizadas” para a
produção de commodities, ou apenas para especulação financeira.
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Concomitantemente, destaca-se a emergência de uma dinâmica sul-sul, conforme
apresentado no primeiro capítulo, com o envolvimento significativo dos chamados países de
economia emergente, como a China, Índia, Coréia do Sul e países do Golfo, na disputa por
tais terras (Borras et al., 2011). Nessa conjuntura, a tecnologia agrícola brasileira tem sido
requisitada como um modelo de desenvolvimento que poderia ser transferido para outros
países do sul, cujas terras poderiam ser integradas ao mercado internacional de commodities
para garantir a segurança alimentar global. Deste modo, a entrada do Brasil nesta “corrida
por terras” tem sido descrita como uma nova etapa da expansão da fronteira agrícola do país,
agora no exterior, capitaneada pelo agronegócio (Santarelli, 2016).
Para embasar esta discussão no que ela se relaciona à construção de uma etnografia da
implementação do ProSavana, portanto, pretendo analisar mais detalhadamente as
especificidades da Lei de Terras moçambicana, assim como o contexto político que fomentou
sua criação. Também trarei a discussão sobre princípios de boa governança, responsabilidade
empresarial, parceria e participação, destacando como estes elementos se emaranharam ao
processo de intervenção do programa, permitindo que se possa pensar em um processo de
land grabbing mais situado do que uma “corrida global” por terras.

Figura 36: Foto do reassentamento de uma comunidade camponesa (ao fundo) realizado por uma antiga empresa
colonial, que expandiu suas áreas de cultivo de soja (no primeiro plano) na região de Malema.
Fonte: Registro feito em campo.

Como destaca Li (2014), os movimentos sociais contemporâneos têm apontado
episódios espetaculares de desapropriação de terras promovidos por corporações e pelas
práticas

monopolísticas

do

agronegócio

transnacional.

Porém,

as

relações

“não
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comodificadas” através das quais diferentes grupos acessam a terra, o trabalho e os alimentos
não são destruídos por um capitalismo neoliberal como uma força totalizante que chega de
fora, mas que se incorpora aos poucos, de maneira muitas vezes fragmentada e não planejada.
5.1 A “corrida global” por terras e a especificidade do caso moçambicano

A partir do aumento dos preços dos alimentos no mercado internacional nos anos de
2007 e 2008, questões relacionadas ao crescente interesse e demanda por terras agricultáveis
em países da África, Ásia e América Latina chamaram a atenção da mídia, redes de ONGs e
ativistas dos direitos humanos, meio ambiente e questão agrária. Estes passam então a realizar
uma série de denúncias sobre casos de land grabbing (geralmente traduzido como
apropriação, usurpação ou açambarcamento de terras), associando diretamente tal fenômeno
ao aumento no preço das commodities. Um dos primeiros relatórios sobre esta tendência foi
publicado em 2008 pela ONG GRAIN (Genetic Resources Action International)119, que
apontava um panorama futuro bastante crítico já na abertura do documento:
As crises financeira e alimentar de hoje desencadearam uma nova apropriação global
de terras. Por um lado, governos com “insegurança alimentar”, que dependem de
importações para alimentar seu povo estão arrebatando vastas áreas de terras
agrícolas no exterior para sua própria produção de alimentos offshore. Por outro
lado, empresas de alimentos e investidores privados, famintos por lucros em meio à
profunda crise financeira, enxergam o investimento em terras agrícolas estrangeiras
como uma nova e importante fonte de rendimentos. Como resultado, terras agrícolas
férteis estão se tornando cada vez mais privatizadas e concentradas. Se não for
controlada, essa apropriação global de terras pode significar o fim da agricultura de
pequena escala e dos meios de subsistência rurais, em vários lugares do mundo
(GRAIN, 2008, p.1).

Estas denúncias ocuparam as manchetes de importantes mídias neste período, como o
New York Times e o The Economist, seguidos por um grande número de estudos, avaliações,
relatórios e livros publicados, que estimularam um debate acalorado entre tais organizações,
agências multilaterais e o meio acadêmicos120 (Edelman, 2013). Para além da extensa base de
dados divulgada pela GRAIN, também outras plataformas, como o Oakland Institute, FIAN
(Food First Information and Action Network) e a iniciativa Land Matrix, disponibilizaram um
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O relatório está disponível em https://www.grain.org/article/entries/93-seized-the-2008-landgrab-for-foodand-financial-security. Acesso em setembro de 2019.
120
Os principais resultados destes debates estão publicados em revistas acadêmicas como Journal of Peasant
Studies (Março de 2012 e Maio de 2012), Canadian Journal of Development Studies (Dezembro de 2012),
Development and Change (Março de 2013) e Globalizations (Março de 2013).
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grande número de dados e informações sobre os principais casos de aquisição de terras em
larga escala ao redor do mundo, que embasaram os primeiros estudos sobre o tema.
Segundo um relatório do International Food Policy Research Institute (IFPRI),
aproximadamente 20 milhões de hectares foram transacionados entre 2005 e 2009. Um pouco
mais tarde, a Oxfam (2011) publicaria um estudo com as maiores estimativas divulgadas até
então: 227 milhões de hectares de terra teriam sido vendidas ou arrendadas desde 2001,
principalmente para investidores estrangeiros. Neste momento, números alarmantes
corroborando a imagem de que estaria ocorrendo uma “corrida global por terras” começam a
aparecer também nos relatórios de organizações multilaterais como o Banco Mundial.
Seguindo a base de dados da GRAIN, um destes estudos estimava que o número de aquisições
de terras apenas entre os anos de 2008 e 2009 era de 56,6 milhões de hectares em todo o
mundo, sendo que 40 milhões teriam ocorrido somente na África (Deninger et al. 2011).
De maneira geral, estes primeiros estudos apontavam que tais transações estariam
sendo conduzidas em grande parte por empresas e pelo governo dos países do Golfo, China e
Coréia do Sul, geralmente de forma não transparente, sem consultas e permeada por processos
corruptos. Neste sentido, afirmavam que estaria ocorrendo uma mudança nas formas de uso
destas terras. Antes voltadas para a agricultura de subsistência e para o consumo doméstico,
elas estariam agora sendo transformadas em áreas de cultivo de commodities para exportação
e para a produção de biocombustíveis. Para este primeiro conjunto de organizações ativistas,
portanto, destacavam-se os riscos sociais, ambientais e econômicos em consequência desta
“corrida por terras”, esboçando uma preocupação central com países, que ao se apropriarem
de terras em outros lugares do mundo para suprir sua demanda por alimentos, estariam
deslocando populações que, por sua vez, já sofriam com a insegurança alimentar.
Contudo, algumas problemáticas muito destacadas neste primeiro momento do debate
logo passaram a ser melhor avaliadas, nuançadas e mesmo criticadas, conforme se
aprofundaram os estudos sobre este fenômeno. Após um período inicial em que se buscou
entender a dimensão e os principais condicionantes dos casos contemporâneos de land
grabbing, uma série de trabalhos acadêmicos apontou que era preciso um maior rigor
metodológico no tratamento dos dados coletados (Borras e Franco, 2012; Cotula, 2012;
Edelman et al., 2013; Oya, 2013, Scoones et al. 2013). Destacavam, por exemplo, o enorme
enfoque dado à África, muitas vezes ressaltando casos em que as transações permaneceram
como intenções ou interesse sobre determinadas áreas, não chegando a ser efetivadas. Por
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outro lado, pouco se discutia o aumento significativo no número de aquisições de grandes
áreas de terras em antigos países da União Soviética.
Um segundo ponto importante se referia ao destaque dado para a atuação transnacional
do governo chinês, que se sobrepunha a um número muito mais relevante de apropriações
dentro de seu próprio território nacional (o que também se destacava com relação à Índia).
Além disso, o enfoque nos países emergentes teria se sobreposto ao ainda grande número de
aquisições feitas por países europeus e pelos EUA. Nesse sentido, este segundo momento de
estudos sobre o fenômeno destacava a participação cada vez mais consolidada das grandes
corporações transnacionais, relacionada à crescente “financeirização” de todo este processo,
que até então não havia recebido tanto destaque nos relatórios das ONGs, ativistas e da mídia.
Para Edelman (2013), justamente por sua característica de denúncia, nestas primeiras
publicações teria ocorrido uma “fetichização do hectare” como a categoria mais importante
para a definição do que seria land grabbing. O que teria implicado em problemas conceituais
que levaram pesquisadores e ativistas a ignorarem a escala de outros elementos significantes
para a análise, como o capital aplicado, o controle das cadeias de suplementos e as relações de
trabalho trazidas para o território destes hectares tão destacados. Já Oya (2013) ressalta que
muitas das evidências apresentadas como “fatos matadores” (killer facts) nestas bases de
dados agregavam um conjunto de percepções, intenções, estimativas e rumores às evidências
de fato. Com esta “complexa mistura de fatos e factoides” (Oya, 2013, p.506), muitas das
análises feitas neste primeiro momento teriam sido enviesadas por alguns caminhos que não
refletiam uma análise mais aprofundada do fenômeno121. Nesse sentido, Cotula (2012) aponta
que em tais estudos o papel fundamental de elites nacionais na disponibilização e mesmo
aquisição destas terras ficou em grande medida eclipsado, pois algumas análises basearam-se
em estatísticas sobre “demandas” de terras e não necessariamente sobre acordos aprovados. O
que também teria produzido resultados distorcidos sobre que ocorria em determinados
contextos nacionais e regionais
Entre estas várias análises não se questionava que o fenômeno tenha crescido em uma
velocidade ainda não ocorrida anteriormente (ou sua grande incidência sobre os países
africanos). No entanto, ressaltavam que a posse da terra em diversos contextos nacionais não
é tão facilmente contabilizada, documentada ou estudada, como muitos dos relatórios
apresentavam. Para Edelman (2013), ainda que um acelerado processo de desapropriação
121

Conforme destaca este autor, o cruzamento de dados sobre a aquisição de terras em países africanos com o
aumento nas transações realizadas pela China (governo e empresas) teria produzido também uma “corrida” na
literatura sobre a atuação neoimperialista ou neocolonialista de países emergentes na África em oposição a
investidores domésticos.
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esteja em curso, ao nível do território estas transações são muito mais “bagunçadas” e difíceis
de quantificar sem que estes dados sejam contrastados com outras abordagens de pesquisa
mais situadas, como a etnográfica e a histórica, que permitiriam apontar importantes
processos menos publicizados por escaparem ao enquadramento do hectare

122

. De modo

semelhante, Oya (2013) faz uma crítica às dicotomias presentes em muitos dos primeiros
relatórios sobre land grabbing (grande x pequeno; agricultura familiar x agricultura
comercial; nacional x estrangeiro) que, embora funcionem como killer facts, podem esconder
ou reproduzir algumas premissas simplificadoras. A muito enfatizada oposição grande x
pequeno, por exemplo, estaria articulada a uma escala essencialmente focada na terra, sendo
que em muitos casos a escala do capital é um elemento muito mais importante a ser analisado,
assim como as formas de exploração do trabalho.
Como afirma Sassen (2013), esta aguda mudança na curva e aquisições de terra aponta
para uma transformação estrutural mais ampla de uma velha prática, que seria analiticamente
tão relevante para a compreensão da dimensão contemporânea deste fenômeno “quanto as
tendências duradouras de aquisição de terras por estrangeiros, por exemplo, as aquisições de
terras feitas pelo Japão na Ásia e no Brasil no início dos anos 1960 (...), ou antigas histórias
imperiais de apropriação de terras” (Sassen, 2013, p.26). Considerando que este crescimento
se deu em um contexto caracterizado por mudanças na economia global, a “financeirização”
das commodities trouxe novos potenciais sobre a possibilidade de formação de lucros através
do setor, que estimulou a especulação financeira sobre a terra. Assim, afirma a autora, uma
composição de práticas, normas, tecnologias e jurisdições em transformação, através da qual
emergiram tanto a crise financeira, quanto a “corrida por terras” agricultáveis, aprofundaram a
disjunção entre a aquisição de terras de um território nacional soberano e a transformação
destas terras em commodity a ser transacionada em um mercado global.
Elementos como fluxos de capitais, direitos de propriedade e produção agrícola têm
atravessado

muitas

camadas

de

mecanismos

de

governo

em

uma

economia

transnacionalizada, cujas tentativas de regulação envolvem uma multiplicidade de atores.
Assim sendo, trazer o papel das burocracias estatais para a análise sobre os casos de land
grabbing e não apenas os grandes investidores internacionais é um elemento de grande
relevância, uma vez que muitos dos Estados em que as terras são apropriadas têm se engajado

“Enquanto tais abordagens são necessariamente focadas no micro e intensivas em trabalho e, portanto, têm
uma utilidade limitada para fazer alegações sobre tendências globais, elas são muito mais promissoras para se
descobrir realidades locais e para se evitar o impacto deslegitimador de se fazer reivindicações espúrias”
(Edelman, 2013, p.488).
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em disponibilizar as tais terras “marginais”, “subutilizadas”, “vazias”, para os investimentos
em larga escala dos megaprojetos (Wolford et al., 2013).
Como aponta Fairbairn (2013) os estudos sobre land grabbing têm favorecido uma
narrativa que encara as aquisições de terras apenas a partir do impacto de agentes estrangeiros
sobre dinâmicas domésticas. Por outro lado, encobrem muitas vezes a cumplicidade dos
países receptores destes investimentos e a confusão de atores e motivações que aparecem
quando as instituições locais são colocadas em foco, filtrando, amplificando ou modificando
os efeitos destas intervenções. Também Borras et al. (2013) ressaltam que muitos Estados têm
facilitado os investimentos nestas terras através de uma combinação de fatores que somente
sua autoridade legal e administrativa poderia propiciar: a invenção ou justificativa da
necessidade destes investimentos; a definição, reclassificação e quantificação de quais seriam
as áreas subutilizadas ou mesmo vazias; a identificação destas terras e sua disponibilização
para serem negociadas. No caso do Prosavana, a atuação do governo moçambicano, expressa
principalmente nos primeiros discursos do ministro da agricultura sobre a existência de terras
vazias (embora localizadas em uma área de alta densidade populacional) e disponíveis para o
agronegócio, ilustra este papel realizado pelos governos nacionais.
Ainda que seja inegável a atuação de investidores internacionais, tais Estados não são
apenas receptores passivos destas transações, mas articuladores fundamentais para que
aquisições, desapropriações, deslocamentos e extorsões sejam encarados como possíveis e
mesmo como necessários (Wolford et al., 2013). Para além da narrativa da “corrida” dos
investidores estrangeiros para a usurpação das terras em países pobres ou em
desenvolvimento, os diferentes posicionamentos e respostas dos Estados a estas negociações
tornam estes processos muito mais complexos do que os cenários win-win apontados por
instituições multilaterais como o Banco Mundial e a FAO, ou uma inescapável desapropriação
das comunidades locais, destacada pelos críticos.
Tendo em vista os processos histórico-políticos de formação do Estado nacional
moçambicano, apresentados no capítulo anterior, tais negociações sobre as terras do país
também apresentam muitas nuances, que nem sempre se encaixam nas narrativas mais
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generalizantes sobre land grabbing123. Destaca-se sua legislação bastante particular sobre o
uso e aproveitamento das terras, a partir da qual estas negociações dificilmente podem ser
compreendidas apenas como o capital global agindo sobre as paisagens dos países em
desenvolvimento (Fairbairn, 2013), como muitas vezes acabam sendo enquadradas as críticas
sobre o ProSavana e outros casos categorizados como neoimperialismo ou neocolonialismo.
O que não significa dizer que apropriações de terras e deslocamentos populacionais para áreas
marginais não estejam ocorrendo. Os efeitos dos cruzamentos destas intervenções no território
com a singularidade do regime agrário moçambicano, porém, não se ajustam facilmente à
“fetichização do hectare”.
A Lei de Terras moçambicana promulgada em 1997 e seu subsequente Anexo Técnico
de 1999 têm sido apontados como uma das legislações mais progressistas no contexto
africano, graças a sua abordagem que busca combinar a manutenção de direitos comunitários
tradicionais dos camponeses com a regulação e controle dos investimentos privados,
considerando a continuidade da propriedade estatal destas terras. Para tanto, foram estipulados
os Direitos de Uso e Aproveitamento das Terras (DUATs), como mecanismo para assegurar e
gerir o direito de posse sobre determinada área. A construção desta legislação ocorreu em uma
conjuntura de grandes transformações no país ao final da guerra civil, quando muitas famílias
deslocadas puderam retornar a suas terras de origem. Do mesmo modo, com os ajustes
estruturais propostos pelo FMI neste mesmo período, surgem propostas de investimento no
meio rural a partir da privatização das antigas machambas estatais124. Emerge nesse período
um intenso debate sobre a elaboração de uma nova legislação sobre a propriedade das terras,
que ficou conhecida como Campanha Terra, envolvendo um amplo contingente de
organizações da sociedade civil, grupos religiosos, cooperativas, associações de produtores,
acadêmicos, políticos, doadores e mesmo elementos do setor privado.
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Afastando-se das descrições retratadas no mainstream dos estudos sobre land grabbing, Fairbairn (2013)
aponta duas divergências em relação ao caso moçambicano. Primeiramente, as companhias que têm adquirido o
direito de exploração de largas parcelas de terra no país são de países do norte, que historicamente tem exercido
poder sobre o território moçambicano como colonizadores e grandes doadores, ou por países com os quais
Moçambique mantém um histórico de relações comerciais. São, portanto, empresas portuguesas, suecas,
norueguesas, inglesas, sul-africanas e, em menor escala, indianas e zimbabuanas. Já em relação ao grande
enfoque dado às negociações com os investidores chineses, a autora afirma que as apropriações têm se dado de
maneira indireta, via demanda de matérias-primas brutas e não através da ocupação da terra. Em segundo lugar,
o maior condicionante das transações de terras em Moçambique não são as commodities agrícolas alimentares,
direcionadas a garantir a segurança alimentar dos países que as adquirirem, como vinha sendo denunciado, mas
aquelas ligadas à produção de biocombustíveis (cana de açúcar e mamona), à mineração (carvão) e plantações
florestais (eucalipto).
124
No âmbito regional, trata-se do período de desmonte do regime de apartheid na África do Sul e do regime
fundiário no Zimbábue, antevendo o fluxo de capitais de empresários também para Moçambique (Negrão, 2002).
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Num ápice, o açambarcamento pelas elites urbanas das melhores terras para fins
especulativos tomou forma e um pouco por toda a parte começaram a surgir
conflitos de terras com as populações rurais. Foi dado o alerta, o País vivia então,
quase que exclusivamente, da ajuda alimentar externa e não se podia permitir que as
poucas terras com infraestruturas continuassem improdutivas (...). Era urgente rever
a Lei de Terras de 1979, que não só dava ao Estado e ao Partido Frelimo primazias
em demasia que ajudavam a corrupção, como também estimulava o
açambarcamento de terras (Negrão, 2002, p.17).

Assim, diferenciados grupos organizaram-se para realizar estudos sobre estas
problemáticas, buscando compreender quais seriam as aspirações populares daquele momento
e as alternativas possíveis de desenvolvimento rural, que resultariam na formulação de um
anteprojeto de lei. A administração das terras ganha a atenção da academia e de setores do
governo, que passam a discutir sobre a necessidade de articular uma reforma agrária, a
eficácia dos sistemas costumeiros de gestão da terra, além das vantagens e desvantagens da
privatização (Carrilho e Mandamule, 2017). Sobre este contexto, que culminou na reforma da
Constituição Nacional em 1990, assim descreve o presidente honorário da UNAC, que
participou ativamente da Campanha Terra:
Quando entramos na economia de mercado houve alguma corrida por terras e os
camponeses começaram a ter problemas. Porque como a revolução tinha dado a terra
aos camponeses e com o analfabetismo, normalmente não havia preocupação nem
havia condições para os camponeses legalizarem as suas terras dentro da legislação.
Ter título da terra. Então começaram a aparecer pessoas que requeriam terras e o
contexto começava a ser diferente. Apareciam com um papel e aqueles camponeses
que estavam ali há anos não tinham nenhum documento. (...) E começam a aparecer
mais conflitos de terra. Estou a dizer mais porque, efetivamente, nunca podes dizer
que tinham desaparecido. Mas estava muito adormecido isso. E nós já começávamos
a lutar sobre isso. Foi quando em 1990 fez-se um trabalho para rever a Constituição
da república. Embora a FRELIMO nunca o tenha dito abertamente, estava claro que
era por causa das negociações com a RENAMO. E também já estávamos em uma
economia de mercado e era preciso acomodar o multipartidarismo. Então se propôs
que os homens, as mulheres, os aglomerados se reunissem para debater a proposta
(...). Na Constituição não aparecia para alterar que a terra é propriedade do Estado.
Não se falava nisso, mas a verdade é que estávamos a perder terras já. E por causa
de não ter título de terra, um jurista que estava a nos apoiar a debater utilizou o
termo de uso capião, que corresponde mais ou menos ao direito por ocupação. Então
nós batemos muito pelo direito de ocupação (Ismael Ossemane).

Após a elaboração de um anteprojeto sobre uma nova Lei de Terras, o Ministério da
Agricultura criou uma comissão interministerial para dinamizar o processo de avaliação deste
documento, convidando UNAC e ORAM para participarem e darem suas contribuições.
Assim, estas organizações responsabilizaram-se por levar a discussão para o nível provincial e
distrital. Ossemane, que fez parte desta comissão, contou que inicialmente o processo ocorreu
de forma tranquila, pois apesar da abertura econômica “o governo da FRELIMO ainda tinha
alguns resíduos daquela linha socialista, progressista. E depois como eram jovens acadêmicos,
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as coisas correram bem. Fomos dando contribuições”. Um dos aspectos muito abordado
nestas reuniões foi o referido direito à posse da terra por tempo de ocupação. As organizações
trabalharam, então, com um grupo de juristas para que este elemento fosse incorporado a um
documento que poderia ser agregado ao projeto de lei. Cuidavam para que este não fosse a
expressão das opiniões de “quatro ou cinco juristas”, relata Ossemane, mas um compilado das
demandas dos grupos camponeses que representavam.
Então eles deviam encontrar formas de encaixar o sentimento da população. E as
coisas andaram mais ou menos bem. (...) Depois destas reuniões provinciais, feitas
pelo governo e por nós, realiza-se a nível nacional a chamada Conferência Nacional,
que era para trazer as contribuições que tinham vindo dos seminários, as
contribuições que nós tínhamos dado num documento para depois ser entregue ao
Conselho de Ministros. Nesta reunião é que já houve problemas, porque
participaram outras pessoas de âmbito nacional, setor privado, empresários... E
aquela lei mais popular, eles sentiram que 'aqui vamos ter problemas'. Um dos
pontos era justamente o direito por ocupação e o papel dos líderes comunitários. (...)
As terras estão nas comunidades, então se alguém vem, uma empresa, e quer uma
terra aqui, nós batíamos que tem que ser consultada aquela comunidade. E este
grupo era contra isto. Dizíamos, então onde é que está o Estado? Então vem um
indivíduo não sei de onde, que quer fazer qualquer coisa. Tem que discutir com a
população. Discute com o governo moçambicano, mas tem que ouvir o seu povo
sobre essas coisas. Ai houve discussões muito grandes. Depois podemos dizer que
fomos conseguindo passar (Ismael Ossemane).

Assim como Ossemane, o jurista moçambicano Carlos Serra (2013) aponta que na
década de 1990 era grande a pressão pela privatização das terras em Moçambique, com
destaque para os posicionamentos neoliberais trazidos pelas instituições de Bretton Woods.
Nessa conjuntura, afirma, a terra era entendida como capital que serviria tanto como colateral
para o crédito, quanto para a constituição de parcerias entre o setor agrícola familiar e o setor
privado125. “A privatização foi impulsionada pelo Banco Mundial e pelos EUA, bem como
pelas elites moçambicanas, que obtiveram concessões de terras que esperavam poder vender.
As organizações camponesas preocupadas com a falta de terras se opuseram e venceram a
discussão” (Hanlon, 2002, p. 10). Apesar do momento de transformações que marcava “a
passagem do Estado popular (socialista) para o Estado democrático (de cariz capitalista)”
(Serra, 2013, p.56), não se colocou em questão a propriedade estatal das terras. Foram
mantidos os princípios nacionalizantes já expressos na Constituição de 1975, os quais

125

Segundo Hanlon (2002), os defensores da privatização argumentavam que a possibilidade de hipoteca de terra
era a única maneira de os agricultores obterem crédito e que era necessário um mecanismo de mercado para
transferir terras subutilizadas para usuários que as tornassem mais produtivas. Já os opositores afirmavam que
isso levaria ao surgimento de “sem terras” como no Brasil, que existiam outras formas de crédito e que os bancos
moçambicanos não tinham interesse em hipotecar terras.
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estabeleciam que as terras não poderiam ser vendidas, hipotecadas, penhoradas ou submetidas
a qualquer forma de alienação.
Em relação à Lei de Terras, contudo, algumas transformações dentro do próprio
Estado moçambicano já sinalizavam sua disposição à entrada do país na “economia de
mercado” e a força crescente do setor privado nos direcionamentos de sua política nacional.
“Aquela força que nós sentimos ali, que aparentemente tínhamos derrotado na conferência,
tinha influência”, contou Ossemane. Quando o Conselho de Ministros entregou o anteprojeto
de lei para ser discutido no parlamento, disponibilizando o documento também para a
sociedade civil, as organizações perceberam que muitos dos posicionamentos que haviam
vetado estavam novamente colocados no documento. Iniciou-se então uma etapa de intensa e
complexa mobilização na esfera parlamentar:
O conselho de ministros, quando nós reclamamos, disseram, 'agora já não podemos
fazer nada. Isto já está no parlamento'. No parlamento nós podíamos assistir, mas
não podíamos intervir. E aí desempenhamos um papel importante, tivemos alianças
com alguns órgãos sociais que nos permitiam passar recados para dentro do
parlamento. Eu ia assistir ao parlamento e quando via qualquer coisa que gostaria de
responder, ia responder através [destes contatos]. Até um jornalista famoso aqui em
Moçambique foi morto, Carlos Cardoso. Ele dava muito espaço para nós falarmos.
Até produzimos um comunicado da posição dos camponeses. A elaboração deste
comunicado teve o apoio também de algumas organizações religiosas. Mas o nome
que deveria aparecer, todos concordaram, isto teria que aparecer em nome da
UNAC. (...) A gente tem uma costela com a FRELIMO, mas há coisas sérias em que
se tem que esquecer isso. E naquela luta há um deputado da RENAMO que vai ao
pódio com nosso comunicado. E é ele da RENAMO que diz, ‘mas o que estamos
aqui a debater se está aqui a opinião dos camponeses?’ (...) E mais uma vez temos
um problema histórico. Temos um problema com a ORAM. Aquele documento que
entrou, que o Conselho de Ministros manda para o parlamento, retirando muito das
coisas que tinham sido nossa bandeira de luta. A ORAM convoca uma manifestação
para pressionar o parlamento a aprovar a Lei de Terras. E fala conosco. Nós
dissemos não. (...) Nós não concordamos com esta proposta que está lá. (...). E a
FRELIMO a certa altura começou a sentir que estava a perder terreno, reuniram lá a
bancada deles e numa manhã há um deputado que pede a palavra e começa a
concordar com estas coisas que nós estávamos a dizer. Porque viram que a
RENAMO também estava um pouco ligada a nós. Não oficialmente, mas as
posições (...). Isto é um pouco de história, mas para contextualizar esta questão da
Lei de Terras. E então foi assim que conseguimos a Lei de Terras, mas está sempre
em risco. Está sempre em risco porque o capital está a entrar (Ismael Ossemane).

Trago em detalhe a narrativa de Ossemane, pois ela permite perceber como
interagiram neste contexto organizações da sociedade civil que representavam os camponeses,
juristas, jornalistas, entidades religiosas, representantes do mercado e o Estado moçambicano
(desdobrado em seus representantes parlamentares, no Conselho de Ministros e na oposição
entre os dois principais partidos) para a aprovação da Lei de Terras. Através de um processo
legislativo que procurou “a partir da experiência das virtudes e das desvantagens do regime
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fundiário anterior, numa conjuntura político-econômica muito diferente daquela que
caracterizou o período revolucionário, desenhar um instrumento que garantisse o direito dos
cidadãos sobre a terra” (Serra, 2013, p.59).
Os dois anos de debate nacional para a elaboração da Lei de Terras, apesar das
referidas disputas entre o parlamento e Conselho de Ministros, figura como um dos processos
mais democráticos da história do país126 (Hanlon, 2012). Segundo o economista e ativista
moçambicano José Negrão (2002), que também participou ativamente da Campanha Terra,
aos poucos foram construídos alguns consensos: o campesinato não era uma classe em
transição para o proletariado rural ou urbano, mas um elemento sobre o qual teria de se
assentar o processo de desenvolvimento rural; a inclusão da prova oral em pé de igualdade
com o título, para fim de reconhecimento dos direitos de ocupação; e a incorporação do
direito costumeiro na Lei de Terras. Na nova legislação, porém, desaparece a proibição do
arrendamento, indicando uma das possíveis formas de flexibilização da posse da terra, que
permitiria ao setor privado adquirir o controle sobre grandes áreas. A lei foi aprovada em
1997, entrando em vigor no ano seguinte. A partir de então se iniciou uma outra etapa da
campanha, a qual consistiu na informação da população sobre a nova legislação.
Ao final de todo este processo, ficou estabelecido na Lei de Terras que os DUATs
poderiam ser atribuídos de três maneiras. Primeiramente, pela ocupação tradicional das
“comunidades locais”, segundo normas costumeiras que não contrariassem a constituição do
país. Esta modalidade de ocupação tem como base os laços entre linhagens, famílias e um
determinado território. Ela é anterior, portanto, à própria nacionalização das terras pelo
governo socialista da FRELIMO. Neste caso, a terra é compreendida como inalienável e
qualquer venda, doação ou transmissão que não seja realizada conforme usos e costumes
tradicionais constitui uma violação de princípios comunitários (Mandamule, 2017). Para esta
modalidade o registro das terras não é necessário, mas caso seja desejo da comunidade podem
solicitar a demarcação de suas áreas através do mapeamento e delimitação das terras de uso
comunitário e adquirir um DUAT comunitário. A segunda forma de acesso à terra se dá pela
ocupação de pessoas singulares nacionais que, em boa fé, estejam utilizando a terra para
habitação ou produção por pelo menos dez anos. Tais sujeitos poderão solicitar um DUAT

“Em dois anos, cerca de 200 organizações não governamentais, organizações comunitárias de base, igrejas,
institutos de investigação e outras instituições se juntaram à Campanha Terra. Mais de 15.000 pessoas foram
formadas como activistas e 50.000 estiveram directamente envolvidos na Campanha Terra em 114 dos 128
distritos de Moçambique e chegou a altura em que os administradores do Estado se queixavam de que o povo
conhecia melhor a lei que eles” (Negrão, 2002, p.20).
126
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individual sobre a área, mas não existe necessariamente essa obrigação. Em ambos os casos,
os direitos sobre a terra são hereditários, não requerem documentação e não são tributáveis.
A última possibilidade de aquisição do direito de uso, aberta a pessoas singulares e
coletivas, nacionais ou estrangeiras, é através de sua alocação pelo Estado mediante uma
requisição formal e submissão de uma proposta de investimento, cuja autorização é emitida
pelos Serviços de Geografia e Cadastro, após a realização de consultas comunitárias e de um
parecer positivo emitido pelo governo local. Durante as consultas com as comunidades que
serão afetadas pelo empreendimento, estas podem realizar questionamentos, demandar
mudanças e recusar a permissão. Os títulos nesta modalidade são inicialmente provisórios
(cinco anos) e podem ser suspensos se não for cumprido o “plano de desenvolvimento”
apresentado quando de sua solicitação. São tributáveis e ao tornarem-se permanentes passam
a ter validade de cinquenta anos, renováveis por igual período. Segundo Mandamule (2017),
quando a área solicitada se destina ao desenvolvimento de atividades econômicas, exige-se a
apresentação de um parecer técnico emitido pelos órgãos governamentais reesposáveis pela
atividade que se propõe desenvolver, além de um plano de exploração no qual se especifica a
localização e dimensão da área requerida, as atividades que serão desenvolvidas e a
comprovação do pagamento das taxas referentes à autorização provisória.
Como destaca Fairbairn (2013), a promulgação da Lei de Terras pode ter sido uma
forma de retardar a corrida por terras no país (que se aprofundou apenas uma década depois
de sua implementação), uma vez que compreende um amplo reconhecimento de direitos
tradicionais dos camponeses e garante que os investidores tenham que se responsabilizar por
um processo de consulta comunitária. Contudo, estes procedimentos são marcados por muitos
pontos cegos, que permitem perceber que embora a venda da terra seja ilegal em
Moçambique, existe um mercado bastante ativo por outros canais, sendo de conhecimento
geral que no país “a terra não se vende, mas se compra” (Fairbairn, 2013, p.341)127.
Estas transações já ocorrem há muitas décadas no âmbito costumeiro e têm se tornado
cada vez mais ativas na periferia urbana do país (Tanner, 2013). Assim, existiriam pelo menos
três formas principais de atuação deste mercado: as transações de terras entre elites em áreas
127

Para demonstrar a facilidade como as terras podem ser adquiridas, durante uma entrevista que realizei com
um representante da Ordem dos Advogados de Moçambique, o entrevistado realizou um experimento. Perguntou
em voz alta para um dos funcionários presentes no escritório em que conversávamos qual seria o preço de um
terreno num dos bairros mais periféricos de Maputo, ao que foi prontamente respondido com valores detalhados
por mais de uma pessoa. Segundo o jurista, era de conhecimento comum e cotidiano que os lotes de terra tinham
valores estabelecidos por este mercado informal, o que também poderia se notar pelos muitos folhetos
anunciando a venda de DUATs espalhados pela cidade. Também Serra (2013) destaca que em um dos principais
jornais do país, o Notícias, são facilmente encontrados anúncios sobre a venda de “terrenos”, “propriedades” ou
“talhões”.
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nobres e de expansão da capital; as subdivisões de terrenos arrendados entre famílias de baixa
renda nas cidades; e o mercado de terras nas zonas rurais que vem se regulando
ancestralmente a partir de normas e práticas tradicionais, mesmo quando combatido nos anos
que se seguiram à independência (Serra, 2013)128. Os debates sobre a privatização da terra,
porém, sempre se mantiveram presentes. Seja sob a forma de uma regulamentação de um
mercado de títulos já existente de maneira informal, ou das terras de fato. Segundo Serra
(2013) isto reflete um indissociável enfraquecimento do Estado moçambicano na
administração das terras e uma tendência crescente de situações de açambarcamento. Destaca
que com a reformulação pela qual passou a Constituição em 2004 os DUATs, antes
conferidos com base no “fim social” da terra, passam a ser determinados com base em seu
“fim social ou econômico”, reforçando, assim, um valor de mercado sobre as terras.
Nesse sentido, uma das formas mais evidentes pela qual a terra é transacionada em
Moçambique é através da venda, permitida pela lei, de infraestruturas e benfeitorias realizadas
após a concessão do DUAT. De modo semelhante, também se “vende” a terra quando uma
empresa que possui o DUAT para a exploração de uma área é por sua vez vendida ou dividida
entre alguns acionistas. Uma terceira possibilidade, apontada por Fairbairn (2013), ocorre
através das compensações recebidas por comunidades reassentadas quando as áreas que antes
ocupavam são transferidas para serem exploradas por investidores em função de um
“interesse público”, conforme previsto na Lei de Terras. Portanto, afirma a autora, existem
dinâmicas implicadas nestas transações que poderiam resultar em desapropriações indiretas de
comunidades rurais.
Carrilho e Mandamule (2017) destacam que a legislação, em sua tentativa de “blindar”
as comunidades, produziu uma situação dualista que opõe investidores e comunidades, o que
fortaleceu a perspectiva de que existem muitas áreas que não são ocupadas ou utilizadas de
forma produtiva pela população local. Segundo Mosca (2017), porém, não existem terras em
Moçambique sem proprietários históricos com diretos costumeiros adquiridos. Mais do que
uma grande aquisição de terras, portanto, foram estes mecanismos que operam através da
própria garantia de posse da terra, cujo DUAT deveria assegurar, que também preocuparam as
organizações críticas ao ProSavana, conforme buscarei especificar nas próximas seções.
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Como descrevem Mosca (2017) e Mandamule (2017), retomando os muitos estudos de José Negrão (2000)
sobre os sistemas costumeiros de posse da terra, entre a população rural as terras sempre foram arrendadas,
vendidas e transferidas de diferentes maneiras, sendo que até mesmo as árvores possuem donos. Contudo, estas
trocas ocorrem apenas no seio da comunidade e sempre buscam garantir que o camponês mantenha uma parcela
mínima de terra para sua produção alimentar.
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5.2 Tecnologias de governo: códigos de conduta, participação e boa governança

Como foi dito, os riscos implicados tanto nas transações, quanto na especulação sobre
a terra em países de “frágil segurança alimentar” é um ponto muito destacado na literatura
sobre land grabbing. Assim, em resposta às críticas de movimentos sociais e ativistas aos
impactos socioambientais da atuação de corporações transnacionais nestas regiões, emergiu
nas últimas décadas uma agenda de responsabilidade social e de boa governança para
autorregular as intervenções destes empreendimentos. Na perspectiva de agências como o
Banco Mundial tais ofertas, ou negócios globais sobre as terras (global land deals) foram
apresentados como possíveis oportunidades para a população local, desde que devidamente
regulamentados por códigos de conduta voluntários dos investidores129. Esperava-se, dessa
forma, que nas terras assumidas como “improdutivas” ou “inutilizadas” pudesse ser
estimulado o desenvolvimento rural através de investimentos empresariais em larga escala,
melhorando a segurança alimentar, transferindo tecnologias, gerando empregos e criando
novas fontes de impostos sobre os rendimentos (Zoomers, 2013).
Segundo esta abordagem, o processo transnacional de aquisição de terras é geralmente
descrito como um possível veículo para a redução da pobreza, uma vez que atuaria através de
três mecanismos principais: a geração de empregos para trabalhadores assalariados; novas
oportunidades para agricultores contratados; pagamento pelo arrendamento, ou pela compra
das terras. Desta forma, poderiam ser superadas o que denominam como “lacunas de
produtividade” (yield gaps) nestas terras, desde que fossem realizadas as reformas
institucionais necessárias, que colocassem os diferentes tomadores de decisão em diálogo para
construir soluções win-win.
Como uma forma de melhoria da “governança do mercado global de terras”, um
marco institucional neste debate é o relatório do Banco Mundial (2010) “Rising global
interest in farmland: can it yield sustainable and equitable benefits?” (RGIF), o qual destaca
que o crescente número de casos de land grabbing tem ocorrido majoritariamente em locais
onde a atuação governamental encontra dificuldades para regular estas transações e impedir
que os investidores causem danos às comunidades rurais mais pobres. O documento propõe

Segundo Borras e Franco (2010), a adesão voluntária de corporações a “boas práticas” empresariais e a
comportamentos éticos é base fundamental de uma série de prescrições de “códigos de conduta”, cuja
encarnação mais recente se estabelece na arena do desenvolvimento rural, enfocando o acesso à posse da terra
nessas transações internacionais. Uma das principais normativas neste sentido, que tem servido de referência
para várias outras, são os Principles for Responsible Agricultural Investment that Respects Rights, Livelihoods
and Resources (PRAI) da FAO (2010).
129
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como orientação sete princípios para um investimento agrícola responsável, visando corrigir
os possíveis impactos negativos deste fenômeno. Um conjunto de proposições voluntárias,
através das quais se esperava, por exemplo, que os novos investidores reconhecessem e
respeitassem os direitos existentes sobre a terra e os recursos naturais, além de gerar impactos
sociais distributivos positivos para as populações locais.
Segundo Borras et al. (2010), porém, o relatório não abordava questões importantes
como quais seriam as causas e consequências sociais ou ecológicas desses processos, uma vez
que baseava-se em prescrições políticas inspiradas em um “otimismo técnico-econômico”,
assim como num “gerencialismo administrativo”. Mesmo

no

âmbito

das

agências

multilaterais surgiram reações contrárias a esta abordagem, como as críticas realizadas pelo
relator especial da ONU sobre o Direito à Alimentação, Olivier de Schutter. Posicionando-se
através de relatórios, artigos e na mídia contra tais códigos, que visavam “administrar os
riscos para aproveitar as oportunidades”, seu trabalho tornou-se referência para ONGs e
movimentos sociais como a Via Campesina. Para De Schutter (2011), tais regulações, além de
serem superestimados em suas capacidades de produzir boa governança, conferiam pouca
atenção aos riscos implicados em se encorajar a “commodificação” da terra em nome do
melhoramento da segurança sobre sua posse. Destaca ainda os riscos gerados pelo aumento da
dependência de países de base econômica agrícola em relação ao mercado internacional, que
em longo prazo poderia prejudicar sua produção interna de alimentos.
Como lembram Borras e Franco (2010), muitos dos elementos propostos por estes
códigos de conduta estão na agenda das agências de desenvolvimento há muitos anos. Incluem
direitos fundiários bem definidos, com ênfase em um sistema de direitos de propriedade
privada, a identificação das terras disponíveis, a criação de melhores ambientes para o
investimento por meio do Estado, políticas agrícolas baseadas em incentivos fiscais,
tecnologias e infraestrutura rural, além de negociações descentralizadas baseadas nas
comunidades locais. A novidade, entretanto, estaria em um outro elemento desta proposta de
gestão dos riscos: uma regulação internacional, que governaria as transações de terras, de
modo a proteger as populações locais e o meio ambiente, ao mesmo tempo em que garantiria
que estes investimentos fossem lucrativos. “A inauguração de um mecanismo de ‘código de
conduta’ internacional, em que todos os ‘tomadores de decisão’ podem estar juntos e fazer
acordos baseados em princípios predefinidos de comportamentos e resultados aceitáveis”
(Borras e Franco, 2010, p.514). Nos documentos que embasam o ProSavana, como a versão
mais recente de seu Plano Diretor, por exemplo, a única garantia apresentada para regular a
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posse da terra é a boa conduta dos empresários na implementação dos contratos e princípios
voluntários de responsabilidade empresarial, como o referido PRAI (Morais, 2014).
Como analisa Li (2011), por meio dos dados trazidos pelo próprio RIGF, a redução da
pobreza através dessa política de códigos voluntários é um resultado bastante improvável. O
que frequentemente se vê são situações em que as pessoas são deslocadas de suas áreas
agrícolas descritas como “ineficientes”, em um contexto no qual um sistema capitalista
generalizado deixa de proporcionar-lhes um meio de subsistência alternativo ou um salário
suficiente. Assim, o relatório poderia ser entendido como um dos mecanismos de rendering
technical descritos pela autora:
Ele toma um problema político-econômico complexo, dirigido por um poder
desigual, e analisa-o a partir de componentes que podem ser vinculados a meios
técnicos. Os meios técnicos, neste caso, são tomados principalmente a partir do kit
de ferramentas de “boa governança”: informação, escolha, preços, a lei e a
transparência. Assim, a lista formidável de problemas relacionados com a aquisição
de terras em larga escala que são identificados no relatório – problemas que derivam
da capacidade do capital nacional e transnacional em conluio com regimes vorazes
para causar danos nas vidas de populações rurais – são reduzidos a “fraquezas no
quadro institucional e político”, questões técnicas que podem “ser abordadas no
curto prazo” (Li, 2011, p.292).

Segundo Mosse (2005), as políticas de desenvolvimento internacional atualmente têm
se caracterizado por uma convergência de ideais de reforma neoliberal, democratização e
redução da pobreza, sintetizados na abordagem da boa governança. Esta tem funcionado
como um novo pacote de recomendações pós-ajuste estrutural, que se desdobra em muitas
ferramentas de gestão e engenharia social, como as proposições de apropriação dos projetos
pelos beneficiários, de participação das comunidades locais e de construção de parcerias
tanto com as organizações da sociedade civil, quanto com o setor privado. Para Ferguson
(2006), este novo pacote de intervenções seria uma versão “com uma face humana” das
reformas neoliberais promotoras do disciplinamento austero do mercado ao longo dos anos
1980. O conceito surge como ferramenta central da assistência para desenvolvimento na
década de 1990, a partir de uma revisão radical das instituições estatais para a criação de
condições favoráveis para o desenvolvimento econômico e social sustentável.
Nesse sentido, seus maiores promotores foram também as instituições de Bretton
Woods, sendo adotado também por diversas agências de cooperação internacional, com
formulações mais ou menos próximas deste pacote de intervenções administrativas sobre o
mundo subdesenvolvido e em desenvolvimento. Anders (2005) destaca o documento
“Governança e Desenvolvimento”, publicado em 1992 pelo Banco Mundial, como o primeiro
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posicionamento da agência sobre sua nova agenda, definindo governança como o modo
através do qual o poder é exercido na gestão dos recursos sociais e econômicos de um país.
Assim, partindo da perspectiva de que uma deterioração da governança na África
Subsaariana teria sido a causa das diversas crises enfrentadas pelo continente, os experts do
Banco Mundial estabeleceram um conjunto de instrumentos para reformar as “ineficientes”
instituições dos Estados africanos e dar espaço para a regulação do mercado
internacionalizado. “De uma avaliação desfavorável do Estado pós-colonial seguiu o plano de
mudar as instituições do governo, a fim de criar o ‘ambiente propício’, definindo e protegendo
os direitos de propriedade, fornecendo sistemas legais, judiciais e regulatórios efetivos”
(Anders, 2005, p.44). Desta forma, a agência estabeleceu o melhoramento das prestações de
contas, dos enquadramentos legais, das informações e da transparência da administração
pública como dimensões chave para a política de boa governança. Nos anos subsequentes foi
desenvolvido um conjunto de instrumentos técnicos para sua operacionalização. A finalidade
era modernizar e tornar mais eficientes as burocracias estatais do mundo subdesenvolvido, ao
mesmo tempo em que se limitava o papel destes Estados a funções administrativas que
permitissem um funcionamento sustentável da economia global.
As prescrições políticas da boa governança, portanto, eram apresentadas como
instrumentos técnicos baseados em métodos objetivos de coleta e processamento de dados,
que supostamente não ameaçariam a soberania dos territórios nacionais em que atuavam.
Como destaca Gould (2005), o discurso da competição, confrontação e contestação
ideológica, introduzido pela retórica do ajuste estrutural na década anterior (ainda sob o
enquadre da Guerra Fria), passa a dar lugar à linguagem da convergência e cumplicidade
mútua entre doadores e beneficiários, que em parcerias poderiam promover a apropriação
local e harmonização dos projetos de cooperação internacional. Surge, portanto, uma nova
modalidade de gestão da ajuda e do desenvolvimento, que buscava coordenar de modo mais
eficiente as diferentes políticas e programas. Conforme descrito no primeiro capítulo deste
trabalho, tal paradigma da efetividade da ajuda resultaria também nas propostas horizontais e
(em tese) sem condicionalidades da cooperação sul-sul.
Do mesmo modo, esta nova gestão não vai enfocar apenas o crescimento econômico e
a expansão do mercado, mas também a boa governança, a participação, a sustentabilidade e
o empoderamento de comunidades locais, para que sejam legitimadas políticas desenvolvidas
no âmbito de um sistema financeiro global (Ferguson, 2006). Assim, a implementação de
programas de boa governança tornou-se em si uma condicionalidade para a concessão de
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empréstimos, ainda que se afirmasse que os resultados das reformas seriam apropriados pelos
Estados receptores e não uma decorrência de imposições “de cima para baixo”.
Condicionalidade e apropriação, portanto, não apareciam como elementos políticos
contraditórios, mas como instrumentos para alcançar o desenvolvimento nos países em que
eram utilizados. Não eram apresentados como conceitos ideológicos superiores, ou como
objetivos desejáveis, mas como ferramentas para se chegar à solução de problemas de
natureza técnica (Anders, 2005). Dentre estas ferramentas a parceria incorporava o principal
ethos dessa nova modalidade de gestão global da desigualdade, uma vez que permitia
operacionalizar de maneira processual e suave (soft) uma série de condicionalidades
implicadas nas estratégias de redução da pobreza.
Se o novo regime da ajuda está organizado em torno de princípios corporativos de
parceria e harmonização, sua confiança política substantiva está enraizada em
normativas populistas de redução da pobreza e no empoderamento de base. (...) O
novo regime de gestão da ajuda é amplamente acreditado pelos seus praticantes
como uma resolução para os maiores problemas que constrangiam a eficácia da
ajuda no passado e um inquestionável benefício para os stakeholders – uma situação
“win-win” na linguagem nativa (Gould, 2005, p.62).

Já Woost (1997) destaca que ao longo dos anos 90 a linguagem da participação
passou a ser cada vez mais utilizada pelo discurso do desenvolvimento, como uma forma de
direcionamento dos países do terceiro mundo para vias democráticas de governo. Segundo o
autor, os muitos protestos contra os programas de desenvolvimento, conduzidos na década
anterior, afetaram o modo como a participação popular passou a ser abordada no discurso
oficial das mais diferentes esferas da ajuda internacional. A partir de então, os doadores
começaram a vincular seus fundos a iniciativas que demonstrassem a participação local nos
diferentes projetos propostos. Contudo, esta reformulação das estratégias para o
desenvolvimento, incorporava uma ideia de participação que não contradissesse o
direcionamento para a abertura de novas economias para o mercado internacional.
De maneira semelhante, Rahnema (2010) ressalta que em oposição aos projetos
realizados “do topo para a base”, apontados como culpados pelo fracasso das intervenções
para o desenvolvimento, pois não integravam em seu desenho, formulação e implementação as
demandas dos grupos beneficiários, os métodos participativos tornaram-se uma dimensão
essencial da ajuda. Uma abordagem que até então vinha sendo descartada por economistas,
planejadores e políticos, perde sua conotação subversiva e torna-se consenso como forma
eficaz de relacionar as diferentes partes envolvidas. Ocorreu, assim, um processo de
cooptação dos conceitos originados em demandas de movimentos sociais. “Descobriu-se que
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quando as pessoas eram envolvidas localmente como participantes ativas nos projetos, muito
mais era alcançado e com muito menos” (Rahnema, 2010, p. 128).
Assim, a escala e o conteúdo dos acordos para a ajuda internacional passam a refletir o
grau em que os parceiros estavam preparados para participar, segundos os termos
estabelecidos pelos doadores. Não mais vista como uma ameaça, a participação torna-se um
slogan político atrativo e uma forma de governos estarem legitimamente presentes em
qualquer lugar em que fosse necessário garantir a ordem democrática (Rahnema, 2010).
Como apontam Anders (2005) e Gould (2005) este novo paradigma da ajuda internacional
carrega elementos de uma governamentalidade, realizada pelas “artes liberais de governo”,
conforme descrito por Foucault ([1978] 2008), possibilitada não pela coerção, mas por um
complexo de saberes, cálculos, táticas e práticas, que incide sobre determinadas populações
como uma técnica de gestão de suas condutas.
Nesse sentido, a produção e efeitos da boa governança, antes que localizados nos
Estados, agências multilaterais, ONGs, ou movimentos sociais (entendidos como categorias
fechadas e bem delimitadas), perpassaria estas esferas, inclusive contribuindo para constituílas como entidades separadas. Uma “governamentalidade neoliberal”, portanto, que chama a
atenção para a dimensão transnacional destas intervenções (Ferguson e Gupta, 2002), ou
ainda a “gestão transnacional de territórios” (Barroso Hoffmann, 2010) e de populações.
Assim, as prescrições de boa governança poderiam ser entendidas como modalidades de
governo à distância, executadas através de uma racionalidade neoliberal de mercado.
Conforme descrevem Miller e Rose (1990) este governo à distância é operado por
meio de um conjunto de mecanismos indiretos de regulação, como técnicas de contabilização,
computação, cálculo e avaliação, através de dispositivos como surveys e sistemas de
treinamento padronizados, os quais incidem sobre a vida econômica dos sujeitos e
populações. Tratando especificamente dos mecanismos de participação, Rahnema (2010) e
Woost (1997) afirmam que esta teria se desagregado de suas raízes socioculturais, de maneira
semelhante ao processo descrito por Polanyi ([1957] 2000) em relação à economia moderna,
sendo agora percebida simplesmente como um dos muitos recursos necessários para manter a
economia funcionando.
Participar é assim reduzido ao ato de compartilhar dos objetivos da economia e dos
arranjos sociais relacionados a esta (...). Para a construção moderna da participação,
uma pessoa deve ser parte de um projeto predefinido, mais especificamente um
projeto econômico, de modo a ser qualificada como um participante (Rahnema,
2010, p.132).
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Ferramentas técnicas da boa governança, para conduzir este governo à distância,
porém não menos intensivo, vão exigir aberturas que permitam inserir elementos de políticas
nacionais mais específicas, que permitam legitimar sua atuação (Anders, 2005). Desse modo,
assemelhando-se aos mecanismos de parceria e de participação, argumento que as consultas
comunitárias para a concessão de DUATs podem ser entendidas como uma destas técnicas de
governo, uma vez que têm visado incorporar ao nível do território tais códigos transnacionais
de conduta, regidos pela noção de boa governança. Como mostra o Guião de Consulta
Comunitária, desenvolvido pela ONG moçambicana Centro Terra Viva, para orientar
comunidades, investidores, funcionários governamentais e ONGs, estas reuniões carregam
muitas das técnicas de governo neoliberal à distância130, no sentido de organizar um processo
de consulta “uniforme, harmonizado e transparente”, que integre comunidade e mercado:
É dever do Estado adoptar políticas que garantam o aproveitamento racional da
terra e de outros recursos naturais, com salvaguarda da sua capacidade de
renovação, da estabilidade ecológica e dos direitos das gerações vindouras,
respeitando sempre o direito de as comunidades locais e os cidadãos no geral
participarem na vida económica, social e cultural do país, com vista a promover um
desenvolvimento harmonioso e sustentável. (...) A consulta permite que na tomada
da decisão sejam fixados os termos e condições que essa concessão/autorização
deverá respeitar para não prejudicar os direitos e interesses das comunidades que
vivem nesse local, abrindo “portas” para um desenvolvimento inclusivo e
harmonioso entre o investidor e as comunidades locais, num processo em que
ambos partilham responsabilidades e benefícios (Tankar, 2016, p.8, grifos meus).

Já Mandamule (2017), destaca que um dos principais avanços trazidos pela Lei de
Terras foi o reconhecimento do papel das comunidades na administração da terra e na
resolução de conflitos a partir das consultas comunitárias. De tal modo, a legislação
incorporaria normas tradicionais e modernas como forma de preservar os direitos
comunitários, “permitindo que, localmente, as pessoas se apropriem do processo de
desenvolvimento, identificando e resolvendo os seus próprios problemas” (Mandamule, 2017,
p.128). Assim, como condição de apropriação local da regulação sobre a terra, para alcançar
um desenvolvimento sustentável, a parceria com a comunidade se dá no sentido de ajustar
suas práticas às prescrições econômicas do mercado globalizado, “o que é feito em nome da
participação e seu corolário, a autoajuda” (Rahnema, 2010, p.130).

130

Gould (2005) não deixa de ressaltar, porém, um limite da abordagem da governamentalidade quando levada
para além do contexto específico ao qual se referem tanto as análises de Foucault, quanto as realizadas
posteriormente por Rose, ou seja, como propriedade do capitalismo tardio característico de determinadas
democracias liberais ocidentais. Segundo o autor, em países que estão fora deste enquadramento a
governamentalidade vai operar, principalmente, via aparato de desenvolvimento, mas produzindo composições
particulares com os processos políticos e culturais locais.

269

Segundo Woost (1997), um dos efeitos da participação seria sua possibilidade de
mascarar as contradições inerentes à relação entre comunidade e investidor, caracterizando-a
não como uma disputa por um recurso, mas como entendimento mútuo, uma parceria entre as
partes. Dessa forma, a noção de participação tem sido reformatada para implementar as
estratégias de um desenvolvimento orientado para o mercado, modificando também a forma
como as comunidades locais têm sido encaradas nos programas de desenvolvimento. Destaco
que no caso moçambicano a própria noção de comunidade local é estabelecida a partir da Lei
de Terras, que, conforme descrito acima, se desenvolveu em meio às transformações trazidas
pelo ajuste estrutural e pela atuação dos doadores. Entretanto, tais grupos usam para si outras
classificações, conforme suas denominações étnicas131. Mesmo entre os membros do governo
local, estes grupos são referidos, frequentemente, como populações e suas áreas como
povoados. Ficando o termo comunidade muito mais reservado ao discurso dos parceiros,
como as ONGs, os cooperantes e as empresas.
Na legislação moçambicana, portanto, comunidade local é definida como um grupo de
famílias ou indivíduos vivendo em uma área menor que uma localidade, que querem
salvaguardar seus interesses comuns através da proteção das áreas em que habitam, áreas
agrícolas que estejam cultivadas ou em pousio, florestas, locais de importância sociocultural,
pastagens, fontes de água e áreas de expansão (Hanlon, 2002). “Isto significa que toda área
que é usada pela comunidade para agricultura, pecuária, extração da lenha, estacas,
medicamentos, as áreas em pousio, bem como reservadas para utilização futura da
comunidade, ‘pertence’ à comunidade” (Tankar, 2016, p.11). Deste modo, tais comunidades
podem consistir em linhagens tradicionais com seus chefes, famílias estendidas, ou um
simples grupo de vizinhos.
As consultas comunitárias, por conseguinte, são reuniões públicas, realizadas na
presença de membros da comunidade afetada, de autoridades administrativas locais e dos
investidores interessados em explorar determinada área. Podem ser realizadas em várias
sessões ou em apenas uma, a depender da aceitação do plano de exploração. Durante as
consultas devem ser expostas e discutidas as propostas de investimento que se pretende
implementar, auscultando a comunidade em relação ao seu interesse em receber o
empreendimento em suas terras. Uma vez aceito o projeto, representantes da comunidade
assinam uma ata de consulta e passam a ser discutidas as condições de indenização ou
131

Segundo um dos camponeses com quem estive em contato durante o trabalho de campo, o termo em macua
que usam para ser referirem à comunidade é muttetthe, que no glossário desenvolvido por Medeiros (2007) é
descrito como povoação ou território da linhagem.
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compensação daqueles que possuam bens (casas, animais, árvores, machambas, etc.) na área
que será ocupada (Mandamule, 2017). Posteriormente, o requisitante do DUAT deve
apresentar um “termo de parceria” com a comunidade.
Como descreve o manual de realização das consultas referido acima, estas se
caracterizam por ser um processo de escuta e recolha das opiniões da comunidade, para
promover o seu desenvolvimento social, econômico e cultural. No entanto, o objetivo das
reuniões apontado é o de confirmar se a área solicitada por um investidor está realmente
desocupada e se o projeto de exploração apresentado seria compatível com os interesses
comunitários e do governo distrital. De modo sintético, o manual estabelece que a consulta
comunitária deve assegurar a possibilidade de participação dos camponeses na gestão dos
recursos, além de apontar algumas condições para a realização do empreendimento, que
contribuam para o surgimento de parcerias.
Nota-se que o pressuposto da realização das consultas é gestão da relação com o
investimento sobre a terra, entendido como princípio para o desenvolvimento, em
concordância com a regulação descrita acima. Assim, ainda que busque garantir a segurança
da posse da terra pelos camponeses, o processo de consulta tem seu início desencadeado pela
proposta de investimento. Trata-se, portanto, de um processo para criar um valor de mercado
sobre a terra, que não é estabelecido a priori pelas comunidades, mas construído nessa relação
com o investidor possibilitada pela consulta. Conforme analisa Tanner (2013), o uso e
consequente ocupação baseada na aquisição do DUAT seriam uma adaptação técnico-cultural
promovida pela legislação à situação ecológica, tecnológica e de mercado das comunidades
camponesas. “Portanto, a ‘Comunidade Local’ é uma entidade de posse da terra, mas é
também uma entidade de gestão, que toma conta das ocupações e do sistema de uso da terra,
dentro dos seus limites, que podem ser muito extensivos” (Tanner, 2013, p. 140).
Neste sentido, Tanner aponta que a legislação moçambicana promove uma série de
instrumentos para “valorizar a terra” das comunidades camponesas: a própria consulta
comunitária; o arrendamento das terras; o aproveitamento do DUAT como forma de adquirir
crédito ou seguros; a delimitação das terras comunitárias; as parcerias com os investidores.
Como busco argumentar, estas técnicas expressam princípios de boa governança que
permitem administrar a “correta disposição das coisas e pessoas”, conforme apontou Foucault
([1978] 2008), a serem governadas no território, permitindo a produção de um mercado de
terras e o investimento sobre as áreas dos camponeses. Para que, então, se tornem
“produtivas” na perspectiva dos códigos de conduta.
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Assim, nas próximas seções buscarei descrever como duas destas técnicas, que assim
como no ProSavana partem do princípio da fixação dos camponeses em uma parcela de terra,
têm sido operacionalizadas na região do Corredor de Nacala e os efeitos políticos que
promoveram ao se cruzarem com a implementação do programa. A delimitação das terras
comunitárias e os sistemas de agricultura por contrato.

5.3 Mapeamentos, delimitações e certificações: a gestão das terras comunitárias
Para os propositores dos referidos códigos de conduta voluntários de responsabilidade
corporativa, uma explicação comum para os baixos fluxos de investimento em economias
agrícolas seria a ausência de direitos de propriedade transparentes, que desencorajam os
potencias investidores (Borras e Franco, 2010). Desse modo, nas últimas décadas as agências
de desenvolvimento têm estimulado a promoção destes direitos de propriedade (privada) da
terra, através de ferramentas que entendem como administrativamente e financeiramente mais
eficazes para produzir segurança jurídica e boa governança nestes territórios. Além do
estímulo aos mecanismos de parceria com as comunidades, apontados na seção anterior,
destacam-se as diversas formas de mapeamento das áreas comunitárias de populações rurais,
povos indígenas e comunidades tradicionais (Acselrad, 2010; Chapin, 2005; Offen, 2003).
As iniciativas de mapeamento que se propõem a incluir populações locais nos
processos de produção de mapas disseminaram-se mundialmente a partir dos anos 1990, tendo
suas raízes nos procedimentos que as agências de desenvolvimento têm denominado
“observação participativa”, “metodologias de pesquisa colaborativa”, “avaliação rural
participativa” e “pesquisas de ação participativa”. Associadas a novas tecnologias
cartográficas, como os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), os Sistemas de
Posicionamento Global (GPS) e o sensoriamento remoto, estas metodologias vêm produzindo
um novo espectro de intervenção para o aparato do desenvolvimento (Acselrad e Coli, 2008).
Conforme descrevem Chapin et al (2005) experiências pioneiras neste sentido foram
desenvolvidas nas décadas de 60 e 70 no Canadá e Alasca, por meio do mapeamento de terras
indígenas (e de seus recursos naturais) com a finalidade de garantir a posse destas áreas pelas
populações locais, posteriormente se espalhando para praticamente todas as regiões do
mundo. Mesmo que o propósito de mapeamentos deste tipo tenha sido o de assistir as
populações indígenas em suas demandas e a defesa de suas terras ancestrais, também
incluíram alguns importantes objetivos secundários, como o fortalecimento de organizações
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indígenas, o planejamento econômico e gestão dos recursos naturais e a documentação da
história e cultura destes povos. Assim, “ao passo que aqueles no poder têm por séculos
empregado mapas para demarcar e controlar os territórios habitados por povos indígenas,
povos indígenas estão agora reunindo seus próprios mapas e os manejado para defender suas
terras ancestrais” (Chapin et al., 2005, p.620).
Contudo, a noção de mapeamento participativo carrega uma ambiguidade. Embora
tenha sido construída como uma contraproposta para democratizar o acesso ao território e
seus recursos, legitimando com a autoridade de perícia técnica as reivindicações de
populações locais, sua implementação mostra-se dependente da estrutura de poder na qual se
insere. Neste sentido, “elas podem estar associadas à afirmação identitária e territorial de
grupos subalternos, assim como à fundamentação cognitiva da gestão racional de recursos
naturais, a mecanismos de explicitação de conflitos sócio-territoriais e ambientais, ou a
formas de antecipação dos mesmos para fins de controle estatal do território” (Acselrad, 2010,
p.10). Portanto, a emergência de políticas cartográficas participativas estabelece uma disputa
entre distintas representações espaciais, articuladas às próprias disputas territoriais.
Este “giro territorial”, como denominou Offen (2003) para o caso específico da
América Latina, em que se renovam os processos de delimitação e titulação de povos
indígenas e comunidades tradicionais, têm produzido novos modos de gestão do território.
Para Barroso Hoffmann (2010), ainda que tais cartografias participativas se expressem como
práticas de mapeamento voltadas a definir direitos territoriais indígenas em oposição às
demarcações governamentais, olhando para seu aspecto transnacional “esses mapeamentos se
dão em completo acordo com o Estado e com agências multilaterais de desenvolvimento,
nada tendo de ‘contra-hegemônicos’, nesse sentido, mas guardando, antes, um aspecto
estratégico como práticas de ordenamento territorial que (...) prestam-se a regularizar o
mercado de terras” (p. 56).
Tais iniciativas têm envolvido em sua elaboração instituições muito diversas, como
organismos multilaterais e de cooperação internacional, ONGs, agências governamentais,
organizações indígenas, fundações privadas, universidades, dentre outras. Também são
variadas as terminologias através das quais tais atividades são reconhecidas, indo além da
proposta de “mapeamento participativo” utilizada mais amplamente na América Latina:
estudos de uso tradicional da terra; estudos de uso da terra e do conhecimento tradicional;
estudos de ocupação e uso da terra; estudos de uso tradicional; mapeamento de uso dos
recursos; mapeamento participativo de uso da terra, mapeamento participativo de recursos;
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mapeamento comunitário; etnomapeamento; autodemarcação; delimitação de domínio
ancestral; cartografia social.
Essas diferentes terminologias expressam as diferentes estruturas legais e fundiárias,
as tradições de uso da terra e os diferentes contextos políticos, culturais e econômicos dos
locais em que se realizam os mapeamentos (Acselrad e Coli, 2008; Chapin et al., 2005).
Conforme o relatório de 2009 do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA)
da ONU sobre “boas práticas de cartografia participativa”, Moçambique se destaca como um
dos países que criou “entornos favoráveis” para o desenvolvimento destas práticas, pois
através de seus instrumentos jurídico tem permitido que as cartografias participativas
influenciem nas decisões relacionadas ao uso das terras. Segundo a agência, Moçambique
seria o único país do mundo com uma cartografia participativa institucionalizada:
Na década de 1990 estabeleceram-se novas políticas e leis agrárias favoráveis aos
pobres, nas quais se previam normas e técnicas específicas relativas às parcelas de
terra rurais, incluindo uma metodologia para o registro dos direitos comunitários de
posse da terra. Os procedimentos para o mapeamento participativo foram
padronizados e regulamentados, bem como sua aplicação para determinar e delimitar
terras comunitárias. Uma das principais forças motrizes deste movimento
cartográfico é o aumento do número de concessões privadas de terras em todo o
país. Essas concessões podem ser outorgadas a pessoas de fora da comunidade, mas
antes de serem concedidas, é obrigatório consultá-las. Como existem poucas terras
inutilizadas em Moçambique e a maior parte da terra está nas mãos das
comunidades, a única maneira de investimento privado na terra é a associação com
as comunidades. A cartografia participativa facilitou decisivamente esse processo e
tem recebido forte apoio do governo (FIDA, 2009, p.21).

Segundo Acserad e Coli (2008) os mapeamentos em Moçambique nas últimas décadas
fizeram parte de uma “luta cadastral” para tornar visíveis as terras e recursos do país, tanto
para assegurar as demandas locais, quanto para ser objeto de investimentos de corporações
internacionais. Mais recentemente, uma expressão deste processo de registro das terras é a
campanha Terra Segura, conduzida pelo governo moçambicano a partir do financiamento
proveniente do Banco Mundial, que tem por objetivo registrar e regular a ocupação através da
concessão de cinco milhões de parcelas (DUATs individuais) e instalar um Sistema Integrado
de Gestão das Terras para modernizar os serviços de administração fundiária.
Nesse sentido, algo que se destacou durante meu trabalho de campo foi como
praticamente todas as organizações que trabalham com a temática agrária na província de
Nampula estavam envolvidas com projetos de delimitação e demarcação de terras
comunitárias, para a concessão de DUATs e para mapear as “potencialidades” das áreas das
comunidades camponesas. O financiamento para esses trabalhos, cuja origem era as doações
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recebidas através de agências de cooperação internacional ou organismos multilaterais, tem
sido majoritariamente canalizado pela fundação moçambicana Iniciativa para Terras
Comunitárias (ITC). Segundo seu gestor, isso se devia ao fato de os doadores sentirem-se
mais seguros em transferirem recursos a uma ONG do que ao governo moçambicano, dados
os recorrentes escândalos de corrupção132 no país.
Conforme a descrição deste funcionário, com quem conversei no escritório do ITC em
Nampula, a organização tem por objetivo “usar a lei para apoiar as comunidades”, tanto para
garantir seus direitos, quanto para possibilitar que recebam investimentos privados. Relatou
que até o início dos anos 2000 não existia um cenário favorável para o investimento
estrangeiro no país. O que se modificou a partir de 2005, quando surgem muitas corporações
transnacionais interessadas em explorar terras e recursos naturais no território moçambicano,
como foi o caso da exploração do carvão mineral na província de Tete, outorgada à empresa
Vale. Visando facilitar o acesso a estas terras, o governo teria “acelerado” os processos de
concessão dos DUATs, o que resultou em muitas violações da Lei de Terras e do direito
costumeiro das comunidades. Neste cenário, muitos processos de consulta não foram
devidamente realizados, pois os camponeses e mesmo os governos distritais não possuíam um
conhecimento aprofundado sobre tal legislação. “Não sabiam que podiam reclamar”.
A organização surge como um projeto em 2006, posteriormente tornando-se uma
cooperativa de organizações da sociedade civil, que tem fomentado o registro das terras de
uso comunitário para que os camponeses possam “estar como igual” perante o Estado e os
investidores. Assim, a “entidade” que recebe o DUAT é a comunidade, cujos membros
participam de capacitações para compreenderem “o valor da terra registrada”. Em seguida, o
ITC auxilia na formação de um “comitê de gestão dos recursos naturais” da comunidade e na
elaboração de uma “agenda comunitárias de desenvolvimento”, que possibilite ao grupo
selecionar as áreas que poderão ser disponibilizadas, caso surja uma proposta de investimento.
Segundo a narrativa do gestor o papel do ITC se restringia a “empoderar” as
comunidades camponesas. Não participavam, portanto, das consultas comunitárias – “não
somos padrinhos” – sendo seu trabalho limitado a “deixar o conhecimento” que possa garantir
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Nesse sentido, Rahnema (2010) destaca que as iniciativas focadas na participação local se tornaram uma
nova fonte de investimentos, sendo que as organizações de base têm se tornado a infraestrutura através da qual
tal investimento é operacionalizado. A participação, portanto, tem funcionado como um dispositivo de aquisição
de fundos por parte destas organizações. Também Barroso Hoffmann (2010) aponta que a construção de
parcerias entre atores locais e globais, intermediadas pelas ONGs melhor situadas no “mercado de projetos”,
têm produzido novos mecanismos de tutela. Assim, um reflexo destas problemáticas é que “um conceito
expandido de participação poderia possibilitar ao setor privado se envolver diretamente nos negócios do
desenvolvimento” (Rahnema, 2010, p.131).
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que as consultas serão realizadas em conformidade com a legislação do país. Para tanto, a
instituição trabalha em parceria com o governo moçambicano e com as organizações da
sociedade civil, como a ORAM, que tem atuado como implementadora destes projetos:
Fazemos todo o processo de sensibilização, fazemos todo o processo técnico de
identificação dos limites das áreas que estão demarcadas ou delimitadas. Preparamos
o processo e submetemos ao governo, através dos Serviços Provinciais de Geografia
e Cadastro. E o governo emite os documentos finais, que são entregues depois às
comunidades ou aos titulares. (...) É um dos nossos core business aqui em Nampula.
Pelo menos na região de Ribaué, Malema e Angoche, estamos a fazer isto. Nós
estamos a dar DUATs coletivos para as associações agropecuárias. Mas a partir do
ano passado começamos a entrar na componente de áreas familiares. A nossa ideia
inicial foi que devemos apoiar a aquisição de DUATs para pessoas individuais.
Temos uma velha, um velho, que tem uma vasta área e ele não consegue controlar
toda a sua área, porque não tem capacidade de dar a volta em toda a área. Então esta
área precisa ser titulada a seu favor. Mas quando nós fomos ao terreno fazer o
levantamento, encontramos que as próprias comunidades disseram que não. “Esta
área que está aqui, não é só minha, é também área do meu tio, está aqui a minha
mãe, está aqui o meu irmão, estão aqui os meus primos. Então eu não posso dizer
que é uma área minha. Registrada em meu nome. Eu prefiro que a área seja
registrada como área familiar”. E a família identifica uma pessoa, que é o
representante da família. E são áreas vastas, dez, quinze, vinte hectares. (...) Esta é a
realidade de Nampula (Coordenador da ORAM-Nampula e Cabo Delgado).

Para tornar mais claros estes procedimentos, no restante desta seção trago um relato
de uma reunião de avaliação de um projeto de delimitação de terras comunitárias na região do
Corredor de Nacala, promovido pelo ITC. Assim, pretendo caracterizar não só as tramas
propriamente do mapeamento técnico, em que estão envolvidos diferentes sujeitos, mas a
interação entre um plano de disputa cartográfica e outro de disputa territorial (Acselrad,
2010), que tem resultado na produção de um valor de mercado sobre as terras das
comunidades camponesas, ao mesmo tempo em que proporciona a estas um documento que
possa reforçar sua posse sobre tais áreas.
Conforme buscarei descrever, apesar de trazer aspectos de mapeamento participativo,
cujos direcionamentos viriam de outras instâncias da cooperação internacional, o projeto pode
ser compreendido como uma composição de mecanismos de boa governança com os aspectos
específicos da relação dos camponeses com o território e com a gestão estatal da terra em
Moçambique, como mostra o relato do coordenador da ORAM. A partir desta composição,
entretanto, têm sido criadas e administradas as interações entre as comunidades locais, os
investidores e um mercado globalizado de terras, conforme ressaltado nas seções anteriores.
A possibilidade de acompanhar esta reunião de avaliação surgiu durante minha visita
ao distrito de Malema, acompanhada por Ângela, quando entrevistamos alguns funcionários
do SDAE deste distrito, que haviam acompanhado as atividades do ProSavana naquela região.
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Ao final deste encontro, o diretor do serviço de agricultura, um engenheiro agrônomo, nos
convidou a acompanhar uma reunião com os grupos que já “percebiam o valor da
certificação” de suas áreas e com aqueles que ainda estavam reticentes em iniciar este
processo. Esperava que, assim, pudéssemos entender melhor como estava funcionando a
questão da delimitação das terras e a concessão dos DUATs no referido distrito. Segundo este
funcionário do governo local ainda não havia na região “grandes constrangimentos” em
relação à usurpação de terras, pois as comunidades estariam protegidas “na base da lei”.
Nesse contexto, no dia e horário combinado nos dirigimos ao SDAE e aguardamos a
chegada do diretor. Logo que chegou ao escritório, o funcionário nos cumprimentou muito
animadamente e aos representantes das comunidades camponesas ali presentes, já mostrando
os mapas que haviam trazido para a reunião. Em seguida, fomos encaminhados para uma sala
de conferências bastante ampla, localizada em uma das antigas casas coloniais que
compunham a sede do distrito, onde se realizaria o encontro. Aos poucos foi se reunindo
também a equipe responsável pelas atividades de demarcação, enquanto um funcionário da
administração local nos dividia em torno de uma grande mesa circular. Poucos minutos
depois, entrou na sala e sentou-se ao nosso lado o gestor provincial do ITC, com quem
havíamos conversado na semana anterior.
Contudo, antes do início da reunião o diretor do SDAE nos encaminhou (exceto aos
camponeses) para uma outra sala, o gabinete do secretário permanente do distrito, para uma
apresentação inicial. Este cumprimentou a todos de forma muito receptiva, perguntando se
havíamos feito uma boa viagem e se a estrada estava boa, já que a maioria dos participantes
havia vindo de Nampula naquela manhã. Fomos apresentadas apenas como “minhas amigas
do Brasil” pelo diretor do SDAE, o que não gerou nenhum questionamento. Todos
conversavam muito animadamente, apesar de a reunião já apresentar alguns problemas, pois
logo fomos informados que os camponeses que não aceitaram a delimitação não haviam
comparecido. O representante do ITC, portanto, repetia sempre muito sério que era preciso
discutir as condições de o projeto continuar – o objetivo principal para a realização daquele
encontro, conforme ficaríamos sabendo.
Voltamos, enfim, para a sala de reuniões e ao nos sentarmos à mesa ficava clara uma
divisão no grupo. De um lado estavam os “locais”, o secretário do distrito, o diretor do SDAE,
os chefes de posto e da localidade em que se implementava o projeto, por fim, os dois
camponeses representantes de suas comunidades. Do outro lado, estavam os “de fora”: nós, o
gestor do ITC e os técnicos da empresa envolvida na operacionalização do projeto em
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questão. Como explicou o diretor do SDAE em uma fala de abertura, a reunião visava discutir
alguns problemas que vinham ocorrendo em uma iniciativa de georreferenciamento de áreas
comunitárias, realizada em parceria com o ITC.
Um dos povoados escolhidos para receber o projeto estava dificultando a realização
das atividades, portanto, o encontro tinha como objetivo discutir o que poderiam fazer para
solucionar esta questão. Os trabalhos deveriam ter sido finalizados no ano anterior e já haviam
sido prorrogados por mais alguns meses, sem que ocorressem grandes mudanças nessa
situação. O povoado estava localizado no posto administrativo de Chuhulo, localidade de
Niona. Assim, o SDAE e os administradores locais ali presentes haviam convidado as
lideranças comunitárias que aceitaram participar do projeto para o encontro. Assim, aqueles
camponeses que tiveram suas terras delimitadas poderiam partilhar sua experiência com
aqueles que ainda estavam reticentes, apresentando, inclusive, os mapas das áreas
comunitárias que construíram junto com os técnicos. Os camponeses “visados”, porém, não
compareceram à reunião.
Após esta explicação inicial, todos os participantes se apresentaram e os chefes de
posto e da localidade frisaram em suas falas que fizeram o trabalho de comunicar e
sensibilizar a comunidade ausente sobre o encontro, inclusive informando aos régulos que
seriam reembolsados pelos gastos com transporte até a sede do distrito. Alguns chegaram a
dar indícios de que viriam, porém, já no dia anterior à reunião não estavam conseguindo
entrar em contato com os líderes comunitários. Suas falas foram seguidas pelas dos técnicos,
que buscaram expor as dificuldades que vinham enfrentando.
Em maio de 2017, o ITC iniciou o Projeto Niona de Delimitação de Terras
Comunitárias. Para sua implementação foi formado um comitê de gestão, em acordo com o
governo distrital de Malema, para realizar capacitações em comunidades previamente
escolhidas. O projeto, portanto, teria sido recebido “em boa fé”, relatou o gestor do ITC, para
que os técnicos de uma empresa especializada realizassem os procedimentos de delimitação
de suas áreas. No entanto, estes logo perceberam que faltava a participação de algumas
comunidades, pois estava ocorrendo um processo de “desinformação”, ao que tudo indicava
conduzido por um régulo, no qual o projeto foi confundido com uma etapa do ProSavana.
Tendo em vista esta situação, tiveram de iniciar um trabalho maior de esclarecimento sobre o
que estava a ser feito, explicando que o projeto era para “defender os interesses da
comunidade”. Alguns grupos aceitaram participar, porém, outros permaneciam com o receio
de perderem suas terras.
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Um dos técnicos presentes na reunião relatou que havia visitado a zona em que
ocorreram os desentendimentos, devido às informações sobre a dificuldade em dar andamento
ao processo, relatadas pela empresa responsável pela delimitação das terras. Ele tentou
“entrar” na região, uma área naturalmente de difícil acesso em razão das matas mais fechadas
e dos muitos cursos d’água, mas uma confusão em torno de um programa de combate à cólera
não possibilitou que ele chegasse até as comunidades. Estas achavam que ele estava “a levar
doenças” para a população. Em outros momentos, relataram os técnicos, os funcionários que
deveriam realizar uma capacitação chegaram a ser expulsos por membros da comunidade,
que lhes “lançavam pedras”. Em razão destes conflitos a empresa passou a negociar com o
ITC a mudança da região de intervenção, uma vez que não encontravam condições de
trabalhar com os grupos escolhidos. Na perspectiva destes técnicos as opções eram “mudar ou
fechar” o Projeto Niona. Caso a mudança ocorresse, teriam de recomeçar o trabalho. Deste
modo, em razão do tempo curto que ainda restava para a finalização do projeto, o ITC negou
a mudança de área. Como explicou o gestor da organização, o problema estava “na
burocracia” envolvida na operacionalização das atividades previstas, pois os relatórios de
prestação de contas deveriam ser entregues aos doadores até o mês de março daquele ano.
Assim, os fundos não utilizados retornariam às agências de cooperação.
A opção que propunha era mudar o nome do projeto e a localidade, para em seguida
concorrerem em um novo concurso para o mesmo fundo. Portanto, o Projeto Niona seria
encerrado. Esta era a decisão final tomada pelo ITC em Nampula, que ele vinha comunicar. O
gestor destacou ainda que a organização possui projetos no distrito de Malema desde 2011, já
tendo conduzido quarenta e três processos de delimitação, mas o ProSavana havia criado
“confusão” e um “desconforto” nas comunidades133. Enfatizava, porém, que o programa não
possuía nenhuma ligação com a proposta de gestão das terras comunitárias estimulada pelo
ITC, que visava primordialmente dar segurança às comunidades sobre a posse da terra.
Segundo o gestor, quanto mais próximas do “corredor”, isto é, da ferrovia e das
estradas principais, mais fácil era trabalhar com as comunidades, pois tinham melhor acesso a
informações seguras e estariam, assim, “mais abertas” à delimitação e certificação das terras.
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Já em nosso encontro em Nampula o funcionário do ITC havia destacado que a organização se colocou contra
o ProSavana, pois este não apresentava claramente a forma como trabalharia com as comunidades. Segundo seu
relato, havia na proposta de cooperação muitas “preconcepções” trazidas pelos investidores, sem que os
cooperantes conhecessem de fato a região. Um exemplo eram as supostas “terras livres” que não existiam de
maneira contínua no Corredor de Nacala. Entendia, portanto, que era uma iniciativa que “negociaram lá fora”,
sem considerar o fato de que para sua implementação populações teriam que ser deslocadas. Isso havia gerado
“muito oportunismo”, pois o governo teria tentado esconder as projeções feitas pelos investidores para acelerar
as negociações sobre o programa.
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Este não era o caso de Niona, que estava localizada “muito no interior”. No entanto, o
representante do ITC reforçava que não poderiam “forçar” a implementação do projeto, mas
sim reavaliar as estratégias de sensibilização que seriam usadas para que a população
percebesse que os mapas poderiam ser aproveitados em seu benefício, pois “defendem a
comunidade”, assim como os DUATs. Conforme seu relato “ninguém mexeu com os que
fizeram” o mapeamento, pois se um investidor demonstra interesse na área é a comunidade
que pode decidir se deseja conceder ou não uma parte de suas terras. Concluía, assim, que
teria sido importante que aquelas comunidades que negaram o projeto tivessem comparecido
à reunião, para ouvir os testemunhos daqueles que já têm os seus mapas.
O representante do ITC finalizou sua fala destacando que ao invés de trazer resultados,
em consequência do que foi exposto, ele vinha encerrar o projeto. Todavia, a organização se
comprometia a não “abandonar” a região. Com um ambiente mais tenso após o
posicionamento do ITC, iniciaram-se em seguida as respostas do outro lado da mesa. Segundo
o secretário do distrito “o problema são os líderes e não a população”, portanto, o trabalho de
sensibilização deveria ser no sentido de explicar para a comunidade o que significava a
documentação recebida. Ao que o gestor do ITC respondeu que não havia mais tempo para a
realização deste trabalho, pois já haviam sido gastos fundos dos doadores sem nenhum
resultado. A agência deveria agora se concentrar nos relatórios de prestação de contas, mas
mantinha a proposta de abrirem um novo concurso para a mesma zona. Em seguida, o diretor
do SDAE tomou a palavra, realizando um papel de mediação entre os técnicos e o governo
local. Destacou que “como pesquisador” (modulando seu papel político como funcionário do
governo) estava satisfeito que as comunidades tivessem negado o projeto, pois não estavam
preparadas para recebê-lo. Em Niona, afirmou, “não estão a ver”, “precisam ser acordados”
para não acontecer como em Tete134. O engenheiro pediu, porém, que a organização não
deixasse suas atividades no distrito por conta do problema com uma localidade específica e,
mudando o tom de seu discurso para uma série de metáforas bélicas, afirmava que iria
“semear a guerra” caso isso acontecesse.
Sua proposta era que o governo local levasse os líderes das comunidades que já tinham
seus mapas para participarem de uma reunião no próprio posto administrativo. Assim,
poderiam mostrar aos que ainda não passaram pela delimitação como já sabem dizer o que
querem e como já “estão a perceber” os benefícios do mapeamento e da delimitação. Era o
momento, afirmava, de adotar “uma estratégia periférica” e “atacar” o bloco de comunidades
134

Refere-se aos reassentamentos feitos pela Vale. Sobre os efeitos dos reassentamentos realizados pela empresa
para as comunidades do entorno da mina de Moatize consultar o trabalho de Vieira (2019).
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que se estendia até o rio Lúrio. Demarcando, assim, suas áreas circunvizinhas para que
pudessem ter a “visão” do que significava todo esse processo.
Em seguida o chefe do posto administrativo relatou que em Chuhulo sede (outra
localidade deste posto administrativo) os camponeses já “têm a visão” e sabem da importância
do trabalho do ITC. Portanto, pedia desculpas pelos transtornos e reforçava o pedido de que a
agência não encerrasse todas as atividades no distrito. Também um dos técnicos ressaltou a
importância do trabalho com as lideranças, lembrando que nas comunidades onde foi feito um
trabalho mais intenso de sensibilização não houve problemas para trabalharem. Relatou que
alguns extensionistas do SDAE estavam realizando atividades nesse sentido junto aos líderes
comunitários, o que já tinha resultado na aceitação da delimitação por parte de alguns grupos.
O gestor do ITC respondeu, então, que estava ciente que o conflito enfrentado não era
generalizado. Contudo, reafirmava que em quase doze meses de trabalho a maior parte do
tempo foi gasto na resolução de problemas. Só haviam conseguido trabalhar efetivamente em
cinco comunidades das oito previstas para aquele ano. Lembrou ainda que aquela não era uma
decisão direta do ITC, mas do Comitê de Nampula, do qual faziam parte entidades do Estado,
do setor privado, acadêmicos e da sociedade civil. Foi esse mesmo comitê que havia
escolhido Malema como alvo do projeto em razão da pressão sobre as terras na região, assim
como foram direcionados projetos para as áreas de mineração. Ambas eram zonas prioritárias
de intervenção. Explicou também que o projeto fazia parte de uma preocupação mais ampla
da organização em relação aos “conflitos de terra” no país, e deveria contribuir para que não
encontrassem mais comunidades “sem saber um artigo de lei”, “leis que são boas para os
moçambicanos”, ou “sem saber ler um papel”. Deste modo, uma vez que o governo “não vai
estar em todo lugar” era preciso preparar as comunidades para lidar com os investidores.
Diferentemente de questionar a chegada destes investidores, sua fala mostrava como o
objetivo principal do projeto era mostrar às comunidades que “os investidores podem vir”,
mas são elas que precisavam ser capazes de decidir o que eles podem fazer em suas áreas.
Assim, deveriam continuar a ser preparadas, tanto técnica, quanto politicamente, para que as
delimitações e certificações pudessem ser eficientemente realizadas.
As falas em geral deixavam marcada a responsabilidade do governo local em assumir
o trabalho de preparação das comunidades para intervenções como o Projeto Niona. Assim, a
palavra final do secretário do distrito era que estavam comprometidos a “ir até lá” e realizar
atividades mais próximas das comunidades para “desbloquear” esta situação. Ressaltou que
logo seriam realizadas eleições e que provavelmente iam “ter barulho”. Não era bom que nos
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comícios surgissem conversas sobre “tirar terra”. Pedia, portanto, que o ITC realizasse um
“relatório suave”, que não “manchasse” a imagem do distrito. Enfim, os representantes do
governo deixaram a reunião com mais pedidos de desculpas e de “não nos abandonem”,
ficando apenas o diretor do SDAE que passou a conduzir uma segunda etapa do encontro.
Dizia que “agora que os políticos saíram” poderíamos começar uma “reunião técnica”.
Ele comentou que existia um problema entre as comunidades e o chefe do posto, logo,
não haviam recebido muito apoio por parte deste funcionário do governo. Entretanto, os
camponeses já estavam percebendo que nenhuma comunidade perdeu suas terras e
reconheciam que os vizinhos tinham um melhor controle sobre o que podiam fazer em suas
áreas. Para nos demonstrar esta melhor gestão das terras comunitárias, possibilitada pelo
mapeamento, pediu que os camponeses ali presentes apresentassem os seus mapas. De tal
modo, muito politicamente, nos colocava todos juntos como parceiros técnicos,
pesquisadores e cientistas, além de criar um momento de participação dos camponeses que se
deslocaram até a sede do distrito. Mostrava também ao representante do ITC certo orgulho e
disposição em relação ao que pôde ser efetivado através do projeto. Por fim, demonstrava às
“amigas brasileiras” que as delimitações das terras não tinham ligações com o trabalho do
ProSavana (ainda que preparasse um quadro jurídico e político adequado a ele).
Os camponeses, então, se direcionaram a frente da sala e colaram seus mapas,
desenhados em papel de seda, nas paredes. Explicaram que possuíam dois mapas, um da
“visão atual” das terras e um segundo com uma “visão de futuro”. O primeiro indicava “como
estamos a viver”, diziam, e as linhas imaginárias que limitavam as comunidades entre si. No
caso apresentado por um dos camponeses, tratava-se de uma comunidade próxima a uma
estrada colonial, que marcava um de seus limites. O mapa trazia ainda os rios, montanhas,
florestas, casas, áreas de cultivo e de pousio, uma igreja e a ferrovia. Já o segundo mapa,
apresentava “o que esperamos que nos aconteça”, “o que estamos a prever”, explicou o
camponês. Além da área de habitações já existentes ao longo da estrada, trazia demarcada
uma área para assentar a expansão da população, pois “teremos netos”, uma área para receber
investimentos, outra para infraestruturas como uma escola e um hospital, uma barragem, a
área de florestas comunitárias e, por fim, a área de produção agrícola dos membros da
comunidade. Não estavam presentes, entretanto, as terras em pousio, indicando também uma
mudança nessa maneira camponesa de produção.
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Figura 37: Foto da apresentação dos mapas das terras comunitárias já delimitadas.
Fonte: Registro feito em campo.

Em seguida o camponês mostrou um documento que a comunidade elaborou em
parceria com a ORAM, ONG que acompanhou este processo de certificação. Tratava-se do
Plano de Uso e Gestão da Terra. Segundo o camponês, agora eles sentiam que possuíam
“grande segurança”, pois quem aparecesse teria que “pedir licença”. “As terras são nossas,
incluído os recursos”, concluía.

Figura 38: Foto da apresentação do Plano de Uso e Gestão da Terra pelos camponeses.
Fonte: Registro feito em campo.

Terminada sua apresentação, o segundo camponês foi à frente e colou seus mapas na
parede. Pediu desculpas por só ter trazido o mapa de “visão futura”, que descrevia como
“cheio de sonhos”, pois mostrava como esperavam que a comunidade estivesse dali há dez ou
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quinze anos. No mapa estavam indicados desta vez os tipos de solo: as terras preta e
vermelha, mais férteis, e os arenosos. Traziam também o hospital que “o governo nos deu”,
uma estrada, as casas, a floresta, uma escola, áreas de produção individual já existentes e as
coletivas. No que se refere à projeção futura, o mapa apresentava uma área para um novo
conjunto de casas (bairro), futuras antenas de telefonia, torres de energia e as áreas para os
investidores. O camponês apresentou, enfim, um plano de atividades da associação de
agricultores da qual era membro, apoiada pelo governo local. O documento estabelecia as
condições para que empresários investissem nas terras das comunidades, pois sabiam que “o
individual vai chegar”. Contudo, com os mapas, a associação documentada e o apoio
governamental, sentiam-se seguros de que as terras ficariam com a comunidade.

Figura 39: Foto do mapa realizado através do mapeamento participativo.
Fonte: Registro feito em campo.

Finalizando a reunião, o diretor do SDAE reforçou a posição de que se os camponeses
não estivessem organizados, um empresário com interesse nas suas terras poderia oferecer
pagamentos individualizados para as famílias, que não teriam força para decidir sobre o que
poderia ser realizado em suas terras. Deste modo, correriam o risco de serem rearranjadas sem
uma área de produção própria. Com a delimitação e o mapeamento, afirmava, a comunidade
conseguiria entender a dimensão de suas terras em hectares, o que facilitaria seu controle.
Juntamente com o gestor do ITC, o diretor estimulou que os camponeses levassem os mapas
para as escolas das comunidades, de maneira a permitir que as crianças apreendessem qual era
o seu território de direito. Encerrando a reunião, ele explicou que nenhum trabalho de
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delimitação foi fácil, mas estavam conseguindo desenvolvê-los desde 2014. Logo, o SDAE
não iria desistir de “abrir a visão” dos camponeses que não aceitaram o projeto.
A partir deste relato é possível perceber como este esforço de mapeamento das terras
comunitárias está imbuído de uma perspectiva que encara estas terras, ou ao menos uma parte
delas, como subaproveitadas. Tal posicionamento tem sido promovido tanto por investidores,
quanto por doadores, governos e mesmo por alguns trabalhos científicos. “Existe uma crença
crescente de que tal terra poderia ser reabilitada se fosse cultivada, especialmente de modo a
fazer uso de recentes inovações biotecnológicas, que já estão (ou logo estarão) disponíveis
para a produção e processamento tanto de alimentos, quanto de biocombustíveis” (Borras e
Franco, 2010, p.512). Nesse sentido, a assistência que acompanha os pacotes técnicos da
cooperação internacional, como no caso do Projeto Niona, realiza um trabalho político que
constrói a articulação entre demandas externas e modalidades de administração local dos
recursos. Processo que é realizado através da institucionalização de sistemas, padrões e
procedimentos de monitoramento, auditoria, definição de metas e coleta de dados, que
carregam profundamente os interesses e perspectivas dos doadores (Mosse, 2005).
A criação de tais mapas, documentos e formas de cadastro, oferecem, ainda, a já
referida segurança jurídica para os investidores, ao conseguirem catalogar, manter visíveis e
modificar elementos da tradição conduzidos pelas comunidades camponeses. Neste caso, até
mesmo o futuro torna-se mapeável, imbuído de uma planejabilidade universalizante e de
promessas, que se articulam ao trabalho de convencimento realizado pelo governo local para
que as comunidades aceitem os projetos. Contudo, tais experiências de mapeamento
participativo criam “situações marcadas pelo envolvimento intermitente dos atores, formando
comunidades provisórias compostas por membros reunidos transitoriamente na busca de
objetivos apresentados como comuns” (Barroso Hoffmann, 2010, p.61). Trata-se de uma
articulação temporária de atores, localizados em diferentes esferas desta gestão transnacional
do território, com perfis socioculturais e profissionais variados, que conjunturalmente
estabelecem alianças, que muitas vezes só vão se manter enquanto permanece ativo e estável
o projeto de desenvolvimento (Acselrad, 2010; Barroso Hoffmann, 2010).
O caso do Projeto Niona e as insistências dos membros do governo distrital pelo “não
abandono” da região por parte do ITC e dos doadores que a organização representa, portanto,
mostram a transitoriedade destas comunidades. Ao passo que para os camponeses tais
intervenções configuram apenas mais um dos muitos projetos para melhor “organizar” suas
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terras, recursos e modos de vida, podendo, assim, ter sido facilmente confundido com o muito
contestado ProSavana.
5.4 “Mecanismos de abrir espaço” da tecnologia para o desenvolvimento

Conforme tenho buscado apresentar, muitas poderiam ser as abordagens escolhidas
para um deslocamento de perspectiva que permitisse tratar do eclipsamento de problemáticas
políticas pelo discurso técnico no decorrer da implementação do ProSavana. O domínio
Savana, por exemplo, sofreu variações em seu uso – como categoria climática que engloba o
bioma do Cerrado, ou como uma classificação relativa à produtividade do solo – conforme as
motivações dos promotores do programa. Assim como o enfoque na noção de segurança
alimentar se deslocou de um problema regional, para uma necessidade global, que legitimou a
criação do programa de cooperação e seu modelo de intervenção pautado quase
exclusivamente no aumento da produtividade agrícola e na exportação de commodities.
Todavia, nesta seção, tentarei destacar como ao apresentar o problema da região do
Corredor de Nacala como estritamente técnico – a produção dos agricultores de pequeno e
médio porte estaria limitada devido a sua aderência a práticas agrícolas tradicionais –
questões como a do direito à posse da terra e a distribuição da produção agrícola ficaram
eclipsados. As críticas e alianças que culminaram nas resistências à sua implementação,
entretanto, têm feito emergir tais problemáticas. Desse modo, para mostrar tal movimento de
evidenciação da tecnopolítica implicada no programa, partirei de três problemas de ordem
“técnica e metodológica” apontados na Chamada dos Povos para Invalidação Imediata da
“Auscultação Pública do Plano Director do Prosavana” (2015), um dos documentos de
mobilização da Campanha Não ao ProSavana.
A primeira problemática a que chamam a atenção é o fato de os técnicos destacarem o
modelo agrícola tradicionalmente realizado pelos camponeses como o responsável pela baixa
produtividade do setor. Algo que já estava presente nos primeiros documentos do ProSavana e
ainda continua presente na versão mais atual do Plano Diretor, conforme apontado no
segundo capítulo deste trabalho:
Nesta área, muita terra agrícola não está ainda desenvolvida, e agricultores de
pequena escala utilizam técnicas agrícolas tradicionais e extensivas, e, portanto
a produtividade de culturas de consumo próprio e comerciais é baixa. Mesmo
para agricultores de média e grande escala, o uso de tecnologias agrícolas é
limitado, e sua produtividade não é muito alta. Portanto, o fortalecimento das
áreas agrícolas por meio da introdução de tecnologia apropriada e por meio de
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investimentos irá aumentar significativamente a produtividade e a quantidade
produzida (ProSAVANA-PD, 2012, p. 1, grifos meus).
Devido à baixa produtividade, atividade de pequena escala e falta de mercados para
a comercialização dos seus produtos, o benefício da agricultura para os produtores é
limitado. Assim, os produtores não têm recursos financeiros para a aquisição de
insumos agrícolas. Outrossim, têm um acesso limitado ao conhecimento e a
tecnologia agrícola moderna, o que restringe a capacidade de aumento da
produtividade e por consequência a melhoria dos meios de subsistência. A baixa
produtividade constitui um dos principais constrangimentos para o aumento da
produção e diversificação de produtos agrícolas (...). O rápido aumento da
população impõe desafios para o crescimento da produção agrária no Corredor de
Nacala. Num ambiente com densidade populacional relativamente baixa, a
agricultura extensiva dominante é uma forma de agricultura estável e
sustentável. Contudo, a tendência recente de uma população crescente, começa
a comprometer o fundamento deste sistema tradicional de produção (Draft Zero
do Plano Diretor, 2015, p.4, grifos meus).

Embora se possa perceber na segunda versão do documento um discurso que se volta
para a integração do pequeno produtor à cadeia produtiva agrícola e ao mercado, não são
abordadas importantes questões políticas que teriam também contribuído para a baixa
produtividade na região, como as sucessivas iniciativas “contra” o campesinato conduzidas
pelo governo moçambicano (Bowen, 2000). Como destaca Mosca (2012), mesmo após o fim
da guerra civil e com a mudança de regime econômico tais políticas impediram que houvesse
transformações estruturais da base produtiva, das tecnologias, a recuperação de estradas que
permitissem a circulação de pessoas e de mercadorias pelo meio rural, ou a manutenção da
produtividade das áreas agrícolas. O período pós-guerra foi marcado pela transferência de
recursos do campo para a cidade e para o exterior, sem que fossem produzidas formas de
geração de emprego ou de rendimento para a imensa população no campo.
Assim, em meio a um contexto de baixo investimento governamental e da cooperação
internacional em culturas alimentares, a agricultura realizada pelos camponeses, conduzida
através da rotação das áreas de cultivo e pela consorciação de culturas, referenciada em uma
produção de base tradicional e familiar, é destacado pelos manifestantes como principal fator
para a conservação da fertilidade da terra.
Dizem que a baixa produtividade é por causa do modo de produção e da agricultura
extensiva. Quando na verdade, em Moçambique, uma das razões fundamentais da
produtividade é a agricultura itinerante, que permite que os camponeses produzam
sem nenhum apoio do Estado. Sem nenhum serviço de extensão. Um serviço público
de extensão que não tem nem dois mil extensionistas. Esses serviços de extensão
não existem. Para um técnico ir à machamba é preciso que o camponês pague o
combustível. Sem acesso ao serviço de irrigação, sem formas adequadas de
processamento e de conservação, essas pessoas ainda conseguem produzir e ficar
mais ou menos cinco, seis meses com uma produção. Depois perdem, porque
apodrece. Essas pessoas conseguem produzir (Membro da ADECRU).
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No entanto, já se pode perceber na região um aumento nos investimentos em uma série
de culturas de rendimento, isto é, aquelas que apresentam uma maior produção por menor
unidade de área cultivada e em um menor tempo. Além dos cultivos de chá, tabaco e algodão,
cuja produção foi introduzida pelas empresas coloniais, outras culturas voltadas para a
exportação também estariam sendo implementadas na região como o gergelim. Mais
recentemente, surge a produção da soja e as plantações florestais de eucalipto (Smart e
Hanlon, 2012). Assim, o modelo agrícola trazido pelo ProSavana, afirmam os manifestantes,
estaria seguindo estas tendências e direcionando a maior parte da transferência de tecnologias
para a produção de commodities para um mercado internacional. Este é o segundo
questionamento “técnico-metodológico” que destacam, pois se trata da tecnologia de
agricultura tropical em larga escala, que se adequa somente a certos tipos de modelos
agrícolas, destacadamente ao agronegócio, pois é altamente dependente do uso de insumos
certificados por grandes corporações transnacionais (Nogueira e Ollinaho, 2013) – os pacotes
descritos no terceiro capítulo.
Olhando o caso concreto do programa ProSavana, se formos a ver as culturas que
serão produzidas, as culturas prioritárias que serão produzidas por empresas, não são
culturas ligadas ao conceito de segurança alimentar e nutricional. São culturas
ligadas à comercialização, são commodities, que facilmente podem ser exportadas
por via do corredor. Temos que optar por um ProSavana que de fato vai privilegiar
os produtos que são da dieta alimentar moçambicana. Se formos no Plano Diretor,
destes produtos que constituem a dieta alimentar moçambicana, só podemos plantar
o milho. Percebes? E se formos investigar mais, os hectares que serão cobertos pela
produção de milho é uma porção muito pequena. Aquela quantidade sendo
produzida não vai ser suficiente para a demanda de milho para alimentar os 25
milhões de moçambicanos. É apenas um discurso para justificar a implantação do
agronegócio, que no final do dia vai beneficiar as grandes multinacionais, as grandes
empresas, vai beneficiar de fato as elites do poder que querem que esse programa
seja implementado a todo custo (Membro da ADECRU).

Assim, não seria coincidência, destacam as organizações críticas ao programa, que o
Plano Diretor não inclua projetos que empreguem sistemas voltados para a agricultura
tradicionalmente exercida pelos camponeses, ou agroecológicos, com o uso de fertilizantes
orgânicos e recuperação de sementes nativas, nos quais o Brasil também possui uma
importante base de conhecimentos técnicos, conforme exposto pelo representante do MPA na
Conferência Triangular dos Povos e pelo posicionamento do CONSEA em relação ao
programa. A agricultura familiar, que se assemelharia à maneira de produzir desenvolvido
por grande parte dos agricultores moçambicanos, não seria, portanto, uma abordagem
marcante no ProSavana (embora tenha sido incorporada em documentos mais recentes).
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A Embrapa tem dois mil técnicos ligados à agricultura familiar. Aqui não tinha
nenhum. O Ministério do Desenvolvimento Agrário praticamente foi excluído do
ProSavana. Todas as questões do ProSavana eram discutidas pela ABC e pelo
Ministério da Agricultura [moçambicano]. (...) E infelizmente o atual governo
[brasileiro]135 está cortando os outros programas que deveriam continuar. Como o
programa de combate à fome. Eu pessoalmente acho que o único programa que vão
manter é o ProSavana (Antigo membro da UNAC).

Contudo, diferentemente da noção de agricultura camponesa, que remonta ao
processo de descolonização e implantação do governo socialista, o conceito de agricultura
familiar em Moçambique está vinculado, principalmente, ao aparato da ajuda internacional.
Segundo Uaiene (2015), a definição geralmente adotada no país é a estabelecida pela FAO,
que faz referência à agricultura realizada por produtores de pequena escala, pastores,
pescadores ou “guardiões da floresta”, que manejam áreas de menos de dez hectares, nas
quais as motivações para a produção estão centradas em decisões familiares. Portanto,
utilizam-se majoritariamente da mão de obra deste agregado familiar e mantém parte dos
excedentes da produção para sua subsistência. Foi possível perceber, porém, que nas
demandas da UNAC e dos camponeses “organizados” no movimento esta maneira de produzir
aparecia com frequência, geralmente vinculada à noção de agroecologia. Logo, o contato com
os movimentos do campo brasileiros e com a via Campesina de maneira geral136, também
contribuiu para que estas concepções de agricultura “viajassem” e fossem incorporadas às
lutas do movimento camponês em Moçambique e à campanha Não ao ProSavana.
Nos primeiros anos de articulação de uma resistência ao ProSavana, a referência à
agricultura familiar era muito presente, como mostram os documentos destacados no segundo
capítulo. Com o passar dos anos, entretanto, a própria maneira de produzir dos camponeses
moçambicanos torna-se cada vez mais evidente, principalmente por sua especificidade em
relação ao regime de terras do país, como pode ser visto no relato da 3º Conferência
Triangular dos Povos. Entre outras organizações da sociedade civil mais afastadas de alguns
posicionamentos da UNAC, quando questionei o que se entendia por agricultura familiar no
contexto Moçambicano, as respostas seguiam um sentido literal, como “agricultura feita pelas
famílias”. Reforçavam, porém, que em Moçambique o que se pratica majoritariamente é uma
agricultura de base camponesa, “Nós normalmente chamamos camponeses, (...) [agricultura
135

Refere-se ao governo de Michel Temer (2016-2019).
É importante ressaltar que também no âmbito da FAO o estimulo à agricultura familiar era grande neste
período, em razão da gestão de José Graziano da Silva, acadêmico brasileiro da área de desenvolvimento rural,
que se tornou diretor da organização entre os anos de 2011 e 2019 (dois mandatos). Graziano foi responsável por
levar os programas do governo Lula (no qual havia sido Ministro Extraordinário para a Segurança Alimentar)
voltados ao combate à fome e de apoio aos pequenos produtores para a instituição multilateral. Nesse contexto,
2014 foi considerado o ano da agricultura familiar pela FAO.
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familiar e pequeno produtor] penso que são terminologias importadas de alguma parte, por
exemplo, da América Latina, especificamente do Brasil”, explicou o coordenador da ORAM.
Muitos de meus interlocutores da sociedade civil destacavam também uma dissonância
no que se referia à ideia de segurança alimentar expressa nos documentos e pronunciamentos
oficiais sobre o ProSavana. Esta estaria sendo pensada apenas no que se refere ao lado
japonês da cooperação, a partir do suprimento de sua demanda nacional de soja (os brasileiros
estariam mais envolvidos na transferência de tecnologia e internacionalização de suas
empresas agrícolas). Enquanto que, no lado moçambicano, a implementação do ProSavana
geraria mudanças profundas na dieta das populações locais, ao transformar seu modo de
produção por consorciação de culturas. Em contraste a essa tendência, portanto, a demanda
destas organizações seria não somente por segurança, mas pela já referida soberania
alimentar e nutricional: pela possibilidade de escolha do que e de como produzir seu
alimento. Apontam que até seria possível um país garantir a segurança alimentar através da
importação de comida, pois “pode não ter capacidade de produzir, mas importar e garantir a
segurança alimentar”, descreve um dos manifestantes. No entanto, este conceito muito amplo
deveria ser associado ao de soberania:
Porque se nós recorremos apenas ao conceito de segurança alimentar, aí vamos
introduzir o conceito da biotecnologia. Vão dizer que para garantir a segurança
alimentar temos que recorrer ao uso de OGMs, sementes geneticamente
modificadas, porque são tolerantes à seca. Aí o conceito de segurança alimentar,
olhando para os ganhos imediatos, pode ter sua lógica. Mas a comunidade não tem o
direito de escolher o que quer produzir? Onde vão estar aquelas sementes das
comunidades que o meu avô, meu bisavô usou no passado e que de fato tolerou
vários períodos de seca? Onde está aquela biodiversidade de sementes, de plantas,
que existiu em Moçambique? Vai desaparecer se nós recorrermos ao conceito de
segurança alimentar (Membro da ADECRU).

Conforme reiterado por muitos manifestantes entrevistados, a perspectiva da
soberania alimentar não nega o desenvolvimento, a necessidade de aumento da produção, as
melhorias nas técnicas empregadas pelos camponeses e mesmo a ligação deste com o
mercado, mas propõem que sejam construídos modelos “endógenos” de desenvolvimento.
“Nós não queremos ouvir de alguém, olha esse modelo foi um sucesso no Brasil, foi um
sucesso no Japão. Nós queremos que nós como moçambicanos participemos do processo de
elaboração de projetos de investimento e programas de desenvolvimento. O ProSavana está a
impor modelos”, descreve um membro da campanha. Dessa forma, mesmo as novas versões
do Plano Diretor ainda estariam considerando os camponeses apenas na medida em que estes
poderiam contribuir com tal modelo agroexportador, ligado à cadeia empresarial do
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agronegócio. O que se resumiria em duas diretivas: afastar os camponeses da agricultura
itinerante e de técnicas tradicionais de gestão de terras (pousio e consorciação), fazendo-os
adotar técnicas de cultivo intensivo; conduzir os agricultores para um regime de produção por
contrato com empresas agrícolas e transformadoras.
Assim, apesar da mudança de abordagem durante as tentativas de implementação de
suas componentes desqualificarem em alguma medida as críticas de que o programa viria
“usurpar terras”, ainda seria possível pensar em “mecanismos de abrir espaço”, como chamou
um membro de uma ONG crítica ao programa, dada a especificidade do regime de terras em
Moçambique e a relação das comunidades camponesas com esta. Um destes mecanismos é a
proposta de agricultura por contrato como uma forma de realizar a integração win-win entre
diferentes escalas de produtores, a partir da formação de cadeias de valor e de um corredor
logístico que pudessem acelerar a produção do desenvolvimento na região.
O referido aumento nos investimentos privados transnacionais em aquisições de terras
tem levado muitos analistas e agências de desenvolvimento a propor a agricultura por contrato
como uma forma de evitar o deslocamento de populações locais e a aquisição de grandes
parcelas de terras por investidores estrangeiros (Smalley, 2013). Tal proposta tem sido
apontada como uma forma de incorporação dos pequenos agricultores à cadeia de
agronegócio transnacional de uma maneira “pró-pobre” (pro-poor), pois não resultaria
necessariamente em desapropriações (Oya, 2012). No caso do ProSavana não foi diferente.
Tendo em vista os modelos propostos pelo Plano Diretor, a agricultura por contrato tem sido o
principal mecanismo de transferência da tecnologia desenvolvida através do ProSavana-PI,
ou da própria Embrapa, aos camponeses.
Existe uma grande variedade de formas de contrato, mas a maioria se baseia em um
acordo entre os produtores locais e uma empresa, que, enquanto compradora, estabelece as
condições de produção e de mercado. “A empresa contratante fornece todos os factores de
produção – sementes, fertilizantes, agroquímicos – assim como o apoio técnico e por vezes a
lavra e a debulha. (...) O custo destes serviços (...) é deduzido do valor das culturas vendidas”
(Smart e Hanlon, 2012, p. 41). Tais empresas podem ser grandes produtores visando a
exportação, companhias de processamento, ou revendedores no final da cadeia de produção.
Os propositores desta abordagem apontam como vantagens para os agricultores locais a
garantia de mercado, o acesso a insumos e a assistência técnica, além de uma maior
estabilidade nos rendimentos (Morais, 2014). Assim, os contratos seriam uma forma de tentar
controlar os riscos e incertezas implicados na produção agrícola, tanto para os contratantes
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quanto para aqueles que vão produzir, a partir da padronização preestabelecida de preços,
quantidades e qualidade do que for cultivado (Glove e Kusterer, 1990).
Em relação ao ProSavana, o modelo de contrato proposto é o de outgrowers, isto é, o
pequeno produtor atua como um fornecedor que complementa a produção de uma unidade
agrícola central. A empresa estabelece, por conseguinte, contratos com os agricultores, ao
mesmo tempo em que mantém uma área própria de produção de determinada commodity,
garantindo sua produção privada. “Geralmente conota um esquema governamental, com uma
empresa pública comprando a colheita dos agricultores para si, ou como parte de uma joint
venture com uma empresa privada. O termo é mais frequentemente usado na África e Ásia”
(Glove e Kusterer, 1990, p.5). Assim, alguns insumos e serviços técnicos são disponibilizados
pela empresa como crédito, também podendo ser disponibilizado pelo Estado, por uma
terceira parte, como bancos ou a cooperação internacional.
Todavia, críticos a esta forma de integração dos pequenos agricultores ao mercado,
destacam que alguns modelos de contrato podem gerar riscos, como o endividamento dos
produtores que se submetem ao acordo. Estes se tornam dependentes dos insumos da empresa
contratante, que ainda pode rejeitar o produto fornecido por estar fora de seus padrões de
qualidade ou realizar descontos maiores no preço final. Para além destas questões, ao se
envolverem na produção de culturas de rendimento os agricultores ficam expostos às
flutuações do mercado global de commodities. Podem, portanto, ser criadas situações de
aumento do preço dos alimentos, que se tornam menos disponíveis devido ao incentivo do
cultivo de monoculturas para a exportação, em detrimento da produção para o mercado local
(De Shutter, 2011). Segundo Morais (2014) e como pode ser visto pela descrição dos modelos
do ProSavana-PEM, os agricultores mais vulneráveis – chamados “produtores individuais não
associados” nos documentos do programa – muitas vezes sequer chegam a ser considerados
como candidatos para trabalharem com as empresas agrícolas.
Nesse sentido, é importante ressaltar que no ProSavana os modelos de outgrower
enfocam principalmente os chamados produtores emergentes, pouco discutindo os riscos
produzidos para os camponeses mais pobres que serão afetados de modo colateral com a
mudança nos métodos de cultivo, com as possíveis variações nos preços dos alimentos e no
acesso às terras. Mesmo em relação a estes produtores emergentes, na experiência dos
camponeses na produção por contrato de culturas já históricas no país, o que se observa são
empregos intermitentes, com baixos salários e pagamentos quase irrisórios pela exploração
das terras das comunidades. Portanto, entregando sua área de cultivo, ou indo trabalhar na
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área de um empresário em troca de um salário, o camponês fica dependente do pagamento
que receberá para poder adquirir alimentos. Tratando-se de comunidades que precisam
produzir seu próprio alimento e que muitas vezes estão completamente isoladas de redes de
compradores para seus produtos excedentes, isso se torna um grande risco. É o que mostra, o
caso da produção de tabaco em Monapo relatado por um de meus interlocutores, no qual as
comunidades “tinham dinheiro no bolso, mas não tinham comida para alimentar suas famílias.
Porque em Moçambique não existe empresa que produz comida, quem produz comida é a
comunidade, são os camponeses”.
No mesmo distrito pude acompanhar um caso semelhante, em que uma comunidade
teve de deixar as áreas em que cultivavam mandioca, milho e feijão por conta da expansão de
uma empresa produtora de sisal na região “desde o tempo do colono”. Segundo o relato da
comunidade, conforme iam limpando as áreas, a empresa as ocupava e terminava de retirar
cajueiros, mangueiras e outras árvores que os camponeses possuíssem. Alguns camponeses
(geralmente os mais jovens) haviam sido contratados para trabalhar na empresa, mas sempre
em ocupações temporárias, através de um sistema de escala de apenas cinco a oito dias por
mês. Ainda assim, muitos pagamentos estavam atrasados. Os agricultores tentaram levar o
caso ao governo local, mas não conseguiram nenhuma resolução.
A população já tentou, já foi nessa de tentar compactuar. Mas sentiram na pele que
as empresas não precisavam 100% deles. Até porque tinham maquinarias. E eles
perdiam a campanha agrícola, onde produziam comida, passando a produzir no
apoio à empresa. Acreditando que trabalhando na empresa teriam melhores
condições para sustentar suas famílias, mas se aperceberam que estando lá perdiam
mais. Porque com o dinheiro que recebiam lá, não conseguiam suprir todas as
despesas locais, familiares. (...) Já tinham referência de comparação, ou seja, já
comparavam entre estar a trabalhar para aquela empresa e estar a trabalhar por conta
própria neste modelo que eles tinham. E já viam as vantagens e desvantagens. (...) E
já começaram a reivindicar. Olha nós conseguíamos sobreviver muito mais quando
estávamos assim. Tornamo-nos praticamente trabalhadores... Empregados. Embora
as terras sejam deles (Membro da Justiça Ambiental).

Segundo um ex-coordenador do ProSavana-PEM, o modelo que envolvia a proposta
de agricultura por contrato ainda não tinha avançado. Em sua perspectiva, esta abordagem em
si mesma não seria algo ruim. Citou a campanha de feijão do ano de 2016, na qual o preço do
grão baixou de 60 meticais o quilo para aproximadamente 5 meticais (aproximadamente 0,25
centavos de real), devido a uma oferta muito maior do que o número de compradores.
Explicou que estas variações de preço implicariam em “um risco moral” para os produtores,
que poderia ser sanado caso houvesse um contrato em que os preços estivessem decididos
previamente e que não deixasse o produto estocado, pois implicaria de antemão em um
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comprador. Contudo, afirmou, tais transações têm acontecido em um contexto no qual a
relação entre camponeses e empresa é muito desigual, “ainda não estamos preparados”.
Uma situação problemática, referida pelo técnico, é a das lavouras de algodão e de
tabaco, que por décadas vêm sendo praticadas sob uma forma contratual, cujo benefício é
muito maior para as empresas. Assim, ainda que os camponeses tenham decidido livremente
cultivar em sua machamba o produto indicado pelo empresário, ao final serão muitos os
descontos em seu rendimento. Além disso, descreve este trabalho como muito precarizado,
“ganham em torno de 50 mil meticais [aproximadamente 250 reais] para um trabalho de seis
meses, sem férias, constante e com 100% de dedicação”. Ele acreditava, portanto, que a
agricultura por contrato precisa ser “acautelada”, mesmo na província do Niassa, onde as
terras são mais abundantes.
A situação encontrada no meio rural do país, onde vive a imensa maioria da
população, é marcada por grandes dificuldades de acesso a água, energia elétrica, saneamento,
infraestruturas de transporte, além de escassos serviços de saúde, escolas e possibilidades de
emprego para além do trabalho cotidiano na machamba. Soma-se a esse cenário, a quase
inexistência de políticas públicas que apoiem estes camponeses. Assim, considerando que “a
população a única riqueza que tem é a terra”, o referido técnico se dizia contra a concessão de
DUATs individuais, que limitassem as áreas dos agricultores, pois com as tecnologias que
possuem ainda precisam de grandes extensões para produzir. Dizia que é como quando se
colocam placas de “lixo, aqui não”, mas não existem lixeiras. Não são oferecidas alternativas
viáveis aos camponeses e “não dá para ficarem com um hectare”. De maneira semelhante,
grande parte das pesquisas sobre os impactos da agricultura por contrato para os pequenos
agricultores têm destacado que o poder de negociação destes vai estar fundamentalmente
relacionado à existência de recursos alternativos, que possam oferecer uma rede de segurança
ou de saída do contrato (De Shutter, 2011; Oya, 2011; Smalley, 2013). Algo ainda distante da
realidade destas comunidades, que muitas vezes vão preferir aceitar algum tipo de apoio,
mesmo que isso signifique ceder suas terras ou aceitar um emprego precário.
No caso de Moçambique, a Lei de Terras é frequentemente apontada como um
elemento de segurança por garantir o uso costumeiro das terras. No entanto, segundo
relatavam meus interlocutores, o que estaria prevalecendo em uma disputa jurídica e
administrativa entre o DUAT individual e o uso costumeiro, seria o primeiro. “Quando se
chega a uma comunidade a tônica não é de consulta, é a de anunciar a presença de um
investidor que o governo mobilizou”, descreveu um dos manifestantes, e por conta do
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contexto político e econômico de Moçambique, poucas pessoas teriam condições de se
posicionar publicamente frente a um projeto trazido pelo governo. Segundo Tankar (2016) as
consultas têm sido realizadas de forma incompleta, somente em presença de líderes
comunitários e algumas sem mesmo a presença destes. Destaca, assim, que em muitos casos
as comunidades são conduzidas a tomarem decisões sem terem profundo conhecimento sobre
a área que é requerida, o tipo de projeto que será implantado e as consequências da parceria
com um investidor, resultando em graves conflitos.

Figura 40: Foto de uma área abandonada, antes destinada ao reassentamento de algumas comunidades
deslocadas por uma empresa agrícola produtora de soja na região do distrito de Gurué.
Fonte: Registro feito pela autora em campo.

De tal modo, os processos de consulta, baseados em uma legislação muito elogiada,
estariam sendo violados sistematicamente. Agravaria esta situação o fato de que as consultas
devem ser financiadas pela empresa que tem interesse nas terras. Um processo parcial, que
daria margem para corrupção de funcionários governamentais e líderes comunitários,
contribuindo para a formação de uma pequena elite local entre as representações
comunitárias, indicadas politicamente e não pela escolha dos camponeses (Mandamule,
2017). Nesse sentido, as comunidades dificilmente podem perceber o poder de negociação
que possuem perante um investidor, como detentores de um recurso cada vez mais procurado.
Sem compreender o seu poder real no processo, ficam satisfeitos com as propostas
do investidor que, tipicamente, abordam as suas preocupações imediatas, o conjunto
típico dos três serviços sociais – escola, posto de saúde e poço de água. Nunca se
discute o valor da sua terra e como a comunidade vai se beneficiar do investimento
em termos concretos. Sempre assinam uma Acta de Consulta que na realidade lhes
oferece muito pouco, mas poderiam pedir muito mais a um investidor que,
provavelmente, tem na sua pasta um plano de investimento de milhões de dólares
(Tanner, 2012, p. 139).
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Chega-se, enfim, à terceira problemática “técnico-metodológica”, estreitamente
associada ao que foi descrito: o ProSavana pode levar à perda progressiva dos direitos dos
camponeses sobre suas terras, negligenciando a Lei de Terras do país e facilitando que
ocorram casos de land grabbing. Nas visitas que pude fazer para acompanhar os “conflitos de
terra” intermediados pela UPC-Nampula, era comum a descrição de que as consultas teriam
sido realizadas (quando realizadas) apenas com o régulo ou alguma outra liderança
comunitária, sem que os camponeses tivessem informações mais detalhadas sobre o que seria
realizado em suas terras. Em um dos casos uma comunidade relatou que não tinham a
dimensão, por exemplo, de quanto significava a quantidade de hectares que haviam
concordado em ceder para determinada empresa, até que esta começou a limpar as áreas
concedidas e puderam, enfim, visualizar o que significava aquele sistema de medida137.
Também o caso de uma empresa no distrito do Gurué, que com uma consulta
comunitária muito problemática e indenizações irrisórias, deslocou famílias camponesas de
suas terras para a localidade vizinha, já em outra província, tem sido emblemático deste
processo. A muito criticada falta de transparência nas atividades do ProSavana fez com que o
caso fosse associado ao programa. As lideranças camponesas com que pude conversar, porém,
dizem que entendem que se trata de processos diferentes, mas tomam a forma de atuação da
empresa e dos governos locais como emblemáticos do que receiam que aconteça com a
chegada de novas etapas do programa, como os modelos de agricultura por contrato.
Depende do conceito. A minha pergunta em relação a uma terra livre e ineficiente
então é, porque que uma empresa não vai desbravar uma mata em que ninguém está
e produz lá? Se há tanta terra nem ia haver necessidade de haver conflitos. Por que
tem que ir exatamente onde estão as comunidades? É que as comunidades tem uma
lógica de ocupação do espaço. As pessoas conhecem as terras que são as mais
produtivas, que há precipitação boa e a água está lá. E as grandes empresas querem
ir também para os mesmos espaços. E este é o problema. Então a tal ideia de que é
uma falácia dizer que não existem terras livres, a verdade é que qualquer empresa
que venha investir mil hectares, dois mil hectares, estará envolvida num conflito de
terras. Pois está a ir exatamente onde estão as comunidades. Esta é que é a realidade.
A densidade populacional ao longo do corredor é alta. E particularmente nessas
regiões estratégicas. É onde as famílias estão (Antigo membro da UNAC).

Como descreveu uma liderança camponesa em Nampula, entre as próprias
comunidades já existem conflitos pelas melhores áreas de cultivo, não havendo terra
“disponível” como teria sido anunciado pelo governo moçambicano. “Estamos a nos
137

Como foi apontado anteriormente, estes camponeses em sua maioria não têm o português como primeira
língua, sendo que muitos deles falavam apenas o idioma de seu grupo étnico. Em relação ao emakwa, pude
perceber ao longo das visitas em que participei que sistemas de medida e de contabilização do tempo (dias da
semana, meses, horas), entre outras palavras ligadas à burocracia do Estado e da cooperação internacional, eram
mantidos em português. Um indicativo de que tais terminologias não possuíam equivalentes nesta língua.
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empurrar, ‘aqui é para mim’, ‘isso pertence-me’, ‘isto aqui era do meu falecido pai’, ‘esta
pertence ao meu falecido tio’. Há muitos conflitos comunitários”, relatou o camponês. Tal
situação tem sido mobilizada como mais uma justificativa para o mapeamento e certificação
das terras comunitárias, para que depois sejam fomentadas as parcerias com o setor privado.
Nesse sentido, outro grande receio dos manifestantes é que os DUATs individuais, cuja
concessão estava prevista como parte de um dos projetos de rápido impacto do ProSavana,
possam ser usados como garantia do pagamento de alguma dívida das comunidades com
empresas ou agências financeiras que têm atuado junto aos projetos de desenvolvimento.
Tu sabes como são doados os DUATs individuais? É que a partir do momento que
concessionam os DUATs individuais levam em consideração a parcela de terra que
está sendo usada naquele preciso momento, naquela precisa campanha. Não levam
em consideração a capacidade familiar na produção dessas áreas de campanha em
função de um conjunto de fatores sociais. Não levam em consideração o fator pousio
da terra e não levam em consideração a utilidade social de cada uma das parcelas de
terra (...). A titularização individual delimita-se precisamente àquela parcela
individual da pessoa. E isso cria espaço para que as terras que estão em pousio
naquele determinado período, ou que por determinada circunstância familiar não
pode ser utilizada naquele ano, faz com que as famílias depois venham a perder
essas terras. E por via disso terem as pessoas limitações de acesso à terra. E outra
perspectiva governamental é a ideia de produção em blocos. É uma ideia no sentido
de vamos reunir as pessoas, vamos juntar as pessoas, que vão produzir melhor. Mas
têm as questões culturais, que por várias razões eu não vou necessariamente viver
aqui com a mesma pessoa, ter casa aqui. Transferindo uma lógica de vida urbana
para o meio rural, com um conjunto de hábitos, em um tecido social totalmente
diferente. Cria um conflito (antigo membro da UNAC).

Assim, apesar de o programa não mais propor a disponibilização das terras dos
camponeses ou seu reassentamento, tais mudanças na maneira de produzir dos camponeses,
que os transforma progressivamente em trabalhadores assalariados prestadores de um serviço,
poderiam levar à perda de suas áreas devido ao endividamento para a obtenção de máquinas,
insumos, sementes, etc. Da mesma forma, a fixação dos agricultores em uma parcela da terra,
ainda que através da concessão de DUATs, libera parte destas para a produção privada. Com a
sedentarização do modo de cultivo destes agricultores, através de regimes de trabalho por
contrato, será possível encontrar as terras descritas como “disponíveis” pelos promotores do
programa. Essa seria uma forma de criar um mercado de terras, que poderia resultar em
desapropriações indiretas (Fairbain, 2013). Uma forma burocrática de expropriação:
Para ter um DUAT em Moçambique tu tens que provar sua capacidade financeira e
técnica para aproveitar aquele espaço. (...) A maioria dos camponeses
moçambicanos, obviamente, não tem capacidade financeira, nem técnica para provar
junto das entidades competentes a sua capacidade de investir nesse DUAT. O que
vai acontecer é que acabarão por investir os DUATs administrativamente e o
máximo que vai se atribuir é um hectare. Isso serve para contrapor as críticas de
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expropriação. Uma vez que todos os camponeses no corredor tenham o DUAT, a
crítica contra expropriação de terras vai deixar de ter sentido. O governo vai provar
que todas as pessoas tem um DUAT. Só que, ao mesmo tempo, facilita a
expropriação, porque os camponeses, o único bem maior que têm é a terra e se eles
têm um DUAT para negociar... Vira mercado. Eles ficam com um ativo e a primeira
situação que ocorrer, ele vai colocar o seu DUAT à disposição (Membro da
ADECRU).

De tal modo, a posição de organizações críticas ao ProSavana tem sido a de questionar
o porquê de se conceder estes certificados, uma vez que a Lei de Terras garante o direto
costumeiro das comunidades. Ao conversar com comunidades e com camponeses
individualmente, ficava patente o receio que tinham de perderem suas terras, ainda que
documentados. Comentam que se “o Estado é o dono da terra”, ele poderia decidir sobre o uso
ou não destas e cedê-las a um investidor. Conforme analisa Ferrando (2015), as propostas de
agricultura fixa combinadas com a produção por contrato implicariam em profundas
transformações ao longo de todo o Corredor de Nacala, podendo gerar um land grabbing
“silencioso”. Não produziriam necessariamente aquisições de grandes áreas ou deslocamentos
de camponeses, mas uma mudança no controle sobre as formas de uso das terras e de recursos
a elas relacionados, como a água. Assim, ainda que os camponeses mantenham suas terras, os
mecanismos de boa governança acabariam por produzir comunidades de camponeses
“autorizadas”, isto é, aquelas que aceitam delimitar suas áreas e organizam seu cultivo de
modo fixo, para que a parceria com o empresário possa ser efetivada.
A terra para quase todos os camponeses é a fonte essencial para todas as coisas
possíveis. Houve um camponês, presidente da União Provincial dos Camponeses de
Nampula, ele uma vez disse “A terra é tudo para nós”. Este camponês dizia, a terra é
tudo para nós, porque esses camponeses podem viver três, quatro meses, ou a vida
inteira na sua terra, tendo praticamente tudo. O medicamento, a comida, a relação
com seus espíritos, como seus antepassados. Tudo está na terra. Ele dizia que eles
podem viver sem que tenham um metical, um dólar no bolso (...). A vida dos
camponeses depende da terra. Eu resumiria nisso: a vida dos camponeses é feita da
terra (Membro da ADECRU).

O que está em curso, portanto, junto com a expropriação da terra, é um processo de
monetarização da vida camponesa e de reforço das relações de mercado entre as
comunidades. Nesse sentido, nas terras comunitárias haveria uma quebra não só com o
modelo de rotação e consorciação de culturas, mas com determinados usos socioculturais
dessa terra. E nessa passagem do cultivo rotativo para a fixação do camponês em uma parcela
de terra, técnica e política se imbricam, pois a transferência de tecnologia realizada pelo
ProSavana é concomitantemente um mecanismo de integração destas com o mercado global.
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O “corredor de desenvolvimento” torna-se mais atrativo e seguro para os investidores,
aos quais, por sua vez, se delega a responsabilidade sobre a produção do pequeno agricultor
para que este possa “viver, mais que subsistir”, conforme descreveu um dos coordenadores do
ProSavana. Ainda que este viver modifique e, muitas vezes, desconsidere seus modos de
existência até então, encarados como menos legítimos no âmbito de um desenvolvimento que
não deve ser “conservacionista”, mas transformador no sentido de uma direção planejada por
outros. Os “alvos” destes empreendimentos, portanto, são orientados a não somente
incorporar novos tipos de commodities e de trabalho, mas a reorientar o modo como percebem
sua participação no desenvolvimento (Woost, 1997), a maneira como experienciam sua
relação com o que é produzido e mesmo a temporalidade da sua existência.
Se puderes passar daqui a Nacala, não vais apanhar espaço de pelos menos dez
quilômetros, se passares pela estrada, sem casa, com mata só. Não vais apanhar. Se
não tem cajueiros, tem casas. Se não tem casas, tem machambas, ou alguém deixou
em repouso essa terra ai. Não quer dizer que temos terra disponível. (...) A nossa
tradição de produzirmos o nosso governo quer eliminar. (...) [Quer que] estejamos a
praticar a agricultura fixa. Só nesta parcela só, para as outras áreas atribuir aos
outros. Isso nós não queremos. Se eu ver que o solo agora está gasto, que a produção
está baixando, como é que eu vou me retirar daqui para abrir outro campo? Não terei
espaço. Então esse tipo de agricultura nós não queremos. E nós não queremos o uso
de químicos, esses que estão a vir. (...) Eu sou pobre, onde é que vou conseguir
dinheiro para comprar químicos? (...) Estão a vir investidores para usar químicos na
nossa terra. Uns cinquenta anos eles a usarem químicos, como é que vai ficar o solo?
Esse é o risco. (...) Obrigar os camponeses a porem produção de soja, milho amarelo
e cana para diesel também são riscos. Nós não comemos soja. Sim, entendemos que
com a soja se produz óleo, leite, mas não podem obrigar o camponês a produzir a
soja. Se a soja não sair, como é que o camponês vai se alimentar? Nós somos
pessoas responsáveis, pessoas adultas. Nós temos autonomia de decidirmos, eu com
a minha família, (...) qual será a nossa aposta. Vamos apostar no milho, vamos
apostar no feijão, vamos apostar no amendoim. Nós ali discutimos e chegamos a um
consenso. E não vir alguém para nos obrigar, “não, produzam só a soja”. Não
(Liderança camponesa de Nampula).

Conforme descreve De Schutter, retomando a problemática das mercadorias fictícias
de Polanyi, com tais movimentos de negociação sobre as terras o significado cultural destas
tem sido reduzido apenas a seus elementos produtivos. “Nós a tratamos como uma
commodity, quando ela significa um status social e uma linha de vida para as famílias rurais
mais pobres” (De Schutter, 2011, p.274). É o que apontou também uma representante de um
movimento de mulheres em Moçambique, ao ressaltar que a oposição ao ProSavana se deu
pelo fato de o programa considerar a terra apenas como um espaço de produção. Para as
mulheres camponesas, porém, a terra também é um local de identidade, de tradição, de
relação com os antepassados, das plantas medicinais. Expropriar a terra, dizia a ativista, era
criar uma “desconexão”, um “despertencimento”. Isto implicaria em riscos, que vão muito
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além do que os códigos de conduta para regular este mercado transnacional de terras são
capazes de reconhecer (De Shutter, 2011), mapear ou certificar.
Do mesmo modo, destaca Li (2011), seria preciso muito mais do que exemplos de
boas práticas, códigos, regulamentos, ou acordos juridicamente vinculativos para mudar esta
situação. “Isto porque a garantia de uma vida decente, onde existe, é resultado de duras lutas,
que colocam a questão no terreno da política, onde os grupos sociais com interesses diferentes
se confrontam” (Li, 2011, p.292). Como buscarei detalhar no próximo capítulo, ao descrever
como o ProSavana se incorpora ao Corredor de Nacala enquanto um “corredor logístico de
desenvolvimento”, tais dinâmicas relacionam-se não só a uma problemática de gestão da
terra, mas de atração de investimentos (Borras e Franco, 2010), que são muito menos
palpáveis e produzem novas formas de conflito, mas também de resistência.
***
Uma questão que se desdobra desta discussão é quais os efeitos tecnopolíticos de se
considerar a terra como um ativo financeiro, que pode ser oferecido em um mercado de terras,
e não a partir de uma relação com o território como um local de reprodução sociocultural,
como geralmente tem sido pensada pelas populações camponesas. Em Nampula, como que
em contraposição aos constantes movimentos que os ameaça retirar de sua terra, o povo
macua diz sempre, axinene arivava, “os donos estão aqui”. “A terra é um doador, a enxada é
um parceiro para o camponês”, destacou uma das líderes da UPC-Nampula.
Como sempre reiteram os representantes do ainda nascente movimento camponês na
província, o DUAT do camponês é um cajueiro, uma mangueira, um cemitério, mesmo uma
mesquita. São os elementos que indicam que a comunidade está a viver naquela terra,
explicou-me um camponês, reforçando o caráter consuetudinário da legislação, mas também
uma temporalidade ligada aos ciclos agrícolas. Como ressalta o escritor e biólogo
moçambicano, Mia Couto (2011), um Tempo como entidade circular, próprio à filosofia do
mundo rural africano. Também um tempo cíclico baseado nas continuidades apreendidas
através das experiências com as colheitas passadas, que ordenam as relações comunitárias e
resistem ao cálculo especulativo da acumulação capitalista (Bourdieu, 1979)138 trazido pela
integração com o mercado.
138

Como descreveu Bourdieu (1979), referindo-se aos camponeses argelinos enquanto comunidades tradicionais
frente a um ethos capitalistas, “as decisões econômicas aqui não são determinadas levando em conta um objetivo
explicitamente postulado como um futuro, como aquele estabelecido pelo cálculo no enquadramento de um
plano; a ação econômica é orientada para um ‘a seguir’ que é diretamente apreendido na experiência, ou
estabelecido por todas as experiências acumuladas que constituem a tradição” (p.8).
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Em Moçambique a referência ao tempo é algo muito presente no discurso cotidiano.
Fala-se no tempo do colono, no tempo da Frelimo (período do socialismo), do tempo de
Samora, primeiro presidente no pós-independência. Agora com os projetos que inundam o
país desde a restruturação econômica, parece emergir um tempo especulativo e progressivo do
desenvolvimento, que se emaranha com um outro tempo muito referido por meus
interlocutores de pesquisa, o “tempo da guerra”. É um encadeamento feito, por exemplo, por
um camponês que acompanhou o caso da empresa no Gurué, citado acima, ao explicar as
mudanças nas relações com as empresas coloniais e as novas empresas que têm surgido com
esta onda de investimentos e projetos de desenvolvimento no Corredor de Nacala:
O que é que eles fazem: dão dinheiro às pessoas, as pessoas vão abrindo o bloco,
eles fomentam algodão, gergelim. Então a empresa [do colono] só vem comprar. A
terra fica do camponês. O camponês faz tudo que ele deseja. É o que nós
camponeses ainda fazemos. Você [camponês] quando faz o algodão sabe que eu
tenho cinco hectares, dez hectares de algodão e ali automaticamente também tem
dez hectares de feijão cute. Porque nós consorciamos. Mas essas [novas empresas]
não querem isso. Eles querem uma área independente em que eles é que produzem.
Isso para nós, não. Até estamos a ver que é uma nova guerra. Já tivemos a [guerra]
do colono. Já tivemos essa de dezesseis anos, que foi a guerra civil. Agora esta, que
nós ainda não atribuímos nome, mas também é uma guerra. Sim, porque você ser
tirado de onde estava desde... Eh pá, sinceramente... Fica conflito (Camponês de
Mutuali, localidade do distrito de Malema).

Ele perde-se no tempo ao relembrar desde quando estão na terra. De todo modo, na
temporalidade da Lei de Terras, os camponeses são legalmente (e tradicionalmente) os donos
da terra. Seguindo o preceito de que a guerra de descolonização “libertou a terra e o homem”,
como afirmariam os antigos membros do movimento de libertação anticolonial. Algo que
parece estar em transformação com a chegada desta lógica trazida pela financeirização da
terra e de uma cooperação baseada na gramática que combina boa governança e
responsabilidade empresarial, como tem mostrado a intervenção para o desenvolvimento
trazida pelo ProSavana.
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Capítulo 6 – Técnica e Produção

Realizar uma etnografia que acompanhasse a implementação do ProSavana não
poderia deixar de passar pela tentativa de percorrer o Corredor de Nacala e seus mais de mil
quilômetros desde a cidade portuária de Nacala até Lichinga, já na província do Niassa,
passando ainda por distritos da província da Zambézia no centro do país. Não é um percurso
que se realiza com facilidade sem o transporte adequado, considerando que em alguns trechos
as estradas são pouco asfaltadas e de difícil orientação para aqueles que não conhecem os
caminhos. Assim, uma opção de deslocamento que logo chama a atenção quando se chega à
cidade de Nampula é a ferrovia que atravessa praticamente todo o corredor. Contudo, viajar
de comboio também não é uma tarefa simples. Os horários de saídas são cada vez mais
limitados a alguns poucos dias da semana e muitas estações haviam sido fechadas, embora
fosse grande a demanda por transporte.

Figura 41: Mapa do Corredor de Nacala e a área de abrangência do ProSavana.
Fonte: Deutsche Welle, 2017.
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Uma primeira possibilidade que se apresentou para que eu pudesse iniciar parte desse
percurso foi em companhia da UPC-Nampula, quando os acompanhei em suas visitas a
algumas comunidades camponesas, às quais dificilmente eu teria conseguido chegar sozinha,
dada a distância em que estão das estradas principais, entre outros fatores. Assim, no início de
setembro de 2017, saí um pouco antes das sete da manhã de Nampula, em direção ao distrito
de Monapo, na companhia do presidente e da vice-presidente da organização, da técnica que
sempre nos acompanhava e do motorista, que também trabalhava na UPC, para iniciarmos as
visitas às comunidades que enfrentavam “conflitos de terra”.
Ainda próximo à cidade cruzamos com um extenso aglomerado de comerciantes
ambulantes. Aproveitamos então para comprar nosso mata-bicho (café da manhã), que
comeríamos no próprio carro durante a viagem. Conforme seguíamos na caminhonete da
organização, veículo apropriado para enfrentar as estradas de terra da região, os vendedores
iam desaparecendo e começaram a surgir em torno da estrada as pequenas casas e machambas
de camponeses. A vice-presidente ressaltava o quanto estavam verdes as plantações, ao que
foi respondida pelo presidente, “É que a terra é boa, esses vão sair bem este ano”. Aos poucos,
restavam apenas alguns pontos de venda de carvão vegetal (usado comumente para cozinhar,
mesmo nas casas do meio urbano) e os rapazes que acenavam efusivamente para os carros que
passavam, indicando que tinham castanha de caju ou galinhas para vender.
Enquanto seguíamos pela rodovia principal da província, recém-reabilitada pela
cooperação japonesa, o presidente da organização me explicava sobre as comunidades que
antes estavam próximas da ferrovia, mas foram reassentadas “mais lá para baixo” – para longe
da linha de comboios também reabilitada. Um dos casos de usurpação de terra, como os que
encontraríamos nas comunidades para as quais estávamos nos dirigindo naquele momento. A
estrada seguia quase em paralelo com a ferrovia, portanto, em muitos momentos éramos
acompanhados pelo comboio carregado de carvão mineral, em direção ao porto de Nacala no
litoral. Segundo o motorista, era o carvão extraído pela Vale “indo para o seu país”.
Entretanto, o carvão ia para muitos outros mercados, como o chinês, sendo o Brasil mais um
dos intermediários atuantes para criar um “ambiente de negócios” na região do corredor.
A produção baseada em culturas de rendimento, proposta pelo ProSavana, tem atraído
não só grandes produtores, mas empresas transnacionais de máquinas, equipamentos, insumos
agrícolas, visando principalmente o mercado de exportação de commodities. Desse modo, é
possível traçar conexões (extraoficiais) entre o programa e um grande número de
investimentos em infraestrutura realizados na região em que ele incide (Morais, 2014; Garcia
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e Kato, 2016, Shankland e Gonçalves, 2016). É importante considerar, portanto, o ProSavana
como parte dos negócios no Corredor de Nacala e os seus cruzamentos com empresas,
governos, agências financeiras, organizações e comunidades, para além da própria cooperação
internacional. Como buscarei apontar neste capítulo, integrado a esta forma “corredor
logístico de desenvolvimento” o ProSavana está relacionado a complexos fluxos de
mercadorias e de capital, sobre os quais investimentos vêm sendo direcionados para melhorar
as infraestruturas e as negociações que vão permitir a sua movimentação.
Como destaca Kato (2019), os corredores econômicos têm fomentado uma série de
atividades a partir da combinação de estruturas logísticas com um conjunto de políticas
específicas que visam desobstruir os fluxos de capital e permitir a circulação de mercadorias.
Contudo, a população local ainda tem pouco se beneficiado destas transformações, que cada
vez mais atravessam seu cotidiano. Para que a produção agrícola fosse transformada em
capital, o que pude observar era que cada vez mais se fixavam as pessoas (e sua agricultura),
enquanto eram criadas as condições para que as mercadorias circulassem. As possibilidades
de tais corredores econômicos se converterem em corredores de desenvolvimento
pressupunham, portanto, rearranjos espaciais da população ali localizada, assim como de suas
atividades (Fonseca, 2001). Esse é um dos efeitos da cadeia de valor, conforme descrito por
alguns técnicos do ProSavana, à qual se integra seu modelo de desenvolvimento e a partir da
qual se promoviam as condições para a realização do agronegócio na região.
Como destaca Mintz (2001) a difusão mundial de certos alimentos é mais antiga do
que a chamada globalização e “como alimentar pessoas e como fazer dinheiro alimentandoas” (p.33) tem sido um tema fundamental na história do capitalismo. Nesse sentido, busco
apontar como em um momento específico da produção capitalista global uma cadeia de valor
tem sido operacionalizada no Corredor de Nacala e o lugar da transferência de tecnologia
trazida pelo ProSavana nestes movimentos. Assim, destaco como a transformação proposta
pelo programa e por outros empreendimentos voltados ao desenvolvimento da agricultura
moçambicana, têm se realizado em meio a outros processos da economia capitalista
globalizada, ao se emaranharem aos fluxos de capitais especulativos do mercado financeiro.
Como procuro apresentar a seguir, a formação de uma cadeia de valor em escala global é
marcada por processos que geram distanciamentos, opacidades, invisibilizações e rupturas.
Transformações que também produziram efeitos singulares tanto na implementação do
ProSavana, quanto na organização de uma resistência possível a estes empreendimentos.
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6.1 O “corredor logístico de desenvolvimento”

Segundo Mosca e Bruna (2015) a nova configuração do ProSavana, após os muitos
embates com a sociedade civil, possivelmente representa apenas o componente voltado para
agricultura familiar, dentro de uma estratégia mais abrangente de desenvolvimento da região
do Corredor de Nacala. Isso teria permitido aos promotores do programa negar seu
envolvimento em uma série de conflitos agrários já em curso. As contestações feitas ao
programa, portanto, não tiveram a mesma repercussão no que se refere a dinâmicas mais
gerais dos investimentos estrangeiros no Corredor de Nacala. Se o Fundo Nacala não chegou
a ser implementado e a FGV-Projetos não está mais presente na elaboração do Plano Diretor,
a agência tem promovido um novo fundo de investimentos diretamente com o governo
moçambicano (Shankland e Gonçalves, 2016). Ao mesmo tempo, a mineradora Vale e
corporações japonesas como a Mitsui (acionista da Vale) continuam a investir na
infraestrutura que transformará o Corredor de Nacala em uma plataforma de exportação139.
A Vale está em Moçambique desde 2004 e é hoje o principal investidor brasileiro
naquele país. A empresa possui a concessão para a exploração de carvão mineral de alta
qualidade em uma das maiores reservas do mundo, localizada na mina de Moatize, extraindo
cerca de 11 milhões de toneladas ao ano. E para viabilizar a infraestrutura necessária para sua
expansão no país, adquiriu o comando da Sociedade de Desenvolvimento do Corredor Norte
(SDCN) (Garcia e Kato, 2015; Kato, 2019). A mineradora é também sócia majoritária do
governo moçambicano no consórcio Corredor Logístico de Nacala (CLN), criado em 2012
para reabilitar e gerir a infraestrutura da ferrovia e o terminal portuário privativo da empresa
em Nacala-a-Velha (Santarelli, 2016; Rossi; 2015). Como aponta Kato (2019), este complexo
mina-ferrovia-porto, inaugurado em 2015, envolve uma intrincada aliança entre o governo
moçambicano, a mineradora e sua acionista Mitsui140, para aliar interesses públicos e privados
na criação de uma rota estratégica de escoamento de commodities pelo Índico.

139

Estudos realizados por Shankland e Gonçalves (2016) e Rossi (2015) indicam que a FGV-Agro realizou um
mapeamento das condições socioeconômicas e dos recursos naturais, dentre outras informações sobre o Corredor
de Nacala, a pedido da Vale. Posteriormente, estes dados serviram como base para a primeira versão do Plano
Diretor do ProSavana. Segundo Santarelli, (2016) antes mesmo da concepção do ProSavana já havia uma rede de
interesses do agronegócio e do capital financeiro global mapeando o corredor, na qual o ex-ministro da
agricultura e diretor da FGV-Agro, Roberto Rodrigues, tinha um papel central. Como parte desta rede, a Vale
estaria replicando no Corredor de Nacala sua forma de operação em corredores logísticos de exportação, através
do investimento em infraestruturas, como o que foi realizado em Carajás (Shankland e Gonçalves, 2016; Kato,
2019).
140
Em 2014 a Vale vendeu para a Mitsui 15% da Vale Moçambique, que detém 95% da mina de Moatize e 70%
do CLN (Kato, 2019).
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Já no âmbito da cooperação japonesa, a iniciativa mais abrangente é o Projeto de
Estratégias de Desenvolvimento Econômico do Corredor de Nacala (PEDEC-Nacala).
Conforme descrito no relatório final do projeto, em 2014 o governo moçambicano solicitou à
JICA uma avaliação das condições (inclusive socioambientais) para a formação de um
corredor de desenvolvimento regional, que integrasse diversos setores econômicos. Segundo o
documento, tal pedido teria surgido da necessidade encarada pelo governo em aproveitar
“oportunidades emergentes de desenvolvimento” (JICA, 2015, p.2), que surgiram na primeira
década dos anos 2000. Se até então a região do Corredor de Nacala pouco atraía a atenção de
investidores internacionais, esta situação se modificou com o estabelecimento da Zona
Econômica Especial de Nacala141, em 2007, e com os referidos empreendimentos da Vale
para explorar as grandes reservas de carvão mineral encontradas na província de Tete. Assim,
mostrava-se fundamental para as “oportunidades de negócios” que as infraestruturas logísticas
fossem reabilitadas.
É uma região estratégica pela sua ligação quer com a bacia carbonífera de Moatize,
quer por sua ligação com o Malawi. Na perspectiva agrícola, tu tens um corredor
com condições agroecológicas excelentes, uma precipitação acima da média
nacional. (...) Se estiveres a estudar a história de Moçambique, a história colonial,
vais ver que as grandes companhias não estiveram em outro sítio a não ser o
Corredor de Nacala, no Vale do Zambeze e no Corredor da Beira (...). Tu tens os
maiores berçários de água. Por exemplo, um dos maiores rios que está lá é o rio
Lúrio. A bacia do rio Lúrio é a maior, mas por via disso tem um conjunto de caldais
de águas, de rios. Muitos deles permanentes, outros perenes, mas com uma duração
d’água mais ou menos de oito meses. Segundo, o Corredor de Nacala tem o seu
porto, que é um porto estratégico. (...) Um porto de águas profundas, todo ele aberto
para a exportação de culturas para o oriente. Então o Corredor de Nacala é a melhor
região para o agronegócio (Antigo membro da UNAC).

Como aponta o relato acima, grande parte dos eixos estruturantes do sistema de
transporte africano foi definida durante os anos de colonialismo, sendo posteriormente
retomados pelos governos independentes. Tratando-se de economias majoritariamente
agrícolas e extrativistas, tais corredores sempre foram elementos de importância estratégica
para que aqueles países que não possuem acesso ao mar pudessem escoar suas mercadorias
(Fonseca, 2001). Este é o caso de Zâmbia, Zimbábue e Malawi, que sempre contaram com as
ferrovias e portos moçambicanos para tais finalidades. Esta característica da região moldou

141

A concentração de investimentos no Corredor de Nacala está articulada à implementação da Zona Econômica
Especial (ZEE) pelo governo moçambicano, que, segundo orientações do Banco Mundial, busca estimular
instalação de corporações de agroprocessamento na região, concedendo isenções fiscais para os investidores.
“Essa ZEE é considerada pelo Banco Mundial um polo de desenvolvimento estratégico, para o qual se previa,
em 2010, um investimento de 1,2 bilhões de dólares em cerca de 53 projetos de agroprocessamento” (Santarelli,
2016, p.111).
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em grande medida o modelo de desenvolvimento econômico de Moçambique. Para além desta
relação com os países vizinhos, internamente o governo colonial português fomentou a
construção de linhas férreas que conectavam as empresas privadas vinculadas às grandes
plantações de algodão, tabaco e sisal às zonas portuárias (sentido oeste-leste). Porém, esta
malha ferroviária nunca se tornou muito densa, ou se desenvolveu no eixo norte-sul do país.
Em 1887 foi inaugurada a primeira linha de caminho de ferro de Lourenço Marques
[atual Maputo] à fronteira do Transvaal, numa extensão de cerca de 87 Km, servindo
acima de tudo às minas de oiro e carvão ali localizadas. A segunda linha aberta, em
1900, ligava a cidade da Beira à então Rodésia (actual Zimbabwe), foi construída
por uma companhia inglesa e explorada posteriormente também por uma companhia
estrangeira. Uma terceira linha142, Transzambeziano, seria aberta em 1922, com o
objectivo de servir a Niassaland (actual Malawi), um protectorado inglês, nessa
época e finalmente, uma quarta linha viria a ser construída para ligar Lourenço
Marques a Goba, junto da fronteira com a actual Suazilândia. Estes quatro eixos
ferroviários correspondem exactamente aos corredores de ligação dos land-locked
countries ao mar. Foram construídos por pressão desses países, pelas suas empresas
e posteriormente também explorados por empresas e consórcios dos próprios países
ou das potências colonizadoras, com destaque para a Inglaterra. Marcaram toda a
história posterior de Moçambique (Fonseca, 2001, p.221-222).

Assim, desde sua construção ainda no século XIX, os “caminhos de ferro” constituem
um fator de dinamismo socioeconômico em Moçambique. Entretanto, no pós-independência e
ao longo da guerra civil a política de corredores foi deixada de lado, para dar lugar a uma
abordagem política muito mais endógena e conflituosa em relação às vizinhas Rodésia e
África do Sul. Opondo-se às políticas de segregação racial destes países, Moçambique fechou
suas fronteiras, bloqueando o acesso ao porto da Beira. Ao limitar o fluxo de mercadorias por
uma das principais rotas da região, portanto, demonstrou a importância de seus corredores
para os países em seu entorno. Contudo, a manutenção destas vias foi extremamente afetada
pelas dificuldades decorrentes da guerra civil.
Terminado o conflito, as estruturas deterioradas da ferrovia passaram a ser reabilitadas
pela ajuda internacional e pelas subsequentes privatizações não só deste setor, mas também
dos portos e das antigas empresas agrícolas estatais. Como ressalta Fonseca (2001), desde os
anos 1990 a política de transportes dominante no país é a da reabilitação da infraestrutura
colonial ainda existente e um reforço das estradas de menor porte que servem às populações
rurais. Segundo o posicionamento da JICA (2015) e de gestores de empreendimentos
agrícolas naquela região que pude entrevistar, embora haja uma variedade de recursos e
potenciais que torna o norte de Moçambique atrativo economicamente, o precário
142

Trata-se da futura empresa Caminhos de Ferro do Norte (CFM), cuja ferrovia atravessa esta região hoje
denominada Corredor de Desenvolvimento de Nacala (CDN). As demais linhas citadas pela autora são
atualmente o Corredor de Maputo, Corredor da Beira e, por último, o Corredor do Limpopo.
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funcionamento do setor ferroviário e das demais vias de transporte de carga dificultava
vislumbrar investimentos rentáveis. O PEDEC, portanto, tinha por objetivo estabelecer
projetos para o “fortalecimento da rede ampla de logística para agricultura e recursos naturais
do Corredor de Nacala” (p.3) e, consequentemente, impulsionar o investimento estrangeiro
direto (IED) na região.
É um programa que vem do passado e que foi esquecido. Começou a ser discutido
em 2014, mas não teve muito impacto como teve o programa ProSavana. O
programa ProSavana já tinha um financiamento garantido, que era o governo
japonês. E se for ver [o PEDEC] são vários projetos e programas de investimento
que deveriam encontrar primeiro um financiador, para de fato se materializar. E ai
não se encontrou um financiador para os diferentes projetos. Porque existe a questão
da mineração, existe a questão do porto, existe a questão da estrada, existe a questão
das plantações. (...) O PEDEC é isto tudo. É ProSavana, a questão da mineração, é a
questão da construção de uma refinaria de petróleo em Nacala. É a construção de
uma grande cidade na Nacala-a-Velha (...). O ProSavana era o único que tinha fundo
garantido, que podia de fato permitir que a coisa andasse (Membro da ADECRU).

Segundo um dos ativistas da campanha Não ao ProSavana entrevistado, como
resultado das inúmeras críticas e de certa sensação de fracasso da diplomacia brasileira pelas
“falhas na comunicação”, que eram de sua responsabilidade dada a proximidade linguística e
cultural, o Japão encontrou uma forma mais bilateral de atuação com o governo
moçambicano. Assim, criava uma margem de manobra para lidar com os sucessivos
adiamentos do ProSavana, sem colocar em questão o acordo trilateral. A reativação do
PEDEC – que conecta através de novos trechos de rodovias e linhas férreas143, pontes e redes
de transmissão de energia elétrica, a exportação do carvão em Tete, as plantações agrícolas e
florestais no Niassa e em Nampula, a extração do gás natural em Cabo Delgado, ao porto de
Nacala – surgiria nessa perspectiva.

143

Além da reabilitação do porto, os projetos do PEDEC visam a construção das estradas Nampula-Cuamba,
Cuamba-Mandimba, Mandinba-Lichinga, Lichinga-Montepuez e Chipata-Lusaka (já na Zâmbia e com apoio do
governo chinês). Também estão sendo construídos novos trechos da ferrovia, que partem de Moatize na
província de Tete, atravessam o Malawi (Nkaya e Nayuchi) e seguem pelo corredor até o porto em Nacala.
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Figuras 42 e 43: Projetos do PEDEC.
Fonte: Coletado em campo pela autora.
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Segundo os coordenadores do ProSavana entrevistados, os projetos propostos pelo
PEDEC não teriam nenhuma ligação oficial com o programa. No entanto, as iniciativas, ao
incidirem sobre uma mesma região, seriam complementares e se integrariam em determinado
estágio do desenvolvimento proposto para o Corredor de Nacala. Para um dos consultores do
programa, o PEDEC é uma abordagem mais ampla não só de melhoria das infraestruturas de
transporte locais, mas de “estudos antropológicos”, pois foram conduzidos uma série de
estudos socioculturais em Moçambique, Malawi e Zâmbia, para que os projetos possam
contribuir com os objetivos do PEDSA (apresentados no capítulo 3). “Não está lá escrito
‘aqui é ProSavana’, ou ‘aqui é o programa Sustenta’, mas está escrito quais são as linhas
gerais de orientação para o desenvolvimento naquela região”, explicou o consultor.
O esquema apresentado acima me foi cedido por um representante moçambicano da
JICA, de maneira a elucidar a dimensão e diferentes escalas de transformação envolvidas no
PEDEC. É possível notar que os estudos socioculturais foram utilizados, por exemplo, na
proposição de projetos na área de saúde (combate ao HIV/Sida) e na formulação de
infraestruturas de saneamento, mas também enfocaram os aspectos envolvidos na produção
dos pequenos agricultores da região. Nesse sentido, o conjunto de projetos do PEDEC
conformava mais um mapa para garantir a “legibilidade” (Scott, 1998) do que se encontra no
Corredor de Nacala, permitindo que este fosse melhor visto e apreendido pelos investidores.
Seu grande enfoque, portanto, é a reabilitação e construção da cadeia de infraestruturas
logísticas para a exploração e escoamento das diversas commodities. Segundo este
funcionário da JICA, “isto é parte daquilo que são os projetos do Japão em Moçambique”.
Contudo, os parceiros do setor privado, responsáveis pela implementação e parte do
financiamento dos projetos, são diversos e não atuam diretamente com a cooperação japonesa:
Majoritariamente, a gente enquanto organização trabalha sempre com o governo
japonês. A gente não promove parcerias, ainda, com empresas. As companhias
japonesas vêm individualmente. Nós como JICA, em nenhum destes projetos
trabalhamos de forma independente. Sempre em parceria com o governo [japonês] e
procurando seguir aquilo que é o plano do governo de Moçambique. Então eles
apresentam o seu plano e, dentro daquilo que é plano, a gente vê em que é que pode
ajudar (Representante da JICA).

Tal posicionamento tem sido característico da cooperação internacional japonesa a
partir da alta no preço das commodities alimentares entre os anos de 2007-08, que resultaram
em uma forma complementar de atuação entre cooperação e IED, assim como nos projetos
trilaterais descritos anteriormente. Como aponta Okada (2015), os investimentos diretos das
empresas japonesas se concentram tradicionalmente nas áreas de melhoramento de
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infraestrutura e na transferência de tecnologias, abstendo-se da produção agrícola, em razão
dos muitos riscos envolvidos nestes empreendimentos.
No entanto, os efeitos das altas do petróleo de 1973-74 e a referida alta dos preços dos
alimentos levaram a cooperação internacional e os investidores japoneses a atuarem de forma
coordenada em projetos voltados para agricultura. Como decorrência da primeira crise, os
financiamentos da JICA foram direcionados para programas como o PRODECER, resultado
de parcerias público-privadas com o governo brasileiro. Já na segunda, os projetos da
cooperação japonesa passaram a ser cada vez mais enquadrados como cooperação
econômica, ao invés de assistência para o desenvolvimento, alocando recursos na reabilitação
de infraestruturas e capacitação comercial, para gerar a atração de investimentos privados
(Okada, 2015). Assim, a cooperação internacional promovida pelo Japão tornou-se uma
ferramenta de suporte às atividades de corporações transnacionais, criando ambientes
favoráveis e seguros às “oportunidades de negócios”, ao gerir os fatores de risco.
Eu acho que o interesse não mudou. Inicialmente havia uma percepção de que do
lado japonês era importante assegurar que houvesse maior disponibilidade da
produção da soja, no sentido de que necessitam bastante dessa proteína. (...) Mas do
lado dos japoneses parece mais do que isso. Porque houve um claro interesse no
estabelecimento de um conjunto de empresas japonesas que queriam lidar com a
área logística. Se fores ver hoje a Mitsui adquiriu parte do porto de Nacala. Adquiriu
parte das ações da Vale. Tu tens as empresas japonesas, a Mitsui, interessada na
exploração do gás natural. E obviamente são os japoneses que investiram na linha
férrea. Investiram na construção da estrada. É praticamente como se as empresas
japonesas estivessem interessadas em controlar toda essa logística. Não só na
perspectiva do desenvolvimento industrial, mas também na perspectiva do
desenvolvimento do agronegócio. (...) Hoje fica mais claro o interesse desse capital
japonês de entrar nos corredores de desenvolvimento (Membro da ADECRU).

O que não fica claro, porém, é a posição da cooperação brasileira neste novo
empreendimento. Se do ponto de vista oficial nada aponta para o envolvimento do Brasil no
PEDEC, é possível mapear a atuação de muitas empresas brasileiras na região. Com a
chegada da Vale, vieram também uma série de empreiteiras para construir as estruturas para a
exploração da mina de Moatize. Posteriormente, estas corporações continuaram no país,
atuando em obras públicas (infraestrutura, saneamento e energia) e privadas (Rossi, 2015).
Como apontam Garcia e Kato (2015), na escala do território são essas empresas e seus
projetos particulares que se tornam mais aparentes, associando investimentos privados à
cooperação brasileira, dita técnica e solidária.
A atuação mais evidente tem sido a da Odebrecht, que participou das duas fases de
construção da referida mina, assim como da construção das casas das famílias que tiveram de
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ser reassentadas para que este empreendimento pudesse acontecer. A empresa também
participou da construção de um novo aeroporto em Nacala, da implementação de um sistema
de transporte coletivo do tipo BRT (Bus Rapid Transit) em Maputo, dentre outras iniciativas.
Na primeira etapa de construção da infraestrutura da mina em Moatize participou também a
construtora Camargo Corrêa, que posteriormente conseguiu a concessão para construir e
operar uma hidroelétrica localizada a 100 km das explorações da Vale, assim como passou a
atuar na indústria de cimento do país. Já a empresa OAS tem executado as obras terrestres do
terminal portuário da Vale em Nacala-a-Velha e a reabilitação de alguns trechos da ferrovia.
Assim, este conjunto de obras em todo o Corredor de Nacala exigiu um complexo
arranjo de concessionárias e sociedades empresariais (Garcia e Kato, 2015). A construção dos
novos trechos da ferrovia ficaram a cargo da joint venture Corredor Logístico Integrado de
Nacala (CLN), detida pela Vale em 80% e pela estatal Caminhos de Ferro de Moçambique
(CFM), que detém 20% das ações. Já na reabilitação da ferrovia atua a concessionária
Corredor de Desenvolvimento do Norte (CDN), sobre a qual a SDCN tem 51% de controle, e
a CFM, que controla os restantes 49%.
A CDN também é responsável pela integração da ferrovia com o porto de Nacala, que
atualmente tem suas operações geridas pela empresa de capitais moçambicanos Portos do
Norte. Sendo este um elemento fundamental da dinâmica de investimentos no Corredor de
Nacala e para o próprio ProSavana, minha tentativa de percorrer o corredor também implicou
em chegar à região portuária. Assim, realizei esse trajeto de chapa144, saindo de Nampula,
mais uma vez acompanhada por Ângela e por seu companheiro. Ainda que o trecho da
rodovia percorrido estivesse reabilitado, levamos algumas horas a mais do que demoraríamos
num tempo de “estrada brasileira” para percorrer cerca de 200 km, conforme descreveu um
colega moçambicano (tendo como referência as estradas de São Paulo, onde viveu). Os
principais motivos eram a própria condução, já bastante desgastada, e as muitas paragens
realizadas pelo chapa, para que passageiros e mercadorias entrassem e saíssem do transporte.
Sendo umas das poucas possibilidades de circulação acessível à população local, os
chapas também desempenham um papel importante para que as pessoas possam enviar
encomendas entre os povoados e distritos localizados em sua rota. E em todas as suas
paragens são imediatamente cercados por efusivos vendedores, que oferecem os mais
diversos produtos aos passageiros (biscoitos, pães, refrigerantes, água, iogurtes, castanha de
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Sistema de transporte coletivo local realizado através de antigas vans chinesas (Chapa 100).
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caju, amendoim, carvão vegetal, galinhas, cabritos, farinha, mandioca, maçaroca145). Estes
pequenos mercados ao entorno dos meios de transporte eram também uma das funções
desempenhadas pelos apeadeiros por onde passam “os comboios dos caminhos de ferro”. No
entanto, o fechamento de muitas estações de passageiros limitaram esses espaços de comércio
e de trocas de maneira geral, como detalharei mais à frente.
Ao saltarmos na baixa da cidade de Nacala, onde está localizado o porto, era
perceptível a existência de uma dinâmica de grandes empreendimentos, com a presença de
algumas obras em andamento e de prédios empresariais não muito comuns na região, nem
mesmo em Nampula, capital da província. Já nas dependências da Portos do Norte S.A. fomos
recebidas pelo representante jurídico da divisão comercial da empresa, com quem havíamos
agendado a visita. Pouco depois, juntou-se a nós, para uma conversa sobre a nova fase de
empreendimentos do porto, a responsável pelo setor comercial. Segundo a narrativa destes
funcionários, o porto de Nacala está organizado em duas vertentes: a zona portuária
propriamente dita, cujo operador é a Portos do Norte, e a conexão com a ferrovia, operada
pela CDN. Assim, ao nos referirmos ao porto como “a ponta” do corredor, o representante
jurídico logo nos corrigiu. Estávamos “no coração da cadeia”, atravessado pelos principais
fluxos de mercadorias e capitais.
Dessa forma, a empresa lidava, principalmente, com o manuseamento e preparo das
cargas recebidas, realizando a ligação com o hinterland, através dos “caminhos de ferro”, e no
sentido contrário, despachando as mercadorias pelo Índico. Trabalhavam majoritariamente
com exportações, mas também importam alguns poucos produtos, sendo que no momento da
pesquisa o porto operava com 40% de sua capacidade146. Destacaram que embora sua
estrutura (assim como a ferrovia) tivesse sido recentemente reabilitada para receber a
demanda que seria gerada com os vários programas voltados ao aumento da produtividade
agrícola na região e com a extração de recursos naturais, ainda não possuíam as gruas
necessárias para lidar com o aumento das exportações.
Esta primeira etapa da revitalização foi feita como “grant aid”, isto é, como doação a
fundo perdido, mobilizada pela cooperação japonesa. Já o financiamento recebido da JICA
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Espiga de milho assada.
Segundo a técnica comercial, os principais produtos exportados através do porto de Nacala são madeira,
feijões, algodão, castanha de caju, minério de carvão (grafite), pedras preciosas e semipreciosas. Embora a
exportação de soja já tenha sido iniciada ela ainda é pouco expressiva. Os principais compradores são China,
Índia, Paquistão e Austrália. Já os principais produtos importados são trigo, arroz, alimentos em conserva,
cimento, chapas de zinco, motocicletas e bicicletas, vindos de “vários mercados”. Ela destacou o frango
congelado vindo do Brasil, que, contudo, tem tido sua demanda reduzida em razão de campanhas de incentivo ao
consumo de produtos locais.
146
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para uma segunda fase do empreendimento deveria ser pago pelo Estado moçambicano
através do recolhimento de impostos. Segundo os entrevistados, muito do que foi realizado
com a revitalização foi em função das mudanças que seriam fomentadas pelo ProSavana.
Contudo, estas ainda não tinham acontecido e eles possuíam poucas informações sobre qual
seria o estágio atual do programa.
Após esta primeira conversa fomos convidadas a conhecer as instalações do porto.
Uma vez na plataforma, o representante jurídico foi nos mostrando os novos equipamentos e
estruturas adquiridos com o financiamento da JICA, que estampavam as já referidas bandeiras
do Japão com os dizeres “uma doação do povo japonês”. De maneira semelhante ao diretor do
laboratório em Nampula, ele comentou que este “é o jeito que eles fazem”, demonstrando
algum incômodo com a forma de agir da cooperação japonesa. Conforme seguimos pela
plataforma, o gestor foi nos explicando sobre a grande profundidade daquelas águas, que
conferia uma vantagem em relação aos demais “corredores de desenvolvimento”, pois poderia
receber navios maiores. E apontou ao longe as estruturas do porto privativo da Vale147, já em
Nacala-a-Velha, onde era possível ver o carvão sendo transportado. Lá, ele comentou, seria
mais difícil conseguirmos uma visita, “são muito mais fechados”.

Figura 44: Foto do Porto de Nacala-a-Velha.
Fonte: Registro feito em campo pela autora.

Nas semanas anteriores a esta visita ao porto, ao avançarmos no sentido oposto pelo
Corredor de Nacala, cruzar com os vagões carregando o carvão extraído pela Vale era um
elemento constante para quem seguia pela rodovia principal. Na localidade de Mutuali,
147

É importante lembrar que estes são dois portos independentes, embora Vale e Mitsui possuam ações em
ambos. O porto de Nacala-a-Velha, atualmente, só realiza as operações offshore destas corporações.
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distrito de Malema, pudemos conversar com um camponês, que narrou os principais conflitos
enfrentados pelas famílias camponesas na fronteira entre as províncias de Nampula e
Zambézia, em razão destes novos empreendimentos na região. Ele era “agente de advocacia”
em Mutuali, localidade do distrito de Malema, e por ter acompanhado muitos destes conflitos,
tanto organizações da campanha Não ao ProSavana em Maputo, quanto os membros da UPCNampula nos recomendaram encontrá-lo em nossa passagem pelo distrito.
Assim, entrei em contato por telefone ao chegarmos à vila de Malema (desta vez de
carro, com o referido motorista que havíamos contratado) e o camponês prontamente nos
recebeu na manhã do dia seguinte, nos esperando no entroncamento do mercado de Mutuali,
de onde seguimos até o local em que ele possuía sua casa e sua machamba. Esta é a região na
qual estão localizadas as principais empresas agrícolas da província, sendo Malema
denominada o “celeiro de Nampula” em uma placa logo na entrada da vila. Entretanto, o
camponês também destacou os efeitos da extração do carvão para a população local – já a
quilômetros das minas de Moatize.
A linha férrea está de minutos em minutos a transportar o carvão mineral. Todo
produto tóxico precisa um cuidado para a sua movimentação, mas do jeito que está a
ser movimentado o carvão mineral, acho que não contam com os seres humanos que
aqui vivem ao longo do corredor. Dentro do vosso percurso viram a linha como é
que está? Que esta passa no meio das comunidades? Para mim não faz sentido o
jeito que está a ser transportado o carvão mineral. Que assim fosse, pelo menos
podiam lonar. Mas não. E só pra ver, você levar uma capulana e estender a três,
quatro metros da linha férrea, enquanto o comboio passa carregado de carvão, a
capulana fica totalmente suja de carvão. Então imagine que estão crianças que nem
sabem o que está a passar e qual são os efeitos do carvão. O comboio quando passa
lá, vão assistir. Porque estavam habituados aos comboios anteriores que lá
passavam, ir assistir. Mas hoje não é isto que está a acontecer. Então eu estou a
perceber que também o carvão vai deixar lutos ao longo do corredor (Camponês de
Mutuali, localidade do distrito de Malema).

Caminhamos em sua companhia por uma pequena estrada de terra, desde sua casa em
um conjunto de outras pequenas casas de tijolos de barro, machambas de famílias camponesas
e algumas criações de galinhas, porcos e cabritos, até a antiga estação de comboios de
Mutuali. Esta era uma das estações que foi fechada quando em meados de 2013 a linha de
passageiros foi transformada em uma linha que também transportava carvão. Era preciso
reduzir o tempo de viagem, logo, muitas paragens para o embarque de passageiros deixaram
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de existir148. A construção em azul e branco já se encontrava praticamente em ruínas e as
poucas cercas de arame existentes eram usadas pelos moradores mais próximos como varal
para secar roupas. Atravessando a plataforma em direção à linha dos comboios era possível
ver a linha antiga (paralela à linha revitalizada) já começando a ser coberta pela vegetação.

Figura 45: Foto da antiga estação de comboios de Mutuali.
Fonte: Registro feito em campo.

Segundo o camponês, há alguns anos a estação ainda estava bonita e as pessoas
podiam aguardar pelos comboios em uma área apropriada, pois ali era de fato um ponto de
paragem. Além disso, a estação era um local de comércio dos produtos dos camponeses, por
onde as pessoas podiam enviar mercadorias e outras coisas para os distritos vizinhos.
Ressaltou sua sensação de que estavam cada vez mais isolados e abandonados. As ruínas da
estação eram uma marca disto, somada ao fato de que as estradas até Mutuali eram muito
precárias, já sem nenhum tipo de asfalto ou manutenção, em uma região bastante montanhosa.
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Como destaca Kato (2019), das antigas 27 paragens do trajeto entre Nampula e Cuamba, apenas 9 foram
mantidas quando a linha passou a transportar o carvão da Vale. Também foi reduzida a frequência dos trens, que
atualmente passam em dias alternados, exceto às segundas-feiras quando a viagem não ocorre. Garcia e Kato
(2015) relatam como durante o trabalho de pesquisa que realizaram no distrito de Cuamba puderam acompanhar
o grande número de passageiros que tentavam embarcar sem sucesso. Durante o trabalho de campo na cidade de
Lichinga, também pude experienciar esta dificuldade quando tentei seguir de comboio até Cuamba. Mesmo
chegando à estação com mais de uma hora de antecedência (logo me deparando com uma longa fila, que
evidenciava que as pessoas costumavam chegar muito mais cedo), eu e um grande número de pessoas não
conseguimos adquirir o bilhete.
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Como visitamos a localidade em uma época de chuvas, ficava evidente a necessidade de
carros maiores para que se pudesse atravessá-las sem ficarmos presos na lama que se formava
quase cotidianamente, ou com a utilização das motocicletas muito comuns na região.

Figura 46: Foto de uma estrada de Mutuali.
Fonte: Registro feito em campo.

Embora a estação de Mutuali não seja mais um ponto de parada do comboio de
passageiros, este ainda para muito rapidamente no antigo apeadeiro, em alguns poucos dias
da semana. De forma que as pessoas podem com alguma agilidade embarcar, ou deixar e
pegar encomendas. Uma manobra arriscada, que tem causados muitos acidentes. O camponês
relatou, por exemplo, casos de idosos que acabaram caindo nos trilhos, pois desceram até
estes correndo enquanto o trem já partia e mesmo atropelamentos de pessoas e animais. Como
em seu relato acima, destacou novamente a questão das capulanas, os tecidos usados pelas
mulheres moçambicanas para os mais diversos fins, colocadas no chão próximas à linha, que
ficam em pouco tempo cobertas com o resíduo deixado pelo carvão que passa descoberto e os
receio de que as crianças possam adquirir doenças respiratórias. Enquanto conversávamos,
muitas pessoas cruzavam os trilhos, em pequenas pontes de madeira improvisadas. Fluxo que
só foi interrompido quando estes foram atravessados pelo comboio da Vale, com seus mais de
60 vagões carregados de carvão.
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Figura 47: Foto dos “caminhos de ferro” em Mutuali.
Fonte: Registro feito em campo.

Essas rupturas cotidianas que atingiam as populações que vivem no Corredor de
Nacala em consequência da chegado de novos empreendimentos agrícolas à região não se
davam apenas na dimensão física do deslocamento pelo território, pois também ocorriam em
seu próprio modo de vida profundamente vinculado à terra. Como descreveu a representante
da Pastoral da Terra em sua fala na Conferência Triangular dos Povos, o des-envolvimento
também se expressa como forma de desfazer as múltiplas relações já estabelecidas pelos
sujeitos com a terra, sementes, plantas, águas, entre si, com seus antepassados e espíritos, para
então promover as narrativas sobre as áreas vazias e garantir as “oportunidades de negócios”.

6.2 As empresas agrícolas e a formação da cadeia de valor

Ao longo da pesquisa por diversas vezes os técnicos com quem estive em diálogo
reforçaram que por agronegócio referiam-se à cadeia de valor que seria promovida na região
como efeito da transferência de tecnologias realizada pelo ProSavana. Dessa forma,
procuravam desvincular o modelo de desenvolvimento fomentado pelo programa das imagens
sobre os grandes latifúndios monocultores existentes no Brasil, que chegaram junto com
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críticas realizadas pelas organizações moçambicanas que haviam visitado as regiões em que
se desenvolveu o PRODECER.
Aquilo que se entende no Brasil como agronegócio, não é aquilo que aqui se entende
como agronegócio (...). O conceito que nós temos do agronegócio é a cadeia de
valor. Estás a ver? É o desenvolvimento da cadeia de valor, porque parte do
princípio que na agricultura 70% se realiza fora da machamba. Só 30% é de
responsabilidade do produtor. Então como esse produtor deve se beneficiar dos 70%
que estão a ocorrer fora do seu campo de ação? É integrar o pequeno agricultor no
processo da criação da cadeia de valor. Falamos de agroprocessamento, essa ligação
do pequeno produtor com o mercado (...). Temos poucas empresas grandes. E essas
grandes todas estão com as monoculturas: macadâmia, banana, soja. E as terras que
eles ocupam são as terras que antes eram terras de machambas estatais, que o
governo controlava. Não era terra de camponeses. O que acontece é que depois da
guerra as machambas, as empresas fecharam. A população foi se fixando nessas
terras e fazendo a sua produção, mas não são terras de pertença dos camponeses. Ai
não há expropriação (...). Então se você tiver 50 hectares ou 200 hectares, significa
que você vai ter um hectare aqui, dez hectares aqui, tem que buscar não sei onde.
Desmotiva muita gente fazer isto. E a gente diz, a única forma de você fazer
agricultura é envolvendo as próprias comunidades. Você terá que usar as
machambas, ou as terras das comunidades para fazer a sua agricultura industrial.
Mas dizer que vais encontrar uma extensa área, para 200 hectares, não vais encontrar
(Coordenador do ProSavana, funcionário do MASA).

O agronegócio, portanto, estaria relacionado à criação das condições para que os
pequenos agricultores fossem integrados à produção comercial, assim como das
possibilidades para que os produtores maiores encontrem áreas contínuas. Conforme explicou
o ponto focal do programa em Nampula, tratava-se de transformar as condições objetivas para
que os agricultores “trabalhem também com uma visão de fazer negócio da agricultura”, ou
como descreveu um dos consultores moçambicanos do ProSavana em Maputo, transformar o
camponês de produção familiar em um camponês com um olhar para o agronegócio. A
principal estratégia proposta pelo programa para criar tal integração com a cadeia de valor
eram os projetos do ProSavana-PEM, voltados para a formação de cooperativas de
agricultores e para a agricultura por contrato. “O agricultor médio e grande juntam-se ao
pequeno para fazer negócios”, descreveu o consultor.
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Figura 48: Foto das machamba de milho consorciada com outras culturas alimentares de uma comunidade
próxima à rodovia. Fonte: Registro feito em campo.

Figura 49: Foto da plantação de soja de uma das empresas visitadas.
Fonte: Registro feito em campo pela autora.

Segundo um dos coordenadores desta componente na província do Niassa, as
capacidades técnicas dos camponeses hoje não possibilitam que desenvolvam áreas extensas
de produção, “na área limitada que eles conseguem abrir naquela campanha colocam o
máximo de produtos que possa ser de sua satisfação”. Não existe, por conseguinte, uma
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preocupação em aumentar a produção, para que possam abastecer algum tipo de mercado para
fora da própria comunidade, ou mesmo do agregado familiar. Entretanto, ele apontou que de
maneira “quase passiva” tem surgido um aumento na demanda de algumas culturas
alimentares, vinda dos centros urbanos. Isto estaria estimulando uma transformação em
relação aos produtos voltados para a subsistência dos camponeses, que agora agregavam um
valor comercial. Era o caso, por exemplo, do feijão cultivado em Lichinga, que segundo o
técnico já era encarado pelos agricultores como uma cultura de rendimento, uma vez que
estava sendo comercializado em cidades de outras províncias.
Tais agricultores são os chamados “produtores emergentes” e constituem o principal
grupo beneficiário dos modelos de extensão testados no âmbito do ProSavana-PEM e de
outros programas de cooperação internacional na área agrícola. Como apontam Smart e
Hanlon (2014), apesar de enfrentar grandes constrangimentos para aumentar sua produção,
relacionados à falta de mecanização, irrigação e crédito, este grupo de agricultores comerciais
(cerca de 68.000 pessoas) tem conseguido expandir sua área de cultivo com o auxílio de
novas tecnologias e da mão de obra familiar149. Portanto, esta transformação de determinadas
culturas alimentares, que por um valor de mercado agregado estariam agora sendo produzidas
em quantidade e se tornando culturas de rendimento, é o processo que para os técnicos e
gestores do ProSavana caracteriza o agronegócio passível de ser realizado em Moçambique:
Ao transformar, nestas mesmas pequenas áreas, aquilo que são os hábitos desta
agricultura de subsistência e virar para cultura de rendimento, estão a entrar naquilo
que é exatamente o agronegócio. Estão a dar o valor àquilo que era subsistência para
dela [criar] uma cultura de rendimento. É esta a diferença que nós temos nesse
momento. (...) Não há de se tirar, por exemplo, a produção de milho e transformar
em produção de soja, para que seja aquela que vai responder às indústrias. Ainda
vai-se trabalhar muito. Não vai-se tirar o milho, não vai-se tirar o feijão, no planalto
não vai-se tirar a batata reno. Porque já está, já é um construto social. Vive, convive
com aqueles ali. O que terá de se fazer é: a batata reno se tem valor comercial, então
incorporar elementos que induzam [a comercialização]. Produção já se faz, agora
induzam a produtividade. Na mesma área, render mais e concorrer nos mercados que
hão de vir. (...) Com pouco esforço, fazer mais. Essa é que deverá ser a forma de nós
transformarmos essa nossa agricultura de subsistência para entrar na cadeia do
agronegócio (Técnico do ProSavana-PEM em Niassa, funcionário da DPA).

Nesse sentido, os modelos de extensão trazidos pelo ProSavana tinham como objetivo
final gerar este estímulo ao aumento da produtividade, mesmo que em pequenas parcelas de
terras, ao oferecerem alguns meios de produção básicos para o cultivo de áreas maiores, como
149

São grupos que surgiram no pós-guerra, ao se associarem às companhias exportadoras de algodão e tabaco,
que, mais recentemente, também passaram a produzir milho, feijões, gado, hortícolas e oleaginosas (gergelim e
soja) exclusivamente para o mercado. Assim, atraíram a atenção tanto do governo moçambicano, quanto dos
doadores e investidores privados (Smart e Hanlon, 2014).
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os silos de armazenamento de grãos, motobombas para a irrigação, moageiras para o
processamento, além dos pacotes com insumos (sementes, fertilizantes, pesticidas) e crédito.
“A extensão vem com estes pacotes tecnológicos para tentar fazer aqui, mais ou menos,
celeiros melhorados, para eles terem a capacidade de conservar por muito mais tempo os seus
excedentes”, afirmava o técnico, destacando ainda o aumento da população do país e a
consequente pressão que este aumento irá produzir sobre as terras agricultáveis. Concluía que
“se não tivermos aprendido a usar um hectare para fazer todas as atividades de rendimento,
então estaremos na mira de possíveis conflitos de terra, porque não preparamos os nossos
agregados em tecnologias de exploração de pequenas áreas, mas com rendimento”.
Como venho descrevendo, porém, estes conflitos já são uma realidade na populosa
região do Corredor de Nacala. Muitos se iniciavam já com a instalação das empresas, pois ao
adquirirem o DUAT para ocuparem as terras das antigas machambas estatais, acabavam por
deslocar as populações que ali se fixaram no pós-guerra. Em alguns casos, ocorria também a
retomada de áreas pertencentes a antigas fazendas coloniais pelos filhos moçambicanos destes
colonos, que permaneceram no país após a independência. Visitar estes empreendimentos e
comunidades por eles afetadas também fez parte de minha travessia pelo Corredor de Nacala,
uma vez que, sendo empresas voltadas ao agronegócio dentro das condições bastante
singulares colocadas pela ocupação e gestão das terras no país, elas costumam empregar
esquemas de agricultura contratual, apontados pelo Plano Diretor do ProSavana como a forma
de integração win-win das diferentes escalas de produtores.
Um caso muito ressaltado por meus interlocutores foi o de uma empresa de médio
porte localizada no distrito de Ribaué, província de Nampula, que participou do modelo de
extensão IV, voltado para experimentos com a agricultura por contrato com empresas
nacionais. Tratava-se de uma empresa instalada nas terras que foram ocupadas por um antigo
colono português, cuja família ainda permanece em Moçambique. Como descreveu em
entrevista o empresário hoje à frente do empreendimento, com que conversei em Maputo, as
áreas já são de posse da família há mais de setenta anos. O processo de ocupação destas terras
narrado por ele mostra a complexidade do regime agrário moçambicano:
Aquilo foi uma machamba aberta e desenvolvida pelo meu avô, que já faleceu. (...)
Ele continuou lá até falecer e depois continuamos nós. (...) Na altura, 1940 e pouco
ele requereu ao governo [colonial] e foi-lhe atribuída aquela área. Aquela área agora
tem ali algumas vilas na zona, mas naquela altura não tinha nada. Absolutamente
nada. Tanto que ele teve que fazer tudo ali, desmatou do zero para abrir as áreas de
cultivo. O foco da machamba era a produção de gado. Por isso é que era grande,
para o pasto. Nem era tanto a componente agrícola propriamente dita. Então foi isso
basicamente. Depois da independência houve a nova lei de terras. Mais tarde houve
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a revisão e houve a coisa do DUAT. Passamos a ter o DUAT. Foi um processo até
pacífico. A gente nunca teve nenhum processo de fazer consultas, porque ali não
vivia ninguém. E não vive ninguém até hoje. Entram pessoas e saem, fazem a
machamba em uma área que a gente não ocupa, saem depois. Porque ali a
agricultura ainda... aquelas populações ali ainda fazem aquela agricultura itinerante.
Ficam ali um ano, dois anos, depois vai para outro sítio. Depois passando mais uns
aninhos talvez voltem. É assim que eles operam. Mas quando são milhares de
pessoas a operarem assim, acabamos por ter conflito com alguém (Empresário).

Contudo, no período da guerra civil seu avô teve de deixar a região, com a chegada de
grupos da RENAMO: “Ele só saiu da machamba quando entraram os bandidos armados pela
porta da frente e ele teve que fugir pela porta de trás. Foi nesse dia que ele teve que sair. Não
tinha mais hipótese, ou morria ali. Então, pronto, depois ficou um período durante a guerra
que não foi ninguém para lá”. Terminado o conflito e com a promulgação da nova Lei de
Terras a família conseguiu retomar a propriedade. Segundo o empresário o registro das terras
“não começou com a nova lei”, o que ocorreu foi uma regularização dos antigos títulos. Foi
assim que a família pôde permanecer produzindo naquelas terras após a independência e, mais
recentemente, adquirir um DUAT para uma área de um pouco mais de dois mil hectares.
Ao final do conflito, porém, grupos locais de camponeses deslocados também voltam
a se estabelecer na região e comunidades foram formadas nas áreas mais férteis. Assim, a
restruturação da machamba como empresa, em meados de 2000, gerou uma situação
conflituosa com as comunidades do seu entorno e ao participar do modelo de extensão do
ProSavana acabou chamando a atenção das organizações da sociedade civil. Não se tratava da
muito contestada vinda dos empresários ligados ao agronegócio brasileiro, mas a
implementação de contratos com os agricultores locais através do financiamento advindo do
ProSavana Development Iniciative Fund (50 mil dólares) para dar continuidade a um
programa que fomentava a produção de soja, amendoim, feijão boer e cebola, além da
aquisição de um trator, fez com que a empresa passasse a receber as críticas direcionadas ao
programa e ser acusada de usurpação de terras.
Ainda que o relato do empresário ressaltasse a existência das terras “vazias” deixadas
pela prática da agricultura itinerante, os camponeses afirmavam que sempre estiveram
naquela região. Através da intermediação de um camponês agente de advocacia que vivia na
comunidade afetada, a quem eu havia conhecido na Conferência Triangular dos Povos, eu e
Ângela também pudemos conversar com estes camponeses durante nossa travessia pelo
corredor. Segundo o relato da comunidade, “antigamente, antes de entrar o branco, lá estavam
a viver os nossos antepassados”. No entanto, o governo português passou a alocar as terras

323

entre os colonos. Estes, por sua vez, retiraram os grupos que ali viviam, até que eles mesmos
deixaram as terras durante a guerra de liberação nacional, ou ao longo da guerra civil:
Também ele ficou aqui alguns tempos, mas com a guerra entre a RENAMO e a
FRELIMO, ele abandonou aquela plantação. Quando abandonou aquela plantação
em 1983, então nós retomamos a nossa área, como estavam a viver lá os nossos
antepassados. Retomamos e começamos a viver. De 1983 até 2011 é quando os
filhos voltam àquela plantação. Ao voltar naquela plantação os filhos, que são os
netos [do colono], eles não fizeram a consulta comunitária. Só eles entraram
alegando seguir os antepassados que estavam a viver aqui (...). Nós sempre estamos
a insistir a fazer nossas machambas nessa parte que nós estamos a pedir à empresa.
Como ele ocupou 2800 hectares, então nós estamos a precisar de uma área, que
limita entre o rio para esta parte. Também porque a plantação é ao redor de três
comunidades. (...) Dentre essas comunidades também tem suas partes onde eles
precisam fazer as suas machambas. Deixando uma parte grande para a empresa (...).
A área que ele está a explorar é uma área pouca. (...) Mas com isso a população
sempre está a resistir em fazer suas machambas lá mesmo (Camponês de Ribaué).

Fica evidente no relato acima que a comunidade não espera retomar toda a área hoje
ocupada pela empresa, apenas requerem o DUAT de uma parcela das terras. Portanto, com o
auxílio de organizações da sociedade civil, reivindicavam uma área para que pudessem
cultivar suas machambas, pois a terra onde foram alocados é bastante arenosa, logo, pouco
produtiva. Relataram ainda que o espaço que hoje ocupam é insuficiente para a rotação dos
campos de cultivo. De tal modo, foram conduzidos a realizar a agricultura fixa, mas sem
nenhuma assistência técnica ou tecnológica que permitisse manter a produtividade. Os demais
modelos de extensão do ProSavana, voltados para esta transferência de conhecimentos no
cultivo intensivo, não chegaram a essa comunidade e a experiência com o modelo de extensão
não trouxe a ligação dos agricultores com a cadeia de valor como se esperava.
Através dos contratos, membros da comunidade chegaram a trabalhar nas machambas
da empresa, mas afirmavam que o pagamento era muito mais baixo do que o encontrado na
região. Isto resultou em vendas paralelas e consequente quebra dos contratos, levando o
empresário a deixar o projeto de extensão. Muitos camponeses continuaram trabalhando na
empresa, porém, não mais através dos contratos que, como critério colocado pelo ProSavana,
deveriam engajar a população local. “Está lá com um guarda, um técnico, um pastor de bois
dele, só. Não beneficia a comunidade. Mas quando ele vai longe, vai ser doado dinheiro
dizendo que ‘estou a beneficiar a população’”, narrou um camponês.
Quando estive em contato com estes camponeses era perceptível certo desânimo em
mais uma vez relatarem sua experiência, que se tornou referência sobre os impactos mais
imediatos do ProSavana, sem perceberem nenhum tipo de mudança na situação enfrentada ao
longo dos anos. Estavam “a sofrer”, como costumam descrever os camponeses afetados por
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conflitos semelhantes. Nesse sentido, um grande incômodo relatado era o porquê de não
poderem plantar nas terras que estavam sob a posse da empresa, já que não eram totalmente
utilizadas por esta. Segundo um dos camponeses, o empresário “trabalha manualmente com o
único trator que ele tem. (...) Diz que tem não sei quantos mil hectares, mas desses hectares
não utiliza [toda a terra]”. Destacaram também o fato de o empresário viver em Maputo e não
em Ribaué, mas mesmo assim ter prioridade sobre onde, o quê e como plantar.
O relato destes camponeses acrescentou ainda outros elementos do intricado processo
de ocupação, retomando implicações deixadas pelo colonialismo e a continuidade destas
questões mesmo com a nova Lei de Terras e a obrigatoriedade das consultas comunitárias.
Transformações que chegaram de forma fragmentada, emaranhada e pouco organizada até
eles, tornando todo o movimento bastante opaco:
Essas empresas estão a vir através desses colonos que tinham ocupado aqui mesmo.
Estão a vir nas quintas desses colonos. Mas como nós já sabemos, agora mesmo que
é o governo da FRELIMO, tudo o que a FRELIMO estava a lutar era para libertar o
homem e a terra. E nós estamos a lamentar porque eles quando voltam naquelas
quintas não fazem consulta comunitária, nem o consentimento da população não
sabem. Nós estamos a ver que, eh pá, já entraram ali as pessoas. Já entraram na
quinta X, já entrou o fulano. Já comprou. (...) A terra está livre. É propriedade do
Estado, mas deve-se trabalhar a terra. É isso mesmo que nós estamos a reivindicar,
porque nós já temos agora o conhecimento. Naquele tempo de colono não tínhamos
visão. Não sabíamos que realmente se faz consulta comunitária. Não sabíamos
mesmo. Nem esses nossos antepassados não sabiam que faz consulta comunitárias.
Depois naquela consulta comunitária tem que haver um mapéwe [chefe tradicional
macua], tem que haver lá o chefe da povoação, tem que haver o chefe da localidade,
o chefe do posto, o administrador e inclusive a população e os líderes. Nós já
conhecemos essa parte, mas quando eles vêm não fazem isso que está na lei da terra.
No tempo da guerra, os colonos quando foram expulsos já tinham se retirado para a
terra deles. Mas e nós que não temos nenhuma terra para onde fugirmos? Sempre
estamos aqui. Sempre nós estamos aqui, não temos onde fugirmos. Fomos nascidos
aqui mesmo e vamos morrer aqui mesmo (Camponês do distrito de Ribaué).

Conversando com diferentes camponeses ao longo do corredor muitos são os casos
citados de conflitos gerados pela chegada de empresas, principalmente em decorrência dos
reassentamentos de comunidades, que não receberam indenizações suficientes para
reconduzirem suas vidas no novo local, nem foram integradas de fato à cadeia de valor. Estes
não são empreendimentos que estão vinculados diretamente aos modelos de extensão trazidos
pelo ProSavana, entretanto, como ressaltam os camponeses e as organizações que buscam
representá-los, tais conflitos têm deixados muitas comunidades apreensivas com os projetos
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propostos pelo programa150. Eles identificam nestes empreendimentos mecanismos
semelhantes em sua forma de atuação: a agricultura por contrato, o fomento a culturas de
rendimento, os reassentamentos (que foram retirados da nova versão do Plano Diretor) e as
promessas não cumpridas da “responsabilidade social” assumida pelas empresas ao
solicitarem um DUAT.
Nesse sentido, outro conflito bastante ressaltado foi o gerado por uma empresa
localizada no distrito do Gurué, na província da Zambézia, que adquiriu a concessão de uma
grande área para cultivar soja. Conforme já descrito no capítulo anterior, a consulta
comunitária realizada neste caso foi bastante controversa e resultou no deslocamento das
comunidades que ali viviam para a fronteira com a província de Nampula, onde muitas
famílias ainda não haviam encontrado um local para viver. Ficaram “pela estrada”, como
contam os camponeses que as receberam, já no distrito de Malema, com os quais
conversamos a partir da intermediação do referido camponês que era agente de advocacia em
Mutuali. Os camponeses deslocados destacavam também o fechamento de alguns caminhos
que utilizavam para chegar a um curso de água, a construção de uma barragem que inundou as
áreas de comunidades vizinhas da empresa e a utilização de pulverização aérea de defensivos
agrícolas, que tem atingido também suas machambas:
(...) veio dizendo que era uma boa empresa, que queria só uma pequena área de 200
hectares para uma machamba escola. Para nós camponeses moçambicanos, uma
machamba escola compreendemos que será uma área em que vamos estudar a
produzir. Os camponeses da Zambézia acabaram aceitando, cederam os 200 hectares
que eles queriam. No mesmo dia a empresa veio ter com a comunidade. Trazia
alguma comida, envolvendo lá bebida. (...) Enquanto a população ia tomando eles já
controlavam o nível de alegria da população. Quando viram que a população estava
minimamente embriagada, tiraram um papel branco que disseram que a população
devia assinar para controlar a sua comida. Quem é que comeu. Mas depois o papel
serviu como se fosse uma consulta comunitária. Dias depois a população viu as
máquinas a entrar, para começarem com o trabalho. E de 200 hectares, eles foram
trabalhar 3 mil hectares, desalojando mil famílias. Algumas até hoje não receberam
nada como compensação das suas atividades. Aí começou a guerra... Aí começou a
guerra. A população e a empresa. Sinceramente, é um processo muito complicado.
(...) A empresa nem deixava claro aquilo que é o objetivo da empresa. No primeiro
ano foram admitir mão de obra de 500 pessoas, que era só para facilitar a catação.
Catação é um processo de destronque e juntar o resto dos paus. Depois disso
terminar, todas foram desalojadas. (...) Estão lá máquinas que fazem todo o trabalho.
Então a população está sem nenhum proveito naquela área (Camponês de Mutuali,
localidade do distrito de Malema).
Existem algumas pessoas sim senhora, que saíram da província da Zambézia, que
estavam próximo daqui. Então algumas pessoas estão conosco aqui. (...) Agora não
Como apontado anteriormente, as expectativas cridas já com o anúncio dos “grandes projetos” são uma
dimensão fundamental para compreender seus efeitos no local de intervenção (Daou, 2010; Sigaud, 1987;
Vainer, 2008). Neste caso, foi gerado todo um efeito de mobilização política de camponeses e dos movimentos e
organizações que os representam já a partir do anúncio do ProSavana na mídia brasileira.
150

326

sei se houve entrada de outras pessoas. Mas pelo menos naquele tempo, que eu havia
recebido, eram 120 pessoas. (...) Essas pessoas que já estão em outras comunidades,
não foi a sua indenização muito satisfatória não. Na indenização daquelas pessoas,
algumas quase recebiam uns mil meticais151. Então, visto assim, outras pessoas
sempre que vinham lamentavam que [possuíam] algumas casas um pouco como esta
[de tijolo]. [Os tratores da empresa] demoliam e aqueles tijolos sempre eram
carregados. Tinham que por num sítio qualquer ai e aquela pessoa era sempre
encaminhada para aquele lugar, onde estavam amontoados seus tijolos. Ficando sem
como... Os seus mil meticais que estava nas mãos, que não era suficiente para ver se
podia fazer dali igual. Então, esse também foi um problema muito sério para aquela
gente. (...) E as outras pessoas por onde que param? Não tem melhor esclarecimento,
porque não conheço onde que estão as pessoas. As pessoas vivem separadas. (...)
Para além de duas comunidades tem mais outras que estão lá atrás, de onde [vocês]
vieram. E essas pessoas saíram daqui. Sim, saíram daqui. Estão espalhadas em
outras comunidades (Camponês de Mutuali, localidade do distrito de Malema).

A empresa foi formada inicialmente como uma joint venture entre grupos empresariais
de Portugal, Brasil e Moçambique. Gerenciada até meados de 2017 por um brasileiro, logo foi
associada à chegada dos empresários do agronegócio na região. Contudo, seu atual gestor
afirma que desde 2014 o grupo brasileiro não faz mais parte da sociedade empresarial, que
agora possui exclusivamente capital português. O empreendimento recebeu do governo
moçambicano, em 2012, um DUAT para a exploração de 10 mil hectares. Até o momento
desta pesquisa, porém, a empresa iniciou a produção de soja (com sementes de uma variedade
desenvolvida pela Embrapa) em apenas 3 mil destes hectares, onde também fazem a
multiplicação das sementes para serem comercializadas na região. Alguns técnicos brasileiros
com experiência no Cerrado chegaram a trabalhar no empreendimento, mas no momento da
pesquisa o único funcionário brasileiro na empresa era um engenheiro agrônomo.
Em razão de todos os conflitos gerados pelo deslocamento da população local e pela
associação da empresa com o ProSavana, quando visitamos sua grande machamba de soja seu
gestor estava bastante reticente em nos receber. Dizia repetidamente que, era uma empresa
agrícola como qualquer outra, “Se já viram uma, já viram todas”, principalmente por sermos
provenientes do Brasil, porém, como havíamos chegado através do contato do gestor de uma
outra empresa na região, ele aceitou nos receber. Ao longo da visita pela fazenda ele nos
convidou a caminhar um pouco pela área da empresa e conhecer o galpão em expansão, onde
funcionava todo o maquinário (de origem brasileira, como em outras empresas) para o
processamento do grão. Segundo seu relato, toda a produção iria para o mercado local,
principalmente para os aviários da região. Portanto, as demais empresas eram consideradas
parceiras, principalmente para “pressionarem o Estado”. Também as comunidades de
camponeses vizinhas foram descritas pelo empresário como parceiras, pois selecionavam
151

Aproximadamente 50 reais.
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seus funcionários entre os pequenos agricultores. Além disso, ressaltou que estavam
cumprindo com sua componente de responsabilidade social, pois haviam construído uma
escola e realizavam projetos de fomento agrícola com as comunidades.
Nosso contato com as empresas nesta região se deu através de funcionários dos
SDAEs de Malema e do Gurué, que nos incentivaram a visitar tais empreendimentos para
conhecer o tipo de produção em maior escala realizada no corredor. Em geral, os gestores e
empresários com os quais conversamos destacavam esta necessidade de manterem parcerias
diversas em razão das dificuldades relacionadas à ainda precária infraestrutura logística da
região, que limitava e encarecia o transporte das mercadorias, assim como a aquisição de
novos insumos e equipamentos. Segundo uma gestora entrevistada, a mão de obra na região é
escassa e cara, pois os empregados não podem trabalhar integralmente nas plantações, uma
vez que precisam cultivar seus “campos pessoais”. Porém, o plantio nestes empreendimentos
já é bastante mecanizado, logo, os funcionários recrutados nas comunidades vizinhas acabam
atuando em trabalhos sazonais, ou em “serviços gerais” não relacionados à plantação.
Nesse sentido, o administrador de uma das empresas visitadas destacou que mesmo os
trabalhadores sazonais muitas vezes são contratados apenas para cumprir com as propostas de
responsabilidade social, que a empresa é legalmente obrigada a manter com o Estado, o
“dono da terra”. Outra parte da responsabilidade social estaria em cumprir metas de serviços
sociais, estabelecidas conforme a empresa atingia um determinado nível de produção. Para
este funcionário tais metas têm operado como uma complementação da oferta de
infraestruturas e serviços que “o governo não tem capacidade de garantir”. Assim, a empresa
em que atua já havia construído um orfanato, pontes, um banco de sementes, aberto furos para
a extração de água e comprado uma ambulância. “Não é fácil fazer agricultura em
Moçambique”, ressaltou. Segundo um funcionário da DPA de Lichinga, que também tem
participado da operacionalização do ProSavana-PEM, tais metas empresariais de
responsabilidade social são uma forma de o governo moçambicano garantir que as decisões
sejam tomadas “da base para o topo”, ou seja, que sejam pautadas nas necessidades das
comunidades afetadas por aquele empreendimento:
A base é que deve determinar que tipo de empreendimentos vão precisar para a
responsabilidade social. E ela não pode ser limitada. Entende-se que esta mesma
empresa ao longo do tempo vai gerando sempre lucros, porque tem onde se
retroalimentar. Ela sempre vai gerar lucros. Então à medida que vai gerando lucros
pode criar uma percentagem. Esta percentagem será uma percentagem permanente
de responsabilidade social. Porque se hoje fez um furo e está satisfeita a
comunidade, amanhã [esta] vai apresentar o problema de uma escola. Tem que estar
em condições de responder à necessidade da escola. Até conseguir fazer uma
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infraestrutura. Criação de infraestruturas bases que pelo menos chegam a satisfazer
minimamente a aflição daquela comunidade, daquela região. Penso que fazendo
desta forma, esta ligação empreendimentos X responsabilidade social, quer dizer,
seria de consensos, não de imposição. Ai estaríamos também a transformar. O
ProSavana estaria a contribuir exatamente nesta transformação de agronegócios.
(Funcionário da DPA de Lichinga).

Estas formas de compensação, portanto, fazem parte dos mecanismos de boa
governança entre os parceiros, descritos no capítulo anterior, como os estabelecido no PRAI,
seguido pelo ProSavana. Como aponta Bronz (2009), as políticas de responsabilidade
empresarial, além de embutirem um valor mercadológico às práticas consideradas como
socialmente e ecologicamente corretas, visam evitar mobilizações sociais, escândalos
públicos, intervenções, paralisações que possam inviabilizar obras, ameaçar a imagem da
empresa, gerar prejuízos, enfim, representar um risco ao negócio. Deste modo, apesar das
dificuldades apontadas pelos gestores, a adoção da agricultura por contrato também é um
arranjo de mercado que funciona como uma forma de “relações públicas” (Oya, 2011) entre
empresa, governo e pequenos agricultores, que ameniza o processo de expropriação através de
compensações (postos de trabalhos, indenizações, obras de infraestrutura, projetos e serviços
sociais). Não sem razão, portanto, os funcionários dos governos locais nos indicavam
conhecer os empreendimentos de seus parceiros privados.
Segundo Oya (2011), a relevância destes acordos surge particularmente dos debates
mais amplos sobre a viabilidade de se incorporar os pequenos agricultores de forma
“virtuosa” nos circuitos comerciais do capitalismo contemporâneo. Entretanto, na maior parte
das comunidades afetadas por estes empreendimentos no Corredor de Nacala, tal integração
ainda está bastante distante de sua efetivação, uma vez que não fazem parte do grupo dos
chamados “produtores emergentes” ou “agricultores comerciais”. Assim, sua incorporação à
cadeia de valor aconteceria como uma espécie de efeito colateral da integração win-win
daqueles produtores médios, que poderiam gerar novos empregos em suas machambas ou
aumentar a produção de alimentos. Contudo, como destacou o relato de um dos camponeses
descrito acima e mesmo a gestora de uma das empresas, a chegada de novas tecnologias e
máquinas que evitam o trabalho manual, torna a mão de obra destes agricultores dispensável.
Segundo esta gestora, a tecnologia tem tornado a produção mais rápida e sustentável (do
ponto de vista do rendimento da empresa), impactando nos custos finais da mercadoria em sua
cadeia de valor. Deste modo, não haveria razão para manterem os trabalhadores, apenas a
obrigação legal sobre a responsabilidade social.
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Assim como a esperada ligação com o mercado, porém, os serviços sociais básicos
delegados à contrapartida da responsabilidade social têm sido realizados como iniciativas
isoladas, que não necessariamente vão responder “às aflições” das comunidades em seu
entorno, como apontou o funcionário da DPA em Lichinga. Não há uma preocupação, por
exemplo, com a manutenção desta infraestrutura, que muitas vezes acaba abandonada pela
população. São escolas e hospitais que ficam distantes das comunidades, onde inexiste um
sistema de transporte acessível aos camponeses, ou capacitações cujas tecnologias associadas
são muito dispendiosas para que os camponeses consigam meios financeiros para continuar
aplicando em suas machambas.
Como destacam Smart e Hanlon (2014), uma transformação agrícola que permita a
entrada dos pequenos e médios agricultores na cadeia de valor seria um processo lento, como
a própria prática agrícola. “Leva tempo a criar conhecimento sobre a terra e o clima, e a usar a
experiência local, experimentando e adaptando. Mas os investidores deixam-se atrair pelas
promessas de lucro rápido, enquanto os gestores dos fundos não podem esperar dez anos para
obter retornos” (Smart e Hanlon, 2014, p.36). Assim, governo, investidores e doadores, têm
visado resultados acelerados, para serem apresentados como fórmulas de sucesso para o
desenvolvimento – como a do Cerrado, onde as formas de propriedade e uso das terras, porém,
eram completamente diferentes. Há novamente aqui o descompasso entre o tempo dos
projetos de desenvolvimento e das práticas agrícolas, entre a velocidade da política e da
técnica, apontado anteriormente. Esta busca por velocidade tem feito com que investidores,
estimulados pelo próprio governo moçambicano, sejam atraídos por efêmeras bolhas de
investimento, como foi a alta do preço dos alimentos e dos biocombustíveis em 2008.
Apesar da aceleração inicial, estes são capitais que muitas vezes chegam através de
fundos de caráter meramente especulativo. Investimentos, portanto, que pouco se relacionam
às possíveis melhorias na agricultura local, como alegam os programas de desenvolvimento
que os atraem. Assim, tão rápido quanto chegam também deixam o país, quando as
possibilidades de lucro não se apresentam conforme o esperado, como ocorreu com o Fundo
Nacala. Um processo de “financeirização” da cooperação internacional e do desenvolvimento,
como buscarei especificar nas próximas seções.
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6.3 Agri(cultura) e agro(negócio)

Um dos empresários entrevistados ressaltou como uma das dificuldades para se
produzir e manter uma empresa de maior porte em Moçambique a falta de um planejamento
por parte do governo, para que houvesse uma ocupação ordenada do espaço rural que evitasse
os potenciais conflitos com a população no campo:
Não há plano nenhum. A população no geral lá no meio rural ocupa como quer,
onde quer, quando quer, muda... (...) O resto está espalhado no meio do mato, ou
seja, não há vila propriamente. Cada um vive isolado lá, não há ocupação. E é
impossível o Estado prestar serviços a esse tipo de ocupação. Como é que vai por
energia, quando as pessoas estão espalhadas, não se aglomeram? (...) É cultural, eles
estão assim há cem, duzentos, trezentos anos. Isso era assim em todo sítio
eventualmente. Depois mudou com o tempo. (...) As pessoas tem que ir para os
centros minimamente urbanizados, organizados, em que há outros tipos de serviços
que elas podem aceder, que o Estado possa prestar, que outros privados possam
prestar. (...) Então o problema não está na lei de terras, o problema está ai: é que não
há esse trabalho de base de organizar as pessoas gradualmente. (...) Sem organizar as
pessoas a gente vai continuar a ter esses conflitos. Mas o conflito surge, no fim do
dia, porque a empresa que apareceu quer dar uma voltinha em alguma parte da lei,
para ficar mais barato, coisa do gênero. Porque de fato, também é caro. O país se
quer atrair um investidor, eh pá, ele vem investir para ganhar dinheiro. Não vem
investir para nos dar dinheiro. Então se for mais fácil para ele investir no outro lado,
ele vai para o outro lado. (...) E estão a ir, a verdade é essa (Empresário).

Nota-se que a proposta de formar uma cadeia de valor, ou o agronegócio nas
condições moçambicanas conforme descrito pelos técnicos do ProSavana, responde em
alguma medida a estas questões de “organização” do espaço rural, de sua população e do que
cultivam. Uma planificação em maior escala seria ainda implementada pelo modelo V dos
projetos de extensão e modelos, que não chegou a ser realizado. Ao dividir a área do Corredor
de Nacala em conglomerados, este modelo tinha por objetivo organizar não só como, mas o
que se produz em cada região delimitada pelo zoneamento realizado pelo programa.
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Figura 50: Divisão dos distritos por zona de produção.
Fonte: ProSavana-PD, 2010

Segundo os técnicos entrevistados, a “viragem” para garantir o aumento da
produtividade na região implicaria também em “mexer com hábitos”. Assim, para além dos
estímulos ao cultivo fixo, ao integrar os agricultores emergentes à cadeia de valor, a
intervenção do ProSavana resultaria ainda em transformações no sistema agroalimentar da
população local. Para o ponto focal do programa em Nampula, esse tipo de transformação já
teria ocorrido em décadas anteriores, através a introdução de culturas como o caju, cuja venda
da castanha ainda tem grande importância para a economia das famílias camponesas. Mesmo
não sendo uma cultura local, como sempre enfocam os críticos ao ProSavana ao contestarem a
introdução da soja, o caju foi satisfatoriamente incorporado aos hábitos alimentares e
produtivos dos agricultores moçambicanos:
Eu lembro-me da grande luta em torno da cultura de soja, em que havia um préconcebido de que a soja era para alimentar o mercado japonês, que está com “fome
de soja”. Nós dizíamos, senhores 60% da soja que é utilizada na produção de frango
em Moçambique é importada. Quando nós falamos em produzir soja não é para
alimentar japonês. Japonês tem o que comer. É para alimentar o moçambicano de
frango, para alimentar o moçambicano de peixe. “Não, nós não queremos soja,
porque não conhecemos”. E eu dizia, o que vocês conhecem? “Ah conhecemos o
caju”. Será que nossos pais não foram inteligentes quando aceitaram o caju que veio
do Brasil? Não podemos brincar com coisas sérias. Os nossos pais não tinham
estudado tanto quanto nós, mas eles tiveram abertura suficiente para aceitar o caju,
do qual muitos de nós nesta geração vivemos. As primeiras calças que eu pus foram
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graças a venda da castanha de caju, que não era moçambicano152 (Ponto focal do
ProSavana em Nampula).

Conforme ressaltou o coordenador do ProSavana-PEM em Niassa, a abordagem do
programa não visa eliminar os cultivos que já são realizados pelos camponeses, mas sim uma
reorganização produtiva do território para que estes possam “não só subsistir, mas criar
rendas” ao agregarem valor ao que cultivam. Desse modo, esperava-se que os agricultores
pudessem incorporar seus produtos aos novos empreendimentos que têm surgido na região,
como as fábricas de ração. “Estamos habituados ao milho e o feijão e um pouco de hortícola,
que são os alimentos base para a nossa alimentação. Agora teremos de olhar para outras
alternativas. A ração para frangos precisa de grandes quantidades de soja. (...) Então teremos
de olhar como é que a soja entra nesta cadeia de valor”, explicou um dos técnicos.
Para abastecer as fábricas, portanto, os agricultores eram orientados a cultivar não só a
soja, mas também o milho em sua variedade gema (o “milho amarelo”, como chamam os
camponeses e técnicos). Uma nova variedade introduzida pelos experimentos deixados pelos
pesquisadores da Embrapa. “Então queremos começar a incorporar também o milho amarelo
no hábito. (...) E mexer com os hábitos, precisa de as pessoas serem preparadas. Nós
pensamos que estas pequenas experiências com os ensaios que o ProSavana está a fazer
poderão ser de grande valia”, concluía o coordenador do ProSavana-PEM em Lichinga.
Segundo membros da UNAC e da ORAM, porém, essa passagem para a produção de
cultura de rendimentos, dirigida por uma demanda do mercado, não tem sido tão segura para
os camponeses. Relatavam que muitos agricultores foram orientados pelo governo e por
empresários a cultivarem o feijão boer para “alimentar o mercado internacional”,
principalmente indiano. No entanto, não houve demanda suficiente para absorver esta
produção, que também não é um produto que comumente compõe a dieta alimentar das
populações no centro-norte do país. “Foi um fiasco. E quem saiu a perder foi a comunidade.
(...) Estão metendo lá toneladas e toneladas nos celeiros dos camponeses, a apodrecer. Era
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Nesse sentido, um dos coordenadores do programa, rebatendo a rejeição dos camponeses em relação à soja
destacou as diferentes possibilidades de o grão ser incorporado à dieta alimentar local, desde que ocorra uma
mudança nos hábitos, assim como seu valor para a produção de frango, proteína muito consumida pela
população: “Hoje as pessoas pensam que soja é uma cultura virada para o mercado, mas a soja pode ser uma
cultura alimentar. É introduzida a perspectiva de mudar os hábitos alimentares também. Tem leite de soja, pode
fazer papa de soja. Também temos o problema de ração para a produção de frangos. Como podemos produzir
frangos, se nós não temos ingredientes para a ração? Então a promoção disto não significa a monocultura”.
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mesmo para exportação”, contou um dos membros da UNAC153. Segundo o ativista são
experiências como esta que davam indicação de que o ProSavana não seria viável nos moldes
em que foi apresentado: “Nós tivemos acesso ao seu modelo, é esse tipo de coisas. A soja
também está sendo produzida para exportação e também não faz parte daquilo que é a dieta
alimentar [camponesa]”.
Como era reiterado frequentemente por membros de organizações e movimentos
sociais que se contrapunham ao ProSavana, não estavam contra o desenvolvimento. O que
buscavam ressaltar é que, sem os respaldos necessários estas mudanças poderiam implicar no
que o coordenador da UNAC destacou em sua fala durante um evento sobre agronegócio:
uma passagem da “agri-cultura” que vem atendendo às necessidades das comunidades
camponesas (ainda que com problemas), para um “agro-negócio” que responde
prioritariamente ao mercado globalizado de commodities para exportação. Expropria,
portanto, tais sujeitos de seu modo de cultivar em um campo/terra (agri), logo, de aspectos de
seu modo de vida (cultura), para integrá-los ao mercado (negócio). Nesta quebra e no risco
que implica para os camponeses, estaria localizada a preocupação da campanha não ao
ProSavana e de outros críticos. Primeiramente, por ser um modelo de desenvolvimento que
limita as terras sob a posse dos camponeses, assim como o que se produz nessas áreas (o que
tem ou não um valor de rendimento).
O primeiro questionamento que se coloca é que estamos a falar de 14 milhões de
hectares. Estamos a falar em uma área superior a um país como a Suazilândia,
poderia dizer uma área superior que a de Portugal. (...) A pergunta que se faz é onde
exatamente serão adquiridas essas terras? Será que tem os 14 milhões de hectares
disponíveis, que vão ser explorados? Eles dizem que não há realmente terras livres.
E por essa razão vão integrar o camponês na agricultura contratual. Só que qual é o
grande questionamento que surge ai. Hoje os camponeses fazem uma consorciação
de culturas. Na mesma área eles produzem milho, eles produzem mandioca. Só que
nesse pacote do ProSavana o que vai acontecer é que eles serão obrigados a produzir
por clusters. Mandioca, mandioca, ninguém faz o milho. Milho, milho, ninguém faz
mandioca. E isto obviamente não é bom para os camponeses. (...) Eles têm hectares
limitados de terra e se optam por produzir apenas mandioca, o que eles vão produzir
pra sua dieta alimentar local? Então ao mesmo tempo nós estamos a dizer que
estaremos aqui a quebrar aquilo que é a dieta alimentar da população e ao mesmo
tempo estaremos a quebrar aquilo que é a agenda da segurança alimentar e
nutricional (membro da ADECRU).
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Segundo um membro da ORAM-Niassa, foram as organizações de representação e de associação dos
camponeses, como a UCA e a própria ORAM, que acabaram por se mobilizar e “achar mercado” para os
produtos estocados. Estes acabaram sendo comercializados em regiões mais distantes da capital da província,
como o distrito de Sanga, para onde os camponeses próximos a Lichinga dificilmente conseguiriam transportar
seus produtos sem o auxílio destas organizações, ou do próprio governo local.
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Em segundo lugar, como já foi apontado, as críticas também resultavam do fato de
estes agricultores não conseguirem continuar adquirindo os pacotes técnicos com os insumos
produzidos pelas “multinacionais” agrícolas, que possibilitariam a manutenção da
produtividade em pequenas áreas. Também não conseguiriam, portanto, manter seus produtos
integrados aos padrões direcionados pelos esquemas de agricultura por contrato. Tais cadeias
de suprimento não simplesmente utilizam heterogeneidades preexistentes nos contextos em
que incidem, elas criam nichos de segregação através de formas de assessoramento, avaliação
e seleção de determinadas performances econômicas (Tsing, 2009). Deste modo, mesmo que
não haja a retirada dos camponeses da terra ou a substituição de suas culturas e modos de
cultivar, ao se “mexer com os hábitos” promulgam-se recusas dessa heterogeneidade anterior,
ao mesmo tempo em que é fixada uma padronização sobre o que se produz.
Por outro lado, o diretor do laboratório construído pelo programa ressaltou as
dificuldades existentes nessa passagem para a produção de culturas de rendimento sem um
processo de assessoria, destacando que não existe um trabalho governamental estruturado
para transferir técnicas sobre novos cultivos para os camponeses. Ele questionava, assim,
como levar tratores ou outras tecnologias para estas comunidades sem o acompanhamento de
um técnico extensionista, que as orientasse sobre como usá-las. Segundo o diretor, as culturas
de rendimento que conseguiram “evoluir” com as técnicas locais, como o cajueiro e
coqueiros, não foram apenas estimuladas por algum programa governamental, pelo mercado
ou mesmo pelos doadores. Elas foram adaptadas pelos próprios camponeses, através do roubo
de novas espécies para serem cultivadas em suas áreas. Do mesmo modo, os agricultores
também realizavam a replicação das sementes a que conseguiam ter acesso, ao invés de
adquirirem os novos pacotes vendidos no mercado. Como aponta Tsing (2013), a
incorporação capitalista de relações antes não commodificadas não é algo sempre sob
controle, uma vez que existe uma dificuldade quase cotidiana em tornar as coisas e relações
completamente privadas.
Para [a semente] chegar ao camponês é muito problemático. (...) A gente trabalha
em parceria com instituições do governo, porque mesmo o laboratório de
investigação está da dentro do IIAM. E é o instituto de investigação que tem
também os investigadores que estão fazendo o melhoramento das várias variedades
de sementes. (...) O problema é que não há mercado. Tem custos a produção daquela
semente e o governo não tem como sustentar. Se bem que, às vezes o próprio
governo dá um tiro no próprio pé. Quer vender, mas em situações de emergência,
por exemplo, como agora, eles doam as sementes. O que é que faz o nosso
camponês? Até eu fazia na minha zona: não quero receber semente desta primeira
geração, vou replicar. Na próxima, sou capaz de ficar cinco anos com a mesma
semente, mesmo sabendo que a produtividade vai baixar. Então as empresas de
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semente também dizem, olha, a gente vende ao camponês, mas quando chega lá o
camponês tem uma semente que foi oferecida. Então é por ai (Técnico da JICA).

Um processo semelhante foi apontado por meus interlocutores na UNAC sobre o uso
de fertilizantes ou de defensivos agrícolas nas machambas dos camponeses. Os agricultores
que conseguem aplicar tais produtos o fazem desviando insumos dos pacotes subsidiados pelo
trabalho contratado e não por terem alcançado um maior rendimento financeiro, ou por uma
melhora no acesso ao mercado destes produtos. Assim sendo, mais do que as propagadas
melhorias do desenvolvimento, a possibilidade de aquisição de novas variedades e de insumos
agrícolas era o que de fato estava mantendo os camponeses vinculados aos contratos:
Bom, ultimamente no lado das empresas, do agronegócio, dizem que os camponeses
estariam a ganhar em insumos, que vão usar na sua machamba para produzir
alimentos. Não é isso que nós queremos. O camponês não pode ir trabalhar para as
plantações de algodão só para ter os agrotóxicos. Isto cria uma dependência.
Segundo, se dizemos que ele só está lá por isso, quer dizer que ele não está lá porque
acha que aquilo é algo útil. Está lá porque consegue ter alguns agrotóxicos para
combater algumas pragas do milho, por exemplo, que vai ter na sua machamba. Mas
não porque aquilo é vantajoso para si (Membro da UNAC).

Os críticos ao programa questionavam, portanto, quais seriam as vantagens reais para
estes agricultores em se dedicarem ao cultivo da soja, se mantidas as condições de produção
que lhes têm sido possibilitadas. Como apontam Smart e Hanlon (2014), o valor global e as
cadeias de mercado das commodities são hoje controlados por poucas companhias
transnacionais, que também detêm o controle sobre a qualidade destes produtos. São
corporações que conseguem fazer coincidir oferta e procura, garantindo mercados para seus
produtos, além de obterem facilmente crédito junto a agências financeiras. Contudo, nenhum
destes elementos está diretamente relacionado às plantações. São elementos dos negócios:
(...) factores de produção como fertilizantes, são significativamente mais baratos se
forem comprados às centenas de toneladas, em vez de alguns sacos. Os novos
regulamentos de identificação de origem nos supermercados da Europa exigem que
os armazenistas e fornecedores sejam capazes de identificar em que plantação a fruta
fresca e os vegetais foram produzidos, e as maiores companhias multinacionais têm
sistemas informáticos que podem fazer isso facilmente. Finalmente, as grandes
multinacionais têm acesso a crédito barato, muitas vezes a juros que são um quarto
daquilo que as empresas moçambicanas devem pagar dentro de Moçambique – isto
no caso de conseguirem empréstimos. Mas todas estas vantagens são relativas ao
financiamento, processamento e a fatores de mercado; nenhuma delas se aplica à
agricultura em concreto (Smart e Hanlon, 2014, p. 37).

Clapp (2014) destaca que a partir de 2000 começaram a ser oferecidos pelos bancos
outros tipos de produtos para investimento financeiro. Vinculados ao setor agrícola,
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consistiam em fundos direcionados para a produção commodities e para a aquisição de terras.
Dessa forma, ocorre uma crescente financeirização da agricultura, em que não apenas os
bancos passam a capitalizar estes “mercados futuros”, como também as grandes empresas de
comércio de commodities agrícolas (Bunge, Cargil, Louis Dreyfus) começaram a entrar no
negócio. Tais investidores estrangeiros não procuram investir diretamente em plantações,
quaisquer que sejam, mas entrar na cadeia de valor que estas representam. Vão se associar
particularmente às atividades de processamento, agricultura por contrato e concessão de
crédito para pequenos e médios empreendimentos. Não sem razão, portanto, são estes os
elementos que estruturam os projetos de extensão do ProSavana-PEM, demonstrando a
conexão entre transferência de tecnologias e investimento privado que vêm orientando o
programa, assim como a articulação entre a cooperação brasileira e japonesa.
Assim, a chegada das plantações de soja nas regiões contínuas do distrito do Gurué e
da localidade de Mutuali, vinculadas agora a um mercado global de commodities, não é um
movimento isolado. O que fica evidente por todo o processo de restruturação logística do
Corredor de Nacala, seu direcionamento para a recepção dos megaprojetos e outros
movimentos que buscam promover o desenvolvimento em âmbito continental, sobre os quais
tratarei adiante. Tais cadeias de suprimentos operam vinculando produtores independentes,
para tornar possível que os processos de commodificação abranjam o globo. Dessa forma,
subcontratações ou terceirizações, muitas vezes em diferentes continentes, tornam-se, formas
de trabalho chave para garantir a lucratividade destas corporações (Tsing, 2009).
A formação destas cadeias de valor e a integração dos camponeses não é, igualmente,
um movimento recente. Segundo Wolf (2010) e Mintz (2008) formas de transformação da
produção camponesa em função das próprias mudanças na produção capitalista são
concomitantes à consolidação dos Estados modernos, do capitalismo mercantil e,
consequentemente, de uma economia mundial (com a emergência das plantations coloniais).
Uma organização da agricultura através da qual “ao longo do tempo, culturas e comunidades
extremamente distantes vieram se modificando e se unindo numa crescente rede mundial”
(Mintz, 2008, p.128). A grande novidade estaria nas possibilidades geradas por novas
tecnologias, que tornaram simples a comunicação à distância e o envio de mercadorias com
garantia de velocidade. “O que depende de novos arranjos financeiros que tornem fácil
movimentar o dinheiro e em novos regimes de propriedade que garantam lucros globais”
(Tsing, 2009, p.149), como mostra a restruturação logística do Corredor de Nacala e da
legislação moçambicana.
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No entanto, esta imagem da cadeia de valor, para além das ideias de integração e de
movimento por ela carregada, também gera uma série de interrupções, rupturas, isolamentos,
ao olharmos para a escala mais situada do território. Através do fluxo do carvão (e de outras
mercadorias) ao longo do corredor, os deslocamentos dos camponeses foram interrompidos.
Com o estabelecimento das empresas, os camponeses têm sido removidos de suas terras,
assim como lhes foi vetado o acesso a determinados cursos d´água e estradas. E com sua
ligação ao mercado, por meio da produção de culturas de rendimento, podem acabar
expropriados de elementos de seu modo de cultivar, se alimentar e das relações com a terra
que estes implicam. Assim, as mercadorias capitalistas vão adquirindo valor (para um
mercado global) através da conversão de relações e elementos não relacionados ao mercado.
O que mostra como o capitalismo longe de ser um sistema autocontido, “é incapaz de criar a
maioria das habilidades, relações e recursos que precisa para funcionar. (...) As mercadorias
capitalistas, portanto, adquirem valor através do uso – e obviação – de relações sociais,
humanas e não humanas, não capitalistas” (Tsing, 2013, p.21)154.
Segundo McMichael (2013), a proposta de formação de uma cadeia de valor promete
aumentar o rendimento agrícola, entretanto, esta expansão ocorre ao custo da integração da
própria agricultura a mercados corporativos. Enquanto as empresas fornecem insumos
agrícolas como sementes, fertilizantes e outros agroquímicos, crédito de curto prazo e
instruções sobre como cultivar, o camponês entra em um tipo particular de produção de valor
que tem potencial para se tornar instrumento de controle, dependência, dívida e
desapropriação. Dessa forma, a cadeia opera estabelecendo relações de captura de valor:
propicia um aumento da produtividade dos pequenos agricultores, para depois redistribuir o
rendimento ao longo de uma cadeia de empresas processadoras, revendedores e financiadores.
Esta extração de um valor como preço, transformando o que antes era alimento em
mercadoria, está relacionada à própria ideia de commodity agrícola. São “mercadorias”
justamente porque “podem ser comparadas e trocadas sem a referência à matriz social em que
foram produzidas” (Wolf, 2010, p. 310). Como ressalta Mintz (2001) a comida é um
154

A referência da autora aqui são os debates da antropologia sobre a diferenciação entre sistemas de troca de
dádivas (gifts) e mercadorias (commodities) e sua produção de valor. Sobre esta discussão ver Gregory (1982) e
Graeber (2001). Tsing se refere, entretanto, exclusivamente às mercadorias que são formatadas em relações
capitalistas de alienação (conforme descrito por Marx), em que relações não capitalistas são removidas das
coisas, tornando possível atribuir um valor às mercadorias. Assim, “as mercadorias capitalistas são
desvinculadas de quem as faz às custas das transações de mercado. Coisas são trocadas por coisas, e uma vez
trocadas, a troca e os passos que levaram a isto, podem ser esquecidos: (...) Dádivas, em contraste, são
vinculadas a pessoas; elas carregam algo pessoal com elas, orientando o receptor em um campo social (...). O
valor em um sistema de mercadorias está nas coisas para uso e troca. O valor em um sistema de dádivas está nas
obrigações, conexões e lacunas sociais” (Tsing, 2013, p.22).
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importante índice de mudança social. De tal modo, a transformação de mercadorias que antes
eram artigos para um consumo de luxo em gêneros alimentares básicos, foi uma das primeiras
promessas do capitalismo (Mintz, 2008). Seu exemplo fundamental é o açúcar, que para além
dos cereais, foi extremamente importante para o desenvolvimento de uma economia
mundializada, assim como foram outras culturas de plantation.
Eu apoiaria a perspectiva do desenvolvimento de Moçambique. Não vamos ficar
parados. Já temos a linha férrea naturalmente, ok? Essa linha férrea tem que servir
os interesses das pessoas. As pessoas têm que produzir, tem que comer, mas tem que
vender para fora. Só assim teremos capitais. Não tenho medo de enfrentar, vamos
dizer, os desafios do desenvolvimento. São necessários. Hoje a castanha de caju é
uma das culturas que mete dinheiro para Moçambique, quem diria? E quem produz?
São os pequenos produtores. Qual é o problema desses mesmos produtores, para
além da castanha de caju, produzirem soja em quantidade? Não só para alimentar a
indústria de frango e de peixe de Moçambique, como de outros países e com isso
podemos meter dinheiro em Moçambique? Não vejo problema nenhum nisso. Ora se
queremos ser conservacionistas, eu repito isso, vamos sentar e vamos manter tudo
como está. Estaremos bem. Mas precisamos de celular, precisamos de diesel,
precisamos de rádio, precisamos de carro. Estas coisas não fazemos em
Moçambique. Como é que vamos tê-las? (Ponto Focal do ProSavana).

Nesse sentido, a transformação de alimentos básicos em culturas de rendimento
produz, agora, outra mudança que também responde a tais promessas do capitalismo, como
evidencia a fala do coordenador descrita acima. Seu modo de produção agrega valor,
monetariza, gera dinheiro e integração ao mercado. Mais do que o produto em si, importa o
capital originado e sua possibilidade de troca por outras mercadorias. A própria terra entra
nessa espiral de produção de valor ao se tornar um ativo no mercado financeiro. Também
entram nestas novas promessas os serviços sociais – energia elétrica, água encanada,
tratamento de esgoto, escola, hospital – que se tornam barganhas com as empresas
interessadas na propriedade, exploração mera especulação sobre o preço da terra.
Os alimentos de base de um grupo, portanto, carregam um importante caráter político
(Smart e Hanlon, 2014). O que torna estes produtos habituais, isto é, os processos pelos quais
as pessoas aprendem a desejar novos bens, ao passo de tornarem-se familiares e mesmo
essenciais ao assumirem significados vinculados à ordem da vida, deve-se a sua efetiva
incorporação ao ritual cotidiano, mas também aos motivos e pressões para esta incorporação
(Mintz 2001; 2008). Assim, “mexer com hábitos”, quando estes respondem a pressões
externas para a produção global de determinadas commodities, não constitui um processo
menos expropriativo. Todavia, “apesar de todo o aparato de propriedade privada, mercado,
fetiche da mercadoria e mais, tirar a dádiva de uma mercadoria nunca é fácil. É um trabalho
que tem que ser sempre repetido” (Tsing, 2013, p. 21). A alienação não ocorre naturalmente.
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Conforme analisa Kato (2019), estas iniciativas direcionadas para o Corredor de
Nacala têm produzido e fortalecido narrativas sobre vocações de determinados territórios –
como a vocação das Savanas Tropicais para o cultivo de commodities – que se embasam em
dinâmicas exógenas orientadas por investimentos estrangeiros. Ao mesmo tempo, o Estado
moçambicano e a cooperação internacional promovem narrativas sobre um vazio (produtivo e
populacional), que reforçam a noção de que a agricultura local precisa ser melhorada,
desenvolvida, transformada em uma agricultura comercial. “As concessões de terra vão
convertendo o território em terra commodity voltada e conectada com as dinâmicas do
mercado global e desconectando a terra das dinâmicas territoriais” (Kato, 2019, p.238).
Transformar algo em commodity, através do discurso da vocação ou das narrativas de vazios,
portanto, implica em atuar técnica e politicamente sobre as muitas heterogeneidades
encontradas ao nível do território. Assim, seria possível atingir determinados padrões de
qualidade globalizados, além do aumento da produção – dois processos fundamentais
realizados pela cadeia de valor.
Contudo, a produção capitalista exige também diversificação, produzindo nichos
especializados por meio de práticas de avaliação e seleção dos novos mercados, produtos e
consumidores. Como argumenta Tsing (2009), as cadeias de suprimento colocam em foco a
necessidade de uma análise crítica da diversidade, pois a relação entre desenvolvimentos
locais e globais do capitalismo tem estimulado tanto o crescimento de padronizações, quanto
o crescimento da lacuna entre ricos e pobres. Nesse sentido, a fricção produtiva entre estas
dimensões e os processos de financeirização capitalista abrem novas problemáticas sobre a
associação entre cooperação e investimento.

6.4 Aproximações entre cooperação e investimentos na transferência de tecnologias e
seus efeitos sobre a luta.

Como venho apresentando ao longo desta tese, a implementação do ProSavana se
realiza em meio à emergência de uma dinâmica política particular, na qual o capital financeiro
é atraído pela possibilidade de a terra tornar-se um ativo e pelos rendimentos que derivam da
subcontratação da agricultura camponesa. Assim, um dos resultados desta aproximação entre
setor financeiro e cultivo de alimentos é a estratégia corporativa que direciona investimentos
especulativos para a agricultura, permitindo às empresas maiores oportunidades de lucros. Por
conseguinte, a financeirização como elemento integrante de um regime agroalimentar
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corporativo (McMichael, 2009), seria parte de uma nova forma de acumulação capitalista,
como mostram as noções de agronegócio, ou cadeia de valor, especificadas na seção anterior.
A abstração em torno do valor extraído das culturas de rendimento tem como um de
seus resultados a criação de uma série de distanciamentos ao longo da cadeia de valor (Clapp,
2014). Nesse sentido, um primeiro distanciamento, inerente a esta forma de produção, seria
aquele da própria extensão geográfica entre a “fazenda e o prato”. Outro exemplo, sobre o
qual tratarei adiante, são as lacunas geradas no conhecimento a respeito dos impactos
ambientais e sociais da produção de alimentos, pois tais informações não estão igualmente
acessíveis para todos os sujeitos enredados na cadeia. Assim, apesar da entrada dos produtores
emergentes em uma cadeia produtiva, ou da interligação do Corredor de Nacala aos fluxos
globais de capitais e de comercialização de commodities, estes distanciamentos têm reforçado
uma série de opacidades e invisibilizações em torno da prática agrícola realizada na região,
para além das interrupções, rupturas e isolamentos já apresentados.
Para Clapp (2014) estes distanciamentos se aprofundaram a partir da intensificação
das atividades de agentes financeiros e do conjunto de ferramentas de investimento em
agricultura que utilizam155. Primeiramente, porque há uma crescente variedade de atores
envolvidos nas cadeias globais de commodities. Em segundo lugar, porque são processos que
abstraem os alimentos de sua forma física, transformando-os em complexos derivativos de
produtos agrícolas, compreensíveis apenas para aqueles que possuem conhecimento técnico
sobre o funcionamento do mercado financeiro.
Dessa forma, resultam em uma constante opacidade tanto do papel exercido pelos
fluxos financeiros e seus operadores, quanto dos efeitos ao longo da cadeia de valor. Entre
estes atores estão as já referidas corporações transnacionais de negociação de commodities e
de insumos para sua produção, cujos interesses não estão no que é produzido na agricultura
em si, mas nas possibilidades de lucrar com transformações destes alimentos em produtos
com um rendimento agregado. Um segundo conjunto são os bancos, incluindo os bancos de
desenvolvimento, e as próprias agências financeiras, multilaterais ou não, que atuam como
intermediários ao fornecerem serviços voltados para o mercado global de commodities.
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Como destaca a autora, porém, este é um vínculo que já existe por séculos e a capacidade de fazer negócios
futuros foi o que permitiu que vendedores e compradores fixassem o preço das mercadorias e se protegessem dos
riscos. “Esses mercados desempenharam um papel importante na ‘descoberta de preços’ para commodities. Os
investidores financeiros especulando sobre a movimentação de preços nesses primeiros mercados futuros
forneceram liquidez nos casos em que agricultores e usuários finais não encontraram condições iguais para suas
necessidades” (Clapp, 2014, p.7).

341

No caso particular de Moçambique, o desmantelamento do governo socialista “deu
demasiada ousadia às instituições financeiras internacionais” (Smart e Hanlon, 2014, p.43),
que impuseram um modelo neoliberal de Estado mínimo conduzido por dinâmicas do
mercado internacional. Assim, ao longo da reconstrução do pós-guerra, instituições como o
FMI e o Banco Mundial chegaram a impedir o direcionamento de fundos para as obras de
reabilitação de infraestruturas no meio rural, alegando que resultariam em um processo
inflacionário. De maneira geral, o Estado teve de se retirar de iniciativas voltadas para a
agricultura, para que fossem geridas pelo setor privado, que por sua vez não as assumiu de
maneira integral. Áreas de investigação e pesquisa foram deixadas de lado, ao mesmo tempo
em que a produção de sementes e os serviços de extensão agrícola foram privatizados (Smart
e Hanlon, 2014; Santarelli, 2016).
Conforme as orientações das instituições financeiras internacionais, portanto, o Estado
deveria ater-se a delinear as políticas e normas a serem aplicados no setor agrário, deixando a
iniciativa privada ocupar-se do fornecimento de insumos e do estímulo à formação de
mercados. Para Mosca (2011), estas abordagens que marcam os documentos do antigo
MINAG são excessivamente “agraristas”, pois não buscavam integrar o setor às demais
atividades econômicas e de desenvolvimento do país. Limitavam-se, assim, a traçar metas em
termos de produtividade, sem considerar as condições em que esta produção se efetivaria.
Tais políticas ainda estavam vigentes na primeira década dos anos 2000, embora já
fosse possível perceber seus resultados desastrosos para o meio rural moçambicano. Segundo
Smart e Hanlon (2014), os próprios relatórios do Banco Mundial deste período indicavam um
acentuado desmantelamento das organizações governamentais ligadas à agricultura e o
surgimento de um vazio que não foi preenchido pelo setor privado. A resposta indicada,
porém, seguiu no sentido de uma maior liberalização da economia, buscando criar um
ambiente favorável para os negócios. Reforçaram-se, assim, os mecanismos neoliberais de
governo à distância já apresentados. São resultado desta abordagem planos como o PEDSA,
que permanecem “agraristas” e “tecnicistas” ao se conformarem apenas como uma longa lista
de tarefas e metas produtivas a serem atingidas (Mosca e Bruna, 2015; Smart e Hanlon,
2014), e acordos posteriores como o PEDEC. Vale destacar que o PEDSA se pauta em
princípios da revolução verde, intimamente relacionados à expansão do agronegócio, para
eleger os produtos que deverão ser priorizados pelo Estado moçambicano, assim como os
locais para o estabelecimento de um ambiente favorável aos investimentos.
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Estando entre as regiões escolhidas, para além das dinâmicas da cooperação brasileira
e japonesa, o Corredor de Nacala tem sido um ponto de convergência de interesses públicos e
privados de âmbito global (Kato, 2019; Santarelli, 2016). Nesse sentido, está em andamento
na região uma série de pactos, acordos, planos, programas, que vão se valer de instituições
financeiras e de corporações transnacionais para a operacionalização de uma agenda do
desenvolvimento da agricultura e da promoção da segurança alimentar em África. Associados
a empreendimentos de cooperação internacional, vão também corroborar a agenda da
efetividade da ajuda no continente.
Entre estes destaco o CAADP (Comprehensive Africa Agriculture Development
Programme), iniciativa da União Africana firmada no ano de 2003 em Maputo, que propõe
uma abordagem “pan-africana” para aumentar a produtividade agrícola do continente em pelo
menos 6%, por meio do direcionamento de investimentos público para agricultura (uma taxa
mínima de 10% dos orçamentos nacionais) e da melhoria dos financiamentos neste setor, com
a formação de um Banco de Investimento Africano156. Conforme aponta Santarelli (2016), o
CAADP é o instrumento que tem orientado as políticas nacionais moçambicanas, como o
próprio PEDSA, assim como tem constituído uma base comum para harmonizar as diferentes
intervenções da cooperação internacional.
Nesse contexto, surge também a AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa),
estabelecida em 2006 pelas fundações Bill e Melinda Gates e Rockfeller, respondendo a um
chamado do então Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, para iniciar uma Revolução Verde
Africana que pudesse desencadear o potencial agrícola da região, a partir de uma perspectiva
que se pretende centralizada no pequeno produtor e no contexto específico do continente. O
acordo tem focalizado a melhoria do acesso e qualidade de insumos como sementes e
fertilizantes, o desenvolvimento de técnicas de manejo de solo para aumentar sua fertilidade e
a promoção de mercados e redes de comércio. Para tanto, busca promover programas de
desenvolvimento nacional e planos de investimento na área agrícola, através de parcerias
156

Subjacentes ao acordo estão os princípios fundamentais da União Africana, que incluem propriedade e
responsabilização e apropriação africana/local, transparência e prestação de contas, formação de parcerias
mútuas entre os países do continente, bem como compromisso com reformas institucionais e políticas
fundamentais. Na declaração mais recente do programa, firmada em 2014, são estabelecidas como
compromissos: dobrar a produtividade (através de melhorias em irrigação, mecanização e insumos) para
combater a fome e a desnutrição; estabelecer e/ou fortalecer parcerias público-privadas inclusivas para pelo
menos cinco cadeias de valor de commodities agrícolas com forte vínculo com a produção de pequenos
agricultores; criar oportunidades de emprego para pelo menos 30% dos jovens nas cadeias de valor agrícola;
entrada e participação preferencial de mulheres e jovens em atividades lucrativas e atraentes; fomentar o
agronegócio; melhorar a pesquisa agrícola; criar áreas de livre comércio no continente, triplicando o comércio de
commodities agrícolas. Informações obtidas em https://www.nepad.org/caadp, acesso em 5 de dezembro de
2019.
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entre governos, organizações locais, corporações privadas, agências multilaterais, bancos de
desenvolvimento instituições financeiras (AGRA, 2016).
Segundo Smart e Hanlon (2014), a AGRA representa um primeiro modelo de
desenvolvimento da agricultura proposto pela ajuda internacional em Moçambique ao longo
das primeiras décadas dos anos 2000, que preza por estratégias de aumento da produtividade,
baseadas no pequeno produtor e na atuação dos Estados como reguladores. Todavia, os
autores destacam um segundo modelo, cuja origem se deu em acordos realizados no âmbito
do G8 (assim como o ProSavana), cristalizados no programa denominado Nova Aliança para
a Segurança Alimentar e Nutricional. Proposto por Barack Obama e por quadros da USAID,
por sua vez, esta iniciativa visa utilizar-se de grandes corporações para promover o combate à
fome e um crescimento econômico sustentável no continente, acelerando a implementação
dos objetivos do CAADP por meio do aumento do investimento privado no setor agrícola.
Como aponta Kato (2019), a Nova Aliança propõe transformar a agricultura africana
através de parcerias público-privadas, que possam propiciar um ambiente institucional, legal e
político para dar segurança aos investidores. Desse modo, foi proposta uma série de reformas
governamentais, como a promoção de um mercado de insumos liderado pelo setor privado, a
revisão da Lei de Nacional de Sementes (para cessar a distribuição gratuita e reformular a
legislação sobre sua propriedade intelectual), a criação de uma estratégia nacional de
fertilizantes e a busca por maior agilidade na concessão de DUATs. Os principais membros
dessa parceria atuantes no Corredor de Nacala são EUA e Japão, que já investiram,
respectivamente, em torno de 107 e milhões de 118 milhões de dólares (Santarelli, 2016).
Tais dinâmicas regionais e os diversificados atores que vão se envolver com a cadeia
de valor agrícola, portanto, mostram a necessidade de uma perspectiva de análise que reflita
de maneira integrada sobre cooperação, investimentos e financiamento. Ainda que cheguem
com discursos diferenciados entre si, estas são dimensões profundamente articuladas nas
intervenções brasileiras em Moçambique (Garcia e Kato, 2015). Deste modo, cabe aqui
questionar como os processos de financeirização da agricultura se vinculam a uma
cooperação sul-sul que presa em suas diretrizes políticas por princípios como a
horizontalidade, a não imposição de condicionalidades, a execução de programas a partir da
demanda do país receptor e a orientação baseada na experiência do país doador em seu
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próprio contexto nacional, mas que atua frequentemente através de articulações com países
doadores do norte, empresas transnacionais e entidades do sistema financeiro global157.
Assim, dirigir este olhar para as relações entre cooperação, investimento e
financiamento permite reaproximar alguns dos distanciamentos produzidos pela intensificação
da financeirização da agricultura, para então destacar o que estas cadeias colocam em relação.
No caso particular do ProSavana, permite perceber como a cooperação sul-sul brasileira se
articula à cadeia de valor movimentada pelos principais grupos empresariais nacionais, assim
como pela cooperação do norte, por agências multilaterais e pelas instituições financeiras.
Como destaca Milhorance (2017), para enfrentar os desafios institucionais apresentados pelo
contexto histórico-político de Moçambique, assim como para aproveitar o contexto de
promoção de investimento estrangeiro direto, a implementação do programa foi enlaçada a
estratégias como o acesso à infraestrutura logística reestruturada pela Vale, as prospecções
internacionais de mercado e as especulações sobre a formação de um organismo financeiro (o
Fundo Nacala). “Esses mecanismos foram desenhados para superar a falta de conhecimento
dos investidores sobre a realidade rural e institucional de Moçambique e o alto custo dos
projetos” (Milhorance, 2017, p.71).
Trata-se, portanto, de um modo particular de engajamento político, no qual os
financiamentos públicos e da ajuda internacional frequentemente fornecem apoio, mas
impulsionam também a expansão de interesses comerciais, vinculados a aspirações
geopolíticas (Scoones et al., 2015). Como analisa Barroso Hoffmann (2008), estes
engajamentos são menos exceção do que parte dos mecanismos de cooperação, porém, ficam
obliterados em uma espécie de “ritual de inversão”158 performatizado em escala planetária:
(...) o processo de cismogêse instaurado resulta na diferenciação entre “doadores” e
“donatários”, invertendo os papéis tradicionalmente atribuídos a “exploradores” e
“explorados” dentro do cenário colonialista que dominou as relações Norte/Sul até o
pós-guerra, e do cenário pós-colonialista que o sucedeu: em ambos, os países do
Norte, que têm se caracterizado por tomar os recursos do Sul, aparecem como
“doadores”, e os países do Sul, que têm ocupado o papel de fornecedores de recursos
naturais e de mão-de-obra barata ao Norte, dentro de uma relação de desigualdade
exaustivamente descrita pela literatura sobre os colonialismos, aparecem como
157

Para além do Fundo Nacala, que seria mantido por investidores internacionais, e das empresas do
agronegócio que passaram a avaliar as possibilidades de investimento na região de implementação do
ProSavana, também a atuação do BNDES permite evocar essas conexões entre cooperação, investimento,
financiamento. O banco de desenvolvimento esteve bastante envolvido tanto nos programas de cooperação sulsul, quanto com as corporações brasileiras que chegaram a Moçambique nesse período. Segundo Garcia e Kato
(2015), a partir de 2003 a agência passou a financiar o investimento externo de empresas brasileiras como a Vale
e a Odebrecht, chegando a criar uma holding financeira para participar de seus conselhos administrativos.
158
Aqui a autora faz referência ao ritual do Naven descrito por Bateson (1958) entre os Iatmul, em que os
indivíduos performatizam uma inversão dos papeis sexuais em momentos importantes de passagem para a vida
adulta, de modo a exaltar as características dos dois sexos e tornar mais explícitas as diferenciações entre eles.
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“donatários”. O que se busca “dar a ver” neste grande ritual de inversão que
caracteriza a cooperação, assim, é um ethos abnegado e de colaboração dos países
“doadores”, deixando-se de lado os aspectos de competição, rivalidade e afirmação
de si típicos das potências expansionistas do “Primeiro Mundo” (Barroso Hoffmann,
2008, p.64).

Nesse sentido, a partir da análise das mudanças no discurso dos promotores do
ProSavana ao longo da implementação do programa, Funada-Classen (2013) destaca que a
falta de transparência e de responsabilização apontada pelos seus críticos tem origem no fato
de este empreendimento, antes de ser um programa de desenvolvimento local, ter sido
moldado como um projeto político, diplomático e comercial. Conforme abordado
anteriormente, trata-se da aproximação do governo brasileiro e da própria cooperação sul-sul
praticada por outros países emergentes, dos preceitos do paradigma da efetividade da ajuda e
ao mesmo tempo dos mecanismos de tutela e desigualdade que ela instaura, mesmo que sob a
égide de um discurso de horizontalidade ou da solidariedade. Desse modo, o ProSavana se
enquadra nos acordos estabelecidos no Fórum de Busan, em que atores da iniciativa privada
passam a ser parceiros integrantes do aparato da cooperação internacional.
Tal posicionamento da cooperação brasileira também foi ressaltado por um de meus
interlocutores, membro da campanha, ao destacar que o ProSavana “foi feito entre quatro
paredes no Japão, em consonância com o Brasil. Para ser implementado em Moçambique,
para beneficiar mais o Japão e um pouco o Brasil, por causa da internacionalização da sua
agenda em si”. De modo semelhante, um antigo membro da UNAC afirmou que, apesar de ter
“muita fé na solidariedade entre os povos”, não acreditava na cooperação sul-sul como a
esfera de onde emanaria o impulso do governo brasileiro. O que mais estaria lhe deixando
desacreditado era perceber que um país como o Brasil, que também enfrentou a “agressão
imperial do capital internacional”, estava implementando “a mesma receita, nos mesmos
termos e condições”, se valendo de uma aparência de cooperação horizontal. Afirmava que os
investimentos da cooperação brasileira, até mesmo os que considerava positivos, teriam uma
“matriz comum imperialista”: hegemônica, baseada exportação de elementos perversos de
políticas nacionais, mediando o grande capital financeiro e corporativo internacional.
O que é o ProSavana? É a Nova Aliança do G8. Nos mesmos termos. O que é Vale?
A Anadarko? Não há diferença. O que é PAA-África? O PAA-África159 está sendo
feito com técnicos brasileiros, que vem aqui e fazem exatamente o que os
159

Do inglês Purchase from Africans for Africa, o PAA-África ou Programa de Aquisição de Alimentos foi uma
iniciativa multilateral baseada em experiências brasileiras de combate à fome, que promoveu projetos-piloto de
compra e venda de alimentos produzidos localmente, para garantir a alimentação escolar em países africanos.
Era parte do Programa Mundial de Alimentação da FAO (Clemennts, 2015).
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americanos fazem. Vem dizendo que estão transferindo conhecimento, do que eles
conhecem e os moçambicanos não sabem nada. Eu tenho um amigo que sempre cita
isso, ele tinha um amigo que estava em um laboratório do ProSavana e esse
brasileiro dizia, “esses técnicos moçambicanos nem recolha de amostra sabem”. A
mesma mentalidade colonial. O Brasil, então, reproduz o mesmo modelo,
infelizmente. Claro, a partir de um discurso, ou de uma legitimidade aparentemente
de cooperação sul-sul, de horizontalidade, de proximidade. Com esse discurso, que
nunca gostei, de uma dívida histórica. O povo brasileiro não tem dívida histórica
conosco. O povo brasileiro não colonizou a África (antigo membro da UNAC).

Contudo, o ativista entende que em relação à cooperação vinda de doadores
tradicionais existem diferenças significativas, pois ao mesmo tempo em que a atuação
brasileira se associa a empreendimentos como as explorações da Vale e ao ProSavana, o
governo brasileiro também tentou construir a fábrica de medicamentos antirretrovirais e
trouxe programas como o Universidade Aberta e o próprio PAA-África, “que nenhum outro
país havia tentado realizar”. Considerava estes últimos programas interessantes e necessários,
porém, os “termos e as condições” de sua realização seriam bastante questionáveis, uma vez
que eram frequentemente instrumentalizados para um “objetivo maior”, como os interesses
geopolíticos da política externa brasileira. Além disso, destacou que em muitos destes
programas “a política foi pensada no Brasil, mas o recurso é buscado com representantes das
grandes potências”, mostrando novamente como a financeirização destes programas opera
como um relevante mecanismo de captura do aparato da ajuda internacional.
Muitos dos meus interlocutores críticos ao ProSavana, entretanto, ressaltavam que “a
culpa” não seria inteiramente dos cooperantes, mas de uma falta de comprometimento por
parte do Estado moçambicano. Este dificilmente integrava tais programas (como a fábrica de
medicamentos antirretrovirais) em suas políticas públicas, não disponibilizando recursos
humanos ou financeiros para sua continuidade quando os projetos de cooperação eram
encerrados, o que resultava na desestruturação ou mesmo cancelamento de muitas iniciativas.
O Brasil não é um país doador que vem aqui para doar isto e aquilo. O PAA-África
foi um programa pequeno, implementado junto da FAO, do programa mundial de
alimentação, como um espelho de como poderiam ser criados mercados. No entanto,
não houve este aconchego do lado governamental de Moçambique, para suportar
essa iniciativa. Pelo contrário, nós é que fizemos um input, as organizações da
sociedade civil. Como fazíamos parte do comitê consultivo e comitê técnico do
PAA, fizemos uma pressão para que as autoridades governamentais se envolvessem
no programa, mas mesmo assim não funcionou. O que defendemos é que, se
pretendemos ter um programa como o PAA-África, que seja com recursos
governamentais, vindos através do orçamento do Estado e dos orçamentos
provinciais e municipais. Que não seja uma iniciativa que dependa de donativos
externos. O mesmo se aplica ao PRONAE, o Programa Nacional de Alimentação
Escolar. Não se pode conceber um programa nacional de alimentação escolar
esperando por donativos que vem de fora (Membro da ADECRU).
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Como ressalta Milhorance (2017), ao contrário do que apontam algumas análises que
colocam o governo moçambicano como praticamente alheio aos projetos da cooperação
brasileira, a associação destas iniciativas com o investimento em infraestruturas foi resultado
de um longo e intenso diálogo com elites políticas daquele país, cujos interesses foram o de
manter uma economia extrativa e agroexportadora, baseada na implementação de
megaprojetos. No caso do ProSavana, diferentemente do sistema de pesquisa agrícola
brasileiro, cuja estrutura recebia naquele período forte suporte estatal, o apoio do governo de
Moçambique ao IIAM se manteve muito baixo. A cooperação internacional, portanto, ficou
com a incumbência de garantir o desenvolvimento das pesquisas.
Por outro lado, o governo moçambicano tem se mostrado bastante atuante no que se
refere à revisão de uma série de legislações e marcos regulatório, para garantir um ambiente
de negócios mais propício aos investidores estrangeiros (Garcia e Kato, 2015). São inciativas
que vão buscar, por exemplo, eliminar os obstáculos institucionais para transformações como
a privatização das terras e a entrada dos organismos geneticamente modificados, ainda
proibidos no país160. Todos estes processos, como descreveu o presidente honorário da
UNAC, estavam em consonância com posicionamento de elites governamentais do país:
Eu estou convencido que se um debate sobre a Lei de Terras fosse hoje, nós não
teríamos passado uma lei dessas. Por muito mérito que nós tivemos naquela altura, o
contexto também nos ajudou de alguma maneira. Embora já começasse a aparecer o
capital, mas hoje o capital penetrou de tal maneira que são todos... Não sei qual é o
ministro que não é um empresário. Posso estar a falhar, mas duvido muito. Tanto
mais que, aqui em Moçambique, havia o desfile de primeiro de maio. Os membros
do governo, Samora, ali na tribuna, e o desfile, os carros alegóricos, os
trabalhadores. Pouco e pouco foi parando isto. Porque todo este grupo, o governo,
eram patrões. Já não fazia sentido. A luta [era] dos camponeses e [estavam] os
patrões a desfilar. (...) E mesmo o hino da FRELIMO, [que] mantêm ainda, eles
terão que mudar, diz assim: aqui vai ser o túmulo da burguesia, do capitalismo.
Aqueles que estão a cantar, a cúpula, são eles [a burguesia] (Ismael Ossemane).

Como aponta Kato (2019), o Estado moçambicano tem um papel fundamental na
construção de discursos de consenso sobre o que é interesse público sobre os
empreendimentos que chegam ao país e sobre a sua contribuição para o desenvolvimento, o
que acaba por convencer as comunidades das possíveis melhorias em suas vidas,
principalmente no que se refere a possíveis ofertas de emprego. Também em relação à oferta
de crédito rural documentos como o PEDSA propõe que o governo intervenha junto a
160

No caso da exploração do carvão de Moatize, Kato (2019) ressalta que competiu ao Estado moçambicano se
responsabilizar pela garantia da segurança jurídica para que a Vale realizasse o empreendimento. Assim, “Coube
a ele negociar o reassentamento de comunidades por ocasião da instalação da mina de Moatize e construir uma
narrativa justificadora do investimento, garantindo as concessões, e convencendo comunidades a deixarem suas
terras. Coube ao Estado também reprimir protestos e greves por meio da força policial” (Kato, 2019, p.244).
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agências financeiras, inclusive partilhando riscos, para que sejam realizados empréstimos
agrícolas (Smart e Hanlon, 2014). A participação da agência financeira GAPI em diversos
programas de desenvolvimento, para além do ProSavana, tem se realizado nesse sentido.
Algumas etapas do programa foram, assim, enquadradas pela agência como parte de seus
projetos já existentes no Corredor de Nacala.
Assim, conectar pequenos produtores a empresas de comercialização de commodities
tem permitido criar acessos a capitais financeiros, através de bancos que vão prover
tecnologia, extensão e seguros, enquanto monitoram a segurança alimentar e o
desenvolvimento (Oya, 2011). Segundo McMichael (2013), a cadeia de valor inclui a
formação de juros, sendo a dívida um mecanismo essencial para constituir os próprios elos
pelos quais os contratados são escolhidos, instruídos e, em alguns casos, desapropriados.
Embora o acesso ao crédito se mostrasse uma demanda de todos os que se relacionavam com
os debates sobre o desenvolvimento agrário em Moçambique (técnicos, cooperantes, governo,
ativistas, acadêmicos, comunidades) o endividamento era um dos principais receios daqueles
que questionavam os modelos trazidos pelo ProSavana, ou apor outros programas que
financeirizam a relação dos camponeses com a terra e com a agricultura de maneira geral.

Figura 51: Área de uma associação de produtores que tem recebido assistência financeira do GAPI para a
construção da nova sede de seu fórum. Fonte: Registro feito pela autora em campo.

O caso da associação que mantém uma dívida com o GAPI, apresentado no terceiro
capítulo, assim como os conflitos com as empresas agrícolas e com os empreendimentos de
infraestrutura descritos, mostram-se episódios complexos em que se misturam a atuação de
agências internacionais, empresas, governo local, ONGs, bancos, evidenciando os efeitos de
tal tendência à financeirização da própria cooperação internacional e sua contribuição para a
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muito ressaltada indefinição institucional do ProSavana. Isto se reflete tanto na dificuldade de
se acompanhar o estágio das atividades já realizadas no âmbito do programa, como na
possibilidade dos manifestantes melhor direcionarem a sua luta. São agentes, portanto, que
vão valer-se de conhecimentos e informações técnicas privilegiadas para orientarem sua
especulação sobre os investimentos em terra ou commodities, o que implica em
transformações na forma de construir uma resistência a estas inciativas.
Conforme apontado no início desta seção, os distanciamentos criados como efeito da
entrada de novos atores na cadeia de valor da agricultura tendem a obscurecer e mesmo
invisibilizar tais processos associados ao setor financeiro, dificultando vinculá-los às
consequências sociais e ecológicas destes investimentos no local em que se territorializam
(seja por meio das empresas, dos programas de cooperação internacional ou por políticas
governamentais). Logo, para lidar com este cenário a articulação estabelecida pelas
organizações e movimentos sociais da cooperação sul-sul dos povos deu início a sua
contestação por meio da busca por informações, conforme descrito anteriormente, que
permitissem construir um olhar mais abrangente sobre o ProSavana. Do mesmo modo, mais
do que partir dos documentos oficiais, mapear os fundos de investimentos e de onde vem o
financiamento de algumas ações já realizadas no Corredor de Nacala permitiu às organizações
acompanhar mais concretamente a implementação destes empreendimentos naquela região:
Como tu estabelece a ligação entre o ProSavana e o que existe. É através das
componentes dentro do ProSavana. E o que nos permite estabelecer essa ligação
entre o Fundo de Desenvolvimento – o ProSavana Development Iniciative Fund - é
o financiamento dado a essas empresas. As empresas que praticamente nem existiam
(...). Tantas outras médias empresas foram surgindo ao longo do corredor com o
beneficiamento direto desse financiamento do ProSavana. Essa é a grande ligação
que se permite fazer (Antigo membro da UNAC).

Foi através deste tipo de conexão que puderam traçar conexões entre as propostas de
reassentamento presentes na primeira versão do Plano Diretor e determinados conflitos de
terra com empresas existentes na região. No entanto, muitos manifestantes relataram que tem
se tornado cada vez mais difícil realizar o mapeamento dos fluxos destes capitais e relacionálos ao ProSavana. Suspeitam, assim, que quando ocorreu toda a polêmica em torno do
programa, muitos projetos passaram a omitir a origem dos seus financiamentos, ou a
existência de qualquer outro vínculo com o empreendimento.
Estava o Ministério da Agricultura em frente desse processo e tudo o mais, de criarse uma equipe específica de governação do ProSavana. E ao nível nacional
começam a mobilizar diferentes atores, que seriam do empresariado nacional, mas
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também a mobilização do GAPI que é uma instituição bancária. Ao nível brasileiro
nós assistimos a mobilização da Associação dos Produtores de soja do Mato Grosso,
que se envolveu nisso. Mas em função das críticas, parece que um conjunto de
atores retraíram-se desse processo. Inclusive agências internacionais que tinham aí
este interesse claro de auxiliarem-se dentro do ProSavana. Em dado momento
chegou a se chamar a FAO, como se fizesse parte. Mas nós fizemos duras críticas à
FAO e parece que a FAO afastou-se deste processo. O que eu posso dizer é que os
atores inicialmente planificados, no que pretendiam mobilizar, por via da crítica e do
desgaste que o programa ProSavana [enfrentou]... Por via desta resistência, não
conseguiram mobilizar tais atores. Então hoje fica complicado entender os diferentes
papeis entre os vários atores que estão envolvidos no ProSavana e em que nível
precisamente se encontra o programa (Antigo membro da UNAC).

Tal estratégia de mobilização destes movimentos e organizações só foi possível
porque também adotaram uma forma de articulação transnacional para construir sua
resistência. E sobre a continuidade da cooperação sul-sul dos povos, uma das ativistas da
Campanha Não ao ProSavana destacou as muitas frentes em que precisam atuar, o que tem
dificultado a manutenção da integração do grupo ao longo do tempo: “o que acontece é que
infelizmente o ProSavana não é nossa única luta grande e nem mesmo para o pessoal
brasileiro e para o pessoal japonês. Há inúmeras lutas”. No entanto, ressalta que as parcerias
continuam fortes e que ainda que tenham que tomar a frente nas lutas em seus próprios
territórios, estão constantemente discutindo formas de atuação conjunta.
Todavia, o processo de financeirização do aparato do desenvolvimento teria afetado a
própria articulação da campanha, pois quando foi lançado o mecanismo de diálogo,
organizações menores, financiadas por ONGs internacionais que apoiavam a iniciativa, foram
pressionadas a também apoiá-la. Como descreveu um membro da ADECRU, “quando há
fundos, e quando há várias organizações pequenas... os fundos falam mais alto e vão correr
atrás do dinheiro e para isso mantém-se lá”. É o que explica uma participante da campanha:
Aqui há várias coisas que levaram a isto. Por um lado, o fato de as organizações não
governamentais, todas, nós dependemos de financiamentos de fora. (...) Não têm
rendimento próprio, isso limita um pouco o campo da ação. E várias instituições
foram pressionadas por doadores, por parceiros, que tem ligações também ao
ProSavana.(...) Até o lançamento da campanha foi dificultado. Porque várias
instituições diziam que sim, que estávamos juntos e que assinavam, mas ficavam
insistentemente adiando por este ou aquele motivo. Não diziam claramente, nós não
podemos fazer parte da campanha, porque temos ligações a parceiros, etc., que não
nos permitem. E isto foi sendo adiado. Criou vários conflitos mesmo, entre as
organizações. Foi um bocado complicado (Membro da Justiça Ambiental).

Como ressaltou uma participante de um movimento social que também apoia a
campanha Não ao ProSavana, de maneira geral as organizações da sociedade civil também
respondiam em algum nível à “filosofia do doador”, da organização mantenedora que lhes
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provem fundos. Assim, muitas teriam que, para além das lutas em que se encontravam,
garantir as pautas destas agências. Em razão disto, a manifestante entendia que uma grande
dificuldade para o arranjo desta luta dentro do próprio território moçambicano, era a
possibilidade de as diferentes organizações realizarem o que muito conclamava, Augusto
Mafigo: era preciso organizar as bases. Do mesmo modo como Ossemane descreveu a
facilidade de mobilização em reuniões da Via Campesina, que não se prolongava da mesma
forma quando se chegava ao “terreno”, esta interlocutora ressaltou muitas vezes em nossas
conversas como, posteriormente aos encontros da campanha, era muito difícil manter os
camponeses mobilizados contra uma ameaça tão abstrata quanto um programa de cooperação
internacional, financiado por fluxos de capitais transnacionalizados.
Digam o que querem dizer, mas estas bases não estão organizadas. Aliás, estão
muito fracas em suas condições. É fácil lá na conferência, [dizer], ‘esses camponeses
são firmes’. Sim aqui eles são firmes, mas depois vamos lá [no terreno]. Depois
quando são separados nas comunidades, lá é outra coisa. Este é o meu ponto, nós
não estamos conseguindo realizar um trabalho de base, de articulação de base. Pode
ser que a Livaningo faça com os seus, a outra faz com outros. A partir da filosofia de
cada um, mas duvido que vamos promover uma mobilização como se falou lá, que
este povo está junto conosco. Primeiro porque lutamos pela a sobrevivência. E
quando se luta pela sobrevivência... Bom, tu vens do Brasil, sabes muito bem dessas
coisas. (...) Trabalho de base não se faz uma vez por ano, porque foi no Maputo.
Trabalho de base, se tu conheces a nossa realidade, é uma vez por mês, talvez mais...
ali, ali, ali. E trabalho de base exige apoio, porque tem que mobilizar. (...) Isso
considerando que não temos mais nada a perder. Isto para mim é a realidade. (...)
Para um povo que luta pela sobrevivência... Eu sempre disse, se eu estivesse no
lugar deles, faço a mesma coisa. Porque quando não tenho uma barra de sabão para
tomar banho, não tenho água... É muito precário, muito precário. Lá naquela região
de Mutuali tem gente que nem recolheu tudo o que semeou, porque não vai ganhar
nada (Representante de um movimento social em Nampula).

Ao dizer que “faria a mesma coisa”, ela se refere ao fato de muitos camponeses
acabarem por aceitar os projetos, os contratos e os trabalhos precários em razão da situação de
“luta pela sobrevivência” em que se encontram. Separados nas comunidades, cada vez mais
isoladas ao longo do corredor, a força da luta camponesa transnacionalizada fica rarefeita e se
volta para a manutenção de estratégias de sobrevivência possíveis, para as escolhas morais
dos que estão “a sofrer” perante circunstâncias de precariedade e da ameaça de expropriação.
Segundo Scott (1976) a crise de subsistência enfrentada por muitos grupos
camponeses os leva a conduzir uma economia moral – trocas recíprocas, ética da subsistência,
laços comunitários, senso de direito e deveres tradicionais – através da qual buscam manter
alguma estabilidade cotidiana para a continuidade de sua existência. Como aponta Comerford
(1999) a luta descrita a partir do cotidiano de grupos rurais que enfrentam uma situação crítica
tanto afirma seu valor, quanto realiza uma denúncia no terreno da moral contra aqueles que
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consideram como causadores de seu sofrimento individual ou como dimensão da vida dos
pobres de modo mais generalizado. Enquanto o discurso da luta pela terra enfatiza um caráter
comunitário e de união, na luta cotidiana enfatizam-se as dificuldades desgastantes e
constantes. Assim, “luta-se apesar de se saber ‘que não tem jeito’” (p.32).
A interrupção da possibilidade de uma mobilização para além da comunidade,
portanto, também é um efeito dos distanciamentos que tem sido produzidos e mantidos pela
cadeia de valor como operador não só dos investimentos, mas da cooperação internacional.
Esta fragmentação em meio às próprias organizações foi apontada também por uma
camponesa durante a Conferência Triangular dos Povos, que ressaltou em sua fala como estes
grupos já não se mobilizavam pela situação dos camponeses reassentados pela Vale, como era
o seu caso. Ela dizia estar ali para apoiar “a luta dos irmãos de Nampula”, mas questionava
porque uma situação que há pouco tempo havia movimentado tantos esforços, agora era
deixada de lado, enquanto os camponeses seguiam “a sofrer”. Sua fala mostra como a luta
desencadeada como resistência em relação ao ProSavana, em sua própria capacidade de
articulação transnacional, acabou se fechando para outros investimentos na região, que atuam
da mesma forma e até de forma mais controversa que este programa. Assim, considerando a
referida “filosofia do doador”, é possível compreender como os fundos que mantém estas
organizações também vão se conectar ao modo como são gestadas as possibilidades de
resistência, criando não só isolamentos e invisibilizações, mas as rupturas em sua articulação.
***
Segundo Kato (2019), uma vez que as terras e recursos naturais devem seguir no
centro da dinâmica e das disputas da exploração capitalista, é fundamental o desenvolvimento
de análises que se voltem de forma abrangente para a formação de corredores econômicos,
como o caso do Corredor de Nacala, assim como para as resistências que se territorializam ao
longo deles. Se para o enfrentamento da cooperação técnica do ProSavana foi preciso que as
organizações e camponeses compusessem uma cooperação sul-sul dos povos, a fragmentação
produzida pela expropriação e monetarização da vida dos pequenos agricultores através dos
projetos de desenvolvimento também enfrenta oposições difusas, porém persistentes. São
formas cotidianas de resistência, isto é, “a luta prosaica, mas constante entre o campesinato e
aqueles que buscam extrair trabalho, comida, impostos, rendas e juros” (Scott, 2002, p.11).
Como ressaltam Camana e Morales (2018), quando os muitos projetos não os consideram
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como pessoas, ou “não contam com os seres humanos que aqui vivem”, conforme declarou
um camponês, continuar existindo já é uma resistência.
Assim, percorrendo o Corredor de Nacala foram constantes as notícias e relatos de
ameaças, difamações, enfrentamentos e mesmo ataques a líderes, postos administrativos e
outras estruturas do governo local, de roubos de produtos das machambas dos empresários, da
insistência dos camponeses em ocupar as terras de que foram retirados, dos incêndios de
plantações em razão de acordos não cumpridos, dos desvios de mercadorias e insumos, dos
boicotes, quebras de contratos, além de suas recusas em serem mapeados. São resistências,
porém, que em função do cenário desafiador encontrado “permanecem dispersas e movidas
por interesses diferenciados (resistência por reconhecimento, pela paralisação do programa,
por compensações por danos causados, por incorporação nos negócios de terra etc.)” (Kato,
2019, p.249). Uma resistência cotidiana na “luta pela sobrevivência”, que se apoia nos laços e
reciprocidades comunitárias, na ligação com a terra e seus recursos, nos antepassados e locais
sagrados, em táticas anti-sedentarização, assim como na memória de antigas lutas
protagonizadas pelos camponeses. Passa ainda por continuar produzindo na terra, como forma
de não deixar “o capital entrar”:
A nossa luta hoje, a luta por defesa da terra, não é só defender que não tirem a terra.
Porque a terra também não pode ficar ociosa. É preciso que haja políticas de
desenvolvimento que levem os camponeses a terem a possibilidade de produzir, de
ter campo para desenvolver a sua produtividade. Porque mesmo que tenha terra, se
as políticas não favoreceram o crédito, essas coisas todas, ele não vai utilizar. E aí é
uma porta de entrada para o capital dizer, bom não está a utilizar a terra. Então a
nossa luta tem duas frentes: uma é diretamente sobre a lei, as consultas
comunitárias; mas outra luta é procurar que os programas do governo sejam em prol
do desenvolvimento do campesinato. Caso contrário não adianta nada. (...) Então é
uma luta muito complicada. Se tu ou a UNAC disser, sou contra uma multinacional,
podes ter problema com a juventude camponesa que está a ver numa multinacional o
lugar onde ele vai ter emprego. Aquilo é um problema de futuro, as pessoas tem o
imediato, tem que resolver os problemas imediatos. E estes problemas que estou a
referir, são a grande ginástica que tens que se fazer (Ismael Ossemane).

Contudo, as experiências que “alertam o povo da Zambézia e de Nampula que
enquanto aparecerem novas empresas, [os camponeses] não terão lugar”, ou que nestes
empreendimentos “reassentar é o plano, mas para nós o que está a acontecer aqui é
desalojamento”, assim como o próprio histórico do “tempo da guerra”, como relataram
camponeses do corredor, também tem permitido a construção de formas de resistir a estas
intervenções. Eles aprendem com a “esperteza” daqueles que dizem que não possuem
conhecimentos técnicos, ou capacidade para produzir e com as experiências relatadas pelos
“companheiros brasileiros”, conforme descreveu uma camponesa:
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Eu mesma vou querer terra, porque não tenho dinheiro. E [o empresário] vai me
aldrabar por dinheiro. Como sou pobre vou acabar aceitando. E vão me pedir uma
parcela. Vão dividir. E ultimamente, diz ele, “esta parcela que é tua parcela, nós
vamos dividir. E a sua parcela vou lavrar, vou adubar. Vou fazer pro camponês
como vou fazer na minha parcela”. Durante doze anos. Antes de doze anos, não faz
e ocupa aquela minha parcela. Aí então está ensinando ao camponês a esperteza. O
camponês está ficando esperto por causa da própria pessoa que dizia que ele não
sabe. O camponês agora é uma pessoa de visão. Vejamos, vamos produzir soja. Para
que? Uma área grande de 50 mil... não sei, hectares. Para cinquenta anos. Essa terra
é renovável. E os meus filhos, os meus netos, meus bisnetos, vão aonde? Eu nesse
momento posso ficar, mas meus bisnetos vão aonde? Porque que essa tecnologia,
primeiro, não começa aqui. Nós vimos um vídeo, que nos abriu a visão. Que nossos
companheiros brasileiros falaram mesmo no vídeo, “irmãos moçambicanos nós
mesmos estamos a sofrer” (Camponesa de Alto Molócue, Zambézia).

Conforme descreveu um representante da UNAC, nos muitos projetos que propõem
“melhorar” a produção camponesa “parece que o que se diz é que o camponês não tem
ciência”. No entanto, os camponeses moçambicanos têm demonstrado como desenvolveram
suas próprias técnicas a partir das condições encontradas e do pouco apoio governamental
recebido: “Ele tem ciência quando ele produz dois anos aqui, ele vai para outra zona. Aqui é
pousio, o solo está a recuperar. Depois ele vem e continua aqui. (...) É um processo de cultivo,
por isso a terra permanece [fértil]”. Como ressalta o ativista, essa técnica que se opõem à
perspectiva de uma propriedade privada da terra e outros recursos, é o que tem possibilitado o
controle das disputas territoriais na região. Outro aspecto desta ciência camponesa, que se
relaciona a sua resistência cotidiana, é evidenciado pela forma como estes grupos têm
adaptado e se apropriado ao longo do tempo das espécies estrangeiras, conforme foi apontado
pelo diretor do laboratório, através de suas próprias práticas de cultivo.
Esta resistência difusa e prosaica embora não suficiente, mostra-se fundamental e
mesmo complementar à luta realizada pelos camponeses como movimento e com o apoio das
organizações da sociedade civil. Sua importância está justamente na possibilidade de, em uma
escala mais situada do cotidiano, organizar o que se converte ou não em mercadoria – seu
modo de vida, seu território, seu alimento, sua força de trabalho. É, portanto, uma
possibilidade de resistência que faz parte das relações tecnopolíticas destes camponeses, que
permite lidar com aquilo que é “um problema de futuro” trazido pela relação com práticas
capitalistas globalizadas.
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Considerações Finais

Nós, camponeses e camponesas, temos medo de ser expulsos das
nossas terras, deslocados e reassentados em outras regiões como
aconteceu em Tete. Assumimos que devemo-nos mobilizar e resistir
contra essas ocupações indevidas de nossas terras e comunidades. A
remoção e deslocação forçada da população implicam uma ruptura,
desestruturação e violência contra o ciclo secular de vida e nossa
relação com a terra e com a natureza (Augusto Mafigo, ex-presidente
da UNAC)161.

Durante a pesquisa de campo no distrito de Malema, em meados de fevereiro de 2018,
nos encontramos com mais um dos camponeses indicado pela UPC-Nampula como uma
pessoa que teria acompanhado muitos dos conflitos gerados tanto pelo ProSavana, quanto
pelas empresas que “usurpavam terras” na região. A conversa que tivemos ajuda a perceber
muitos dos encadeamentos e composições que procurei descrever e analisar ao longo deste
trabalho, que gostaria de retomar como forma de conduzir as reflexões finais desta pesquisa.
Chegamos ao local indicado pelo camponês ao final da tarde, quando quase não havia
mais luz no bairro, situado em um local mais distante da rua principal do pequeno distrito.
Enquanto nos acomodávamos em um quintal para conversarmos, desculpamo-nos pela ligação
repentina e agradecemos por ele nos ter recebido imediatamente. Sua resposta foi que não
havia problema em relação ao horário, pois sendo camponês qualquer hora era um momento
para falarmos dos assuntos que trataríamos e que sua vida era ali, em torno da machamba. O
local em que nos encontrávamos, uma área ampla de terra batida com algumas árvores, uma
casa de tijolos ao fundo, rodeada por uma cerca de bambus, era o espaço que alguns dos
camponeses de Malema haviam encontrado provisoriamente para começar a fundar uma
União Distrital de Camponeses (UDC). Assim, ele iniciou sua narrativa nos explicando as
razões para a formação desta organização.
Contou que próximo ao ano de 2012 houve um aumento no interesse de investidores
privados nas terras daquela região e “a soja acompanhou”. Logo, chegaram também as
notícias sobre o ProSavana e de sua ameaça de usurpação de terras. Nesta conjuntura, os
camponeses começaram a se sentir ameaçados e passaram a procurar parcerias com as
organizações da sociedade civil, pois queriam estar capacitados para conhecer melhor as leis
do país e, assim, colocar suas demandas “respeitosamente” perante o governo. Segundo o
camponês, o Estado moçambicano era o “deus das terras”, sendo que os políticos decidiam
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tudo “à maneira deles”, por isso precisavam estar preparados e conhecer bem a legislação,
assim como seus direitos. Neste período destacado em sua narrativa, os camponeses já haviam
enfrentado o conflito com a empresa que reassentou famílias na divisa entre Zambézia e
Nampula, no qual “os camponeses não foram tratados como pessoas”, ele dizia. Portanto,
quando as auscultações públicas sobre o ProSavana aconteceram eles já estavam em alerta.
Haviam aprendido com a experiência de conflitos anteriores e perceberam que aquele Plano
Diretor apresentado não era feito para os moçambicanos.
O agricultor fez questão de ressaltar, como muitas vezes ocorria nas falas dos
camponeses e seus representantes, que não estavam contra o desenvolvimento. Contudo,
tinham muitos exemplos de empreendimentos em que não foram respeitados, de grupos
camponeses desapropriados que perderam suas machambas e de deslocamentos que haviam
gerado “problemas em nossa cultura”. Contou também mais um caso em que as terras
ocupadas pelos camponeses foram retomadas pelos netos de colonos portugueses, ao
expandirem as atividades de uma antiga empresa agrícola na região (embora a terra já tivesse
sido cedida pelo colono, muitos anos antes, por meio de um acordo com um líder
comunitário), empurrando as famílias para uma região pantanosa, após uma série de ameaças
vindas de funcionários do governo local. Eram situações que considerava desanimadoras,
porém, reiterou: “Não vamos deixar de lutar. Essa terra é nossa” 162.
Tendo em vista estes casos, ele questionava o significado da denominação “Corredor
de Desenvolvimento do Norte”, pois não conseguia apreender onde estava de fato o
desenvolvimento. Sabia que “alguma coisa está a acontecer”, como uma dinâmica mais ampla
que lhe escapava à percepção. Ressaltou o caso dos apeadeiros fechados, dos comboios que
não levavam mais passageiros e como isto havia eliminado muitas possibilidades de comércio
dos produtos dos camponeses, seu acesso ao mercado e outros deslocamentos de maneira
geral. Assim, entendia que os projetos e empresas poderiam “ajudar em alguma coisa”,
entretanto, não sentia que eram seus donos.
Durante nossa conversa perguntei como era a relação dos camponeses de Malema com
as “organizações” de Maputo. Para o camponês tais organização “facilitam” a busca pela
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Quando questionei se haviam sido realizadas consultas comunitárias neste caso, ele respondeu negativamente
e sua resposta ressoou uma outra fala comum entre os camponeses: “O camponês só é procurado nas eleições”.
Destacou ainda que os próprios membros do governo, inclusive um antigo presidente, eram empresários. Sobre
as consultas em relação ao ProSavana (as auscultações públicas), ressaltou as muitas limitações impostas para
que os camponeses acompanhassem e se manifestassem nas reuniões. Contudo, contou que puderam denunciar
estes e alguns outros casos de usurpação de terras em um documentário realizado com o auxílio da ADECRU.
Segundo o camponês o governo moçambicano havia pedido para retirarem o vídeo de circulação, mas já o
“espalharam”.
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resolução dos conflitos enfrentados, uma vez que os ajudaram a compreender seus direitos em
momentos nos quais “o governo achou que os camponeses não seriam capazes de reagir ao
que planejavam” e eles o fizeram.
Seguindo sua narrativa em relação ao auxílio da sociedade civil, ele retomou a história
de outros momentos de luta, nos quais “organizações” como a UNAC, a ORAM e mesmo a
CLUSA, prestaram um apoio fundamental à causa dos camponeses. Este foi o caso em 1997,
quando puderam pressionar o ex-presidente Joaquim Chissano para que fosse permitida a
legalização das associações de camponeses. O que só veio a ser oficializado em um novo
encontro em 1999, na cidade de Chimoio. Do mesmo modo, ele também esteve presente,
auxiliado pela ORAM, nas movimentações pela promulgação de uma nova Lei de Terras.
Mais recentemente, este apoio das “organizações” possibilitou que “os muitos gritos” contra o
ProSavana tivessem atingido um alcance para além de Moçambique. Em sua perspectiva isso
teria levado o programa a direcionar suas intervenções para as associações de camponeses.
Neste sentido, questionei como ele avaliava os modelos de extensão trazidos pelo
ProSavana. Ele contou que alguns projetos de fomento agrícola chegaram até Malema e que
de fato não eram ruins, porém, os camponeses não tinham dinheiro para aderir ao modelo de
agricultura que era proposto. Portanto, não aceitaram as “sementes modernas”, que “não
demoram” mais que uma safra quando não são tratadas com o pacote de insumos que deve
constantemente ser comprado pelos camponeses. Reforçou em sua fala que os camponeses já
tinham “as experiências vividas” e por isso sabiam que banco nenhum iria conceder-lhes um
financiamento para cultivarem uma pequena parcela de terra. Embora soubesse que “a lei
defende” os camponeses, disse que conhecia as regras sobre como se consegue dinheiro com
os bancos: vão pedir em troca a certificação das terras, o registro dos bens e mesmo a penhora
do DUAT, “muitas coisas”, como forma de “assumirem os riscos” de um agricultor que
cultiva apenas meio hectare. Assim sendo, afirmou que os DUATs deixavam o camponês
“seguro e não seguro”, visto que “governo é governo” e este tinha legitimidade para decidir
sobre as delimitações das áreas dos camponeses e sobre as formas de uso destas terras.
No entanto, relatou que por conta também da resistência enfrentada pelo ProSavana,
agora os investidores estavam mais “acautelados”, o que dificultava perceber suas atividades
na região. Em sua perspectiva, os manifestantes haviam conseguido “inverter o cenário” em
que vinha sendo conduzido o ProSavana. Todavia, chegavam notícias dispersas de outros
programas como o Sustenta e o Terra Segura que pareciam trazer “a mesma filosofia”,
reiterando sua percepção de que estas dinâmicas de um desenvolvimento, no qual os
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camponeses não se sentiam como donos ou beneficiários, seguiam se impondo pela região do
Corredor de Nacala.
Conforme procurei apresentar ao longo deste trabalho, foi fundamental para a
condução da luta contra o ProSavana que os manifestantes tenham buscado entender a
conexão entre o programa e contextos mais amplos em que este se inseria, como a dinâmica
global de financeirização da terra e da própria agricultura. Do mesmo modo, precisei me
deslocar pelo Corredor de Nacala para apreender a que tipo de experiências e relações
tecnopolíticas o ProSavana se integrava, ampliando o escopo de meu objeto de pesquisa.
Assim, o trabalho de reconectar estas linhas e elementos das relações que perpassavam outras
escalas para além do território, dos discursos da transferência de tecnologias entre paralelos e
da própria cooperação sul-sul, fez parte tanto das articulações das organizações, movimentos
sociais e camponeses críticos ao ProSavana, como fez parte de minha perspectiva etnográfica.
Um ponto importante da análise, possibilitado pelo deslocamento que realizei ao longo
do corredor de desenvolvimento, foi compreender como técnica e política se articulavam nas
intersecções entre Estado, Ciência e Capitalismo (Morawska Vianna e Ribeiro, 2018). É neste
sentido que pude traçar a conexão com a noção de mercadorias fictícias, como um dos efeitos
de um mercado autorregulado que se descola da esfera social, transformando terra, trabalho e
dinheiro em mercadorias (Polanyi, [1957] 2000). Assim, em outro momento de reprodução
das relações capitalistas em suas “composições globais”, o que pude observar ao etnografar a
transferência de tecnologias proposta pelo ProSavana foi a conjuntura em que estas
imbricações entre técnica e política incidem para transformam de maneira situada o camponês
em pequeno produtor, a terra em propriedade privada e o cultivo agrícola em capital,
integrando estes elementos commodificados à cadeia de valor transnacional do agronegócio.
Neste caso, é a dimensão técnica destas intervenções que parece estar a todo tempo se
deslocando de sua dimensão política intrínseca, para reproduzir tais relações econômicas de
mercado como se estivessem descoladas da esfera social. De tal modo, foi possível traçar
algumas dinâmicas de um capitalismo “global”, através de seus processos de articulação “no
mundo” (Tsing, 2005) e não como força monolítica em evolução através de um caminho
único do desenvolvimento:
Uma vez que abandonamos essa visão evolucionária, nós podemos dar atenção às
experiências daqueles cuja história “passam longe” do caminho oficial do progresso.
Novos projetos de conexão e hegemonia estão emergindo aqui. Nós vemos isso, por
exemplo, na importância das áreas rurais – completamente ignoradas nas teorias
culturais evolutivas – em realinhamentos capitalistas chave e em lutas
antiglobalização (Tsing, 2005, p.12).
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Segundo Li (2014), como resultado das intervenções derivadas destas narrativas de
modernização, os agricultores que conseguirem acumular terra e capital podem chegar a
prosperar. No entanto, aqueles que não forem capazes de competir acabam por ver
desestruturadas suas formas preexistentes de sobrevivência, sem encontrar uma alternativa
viável, pois tudo que necessitam para produzir tornou-se uma mercadoria: terra, sementes,
trabalho, fertilizantes e mesmo o alimento que consomem. Como destacou o camponês no
relato acima, a relação com os sistemas de crédito (e consequentemente de endividamento)
também se tornou algo presente na vida destes sujeitos, embora de maneira restritiva. “Eles
permanecem onde estão, mas frequentemente o antigo conjunto de relações que permitiam
que vivessem e trabalhassem no campo desaparece e os novos – crescentemente capitalistas
em suas formas – não proporcionam uma subsistência viável” (Li, 2014, p. 3).
Observa-se, portanto, uma convergência entre métodos de produção de alimentos
altamente tecnológicos, um regime de desenvolvimento neoliberal e corporações de um
capitalismo tardio. Estes elementos têm transformado a maneira como a produção de
alimentos, as políticas dos Estados nação, os regimes globais de desenvolvimento e a
organização do capital se articulam, de modo que a análise não pode ser reduzida a apenas um
destes termos (Gupta, 1998). Seria preciso demonstrar como uma abordagem conjuntural da
pós-colonialidade pode apresentar momentos tanto de desarticulação quanto de articulação.
Nesse sentido, um segundo elemento importante para a análise, possibilitado pelo
deslocamento da etnografia por diferentes escalas (geográficas, discursivas, históricas,
culturais, produtivas, etc.), foi perceber os emaranhamentos de diferentes temporalidades
emergentes e seus efeitos sobre a implementação do ProSavana. Temporalidades de uma
“condição pós-colonial”, que permitiram um tempo purificado do experimento, da relação
entre a semente moderna que “não demora” versus o ciclo tradicional de rotação das terras,
das diversas relações históricas, geológicas e culturais com o Brasil, das dívidas e
especulações das instituições financeiras, da burocracia do aparato do desenvolvimento e da
política dos documentos, da “experiência vivida” nos “conflitos de terra”, nas lutas passadas e
nos enfrentamentos contemporâneos. Como definiu Ossemane, há também a temporalidade
que emerge como “um problema de futuro” em relação ao capital que “está a entrar” (como
mostram os mapas de visão de futuro das comunidades delimitadas), sem que ocorra um
contra movimento no sentido indicado por Polanyi, em que alguma forma de proteção social
tome a frente da busca estrita pelos lucros.
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A pobreza deles não é um problema residual a ser resolvido pela marcha do
progresso, pela extensão dos mercados ou pela promoção do crescimento
econômico. Com muita frequência, é o produto da forma capitalista adotada por esse
“progresso” que cria desigualdades e deixa de gerar empregos. A pobreza nesses
locais não está sendo reduzida, como propõem as narrativas otimistas de
desenvolvimento. Ela está se expandindo e se intensificando, exacerbada pelas
políticas de desenvolvimento que depositam sua fé nos mercados para gerar um
crescimento econômico do qual todos deveriam se beneficiar, à medida que a
transição segue seu curso “natural” (Li, 2014, p.180).

Conforme aponta Mia Couto (2011) em muitas das línguas faladas em Moçambique a
palavra “pobre” não existe, sendo algumas vezes traduzida para as línguas locais pelo mesmo
termo que se refere a “órfão”. “Nessas culturas, o pobre não é apenas o que não tem bens, mas
é sobretudo o que perdeu a rede das relações familiares que, na sociedade rural, serve de
apoio à sobrevivência” (p.20). Para o escritor, os consultores internacionais “especialistas em
elaborar relatórios sobre a miséria” (p.20), muitas vezes não se atentam para esta ruptura das
relações de entreajuda e seus efeitos sobre a população rural. O que também procurei apontar,
portanto, é como estes programas de desenvolvimento ao eclipsarem a política que está
imbricada em suas propostas de correção e melhoramento técnico, des-envolvem uma série de
outras importantes relações conduzidas pela população “alvo” de seus programas.
Meu deslocamento também possibilitou apreender, de maneira semelhante à análise
realizada por Comerford (1999), que a luta dos camponeses e de seus representantes contra o
ProSavana adquiriu conformações “épicas”, contra agentes considerados muito mais
poderosos do que estes sujeitos, mas também “éticas”, em sua luta pela sobrevivência a partir
de suas escolhas morais cotidianas. Deste modo, tais composições de diferentes lutas
permitiram estabelecer possibilidades de resistência não só a este programa específico, mas
também às dinâmicas capitalistas em suas diferentes escalas de operação. Permitiu, ainda, que
os manifestantes melhor situassem e ajustassem suas lutas futuras, a partir de informações
primeiramente fragmentadas, que puderam, enfim, ser compartilhadas com as organizações e
comunidades do corredor.
Assim, a emergência das relações capitalistas entre estas comunidades camponesas
não tem se dado de forma dramática e totalizante, mas pouco a pouco, através da erosão das
formas que antes organizavam suas vidas, criando novos caminhos que vão tornando tais
relações anteriores progressivamente irrelevantes (Li, 2014). Isto fica visível no modo como
os casos de land grabbing não têm ocorrido sob a forma de um grande açambarcamento das
terras, como primeiramente foi alertado por ativistas e pela mídia. Eles ocorrem em processos
sutis que perpassam as próprias estruturas de posse comunitária da terra em Moçambique, em
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sua associação com mecanismos transnacionais de gestão neoliberal de territórios e
populações. Desse modo, como procurei descrever, intensifica-se no Corredor de Nacala não
apenas o volume de mercadorias, mas suas possibilidades de circulação por caminhos
determinados, que não necessariamente passam pelas comunidades camponesas. Estas, por
sua vez, estão cada vez mais fixas, assim como sua agricultura.
Tendo em vista tais transformações, procurei destacar os processos de reorganização
da vida dos camponeses (e também dos movimentos sociais), que emergem como efeito da
intervenção

trazida

pelo

ProSavana

e

demais

empreendimentos

abordados,

que

intrinsicamente implicam em rupturas de modos de organização anteriores. No entanto,
embora ocorra uma fragmentação da luta e da resistência, concomitantemente ao isolamento
das pessoas e sua desconexão com práticas prévias relacionadas à terra, é sempre importante
manter na análise a tensão entre as pretensões universalistas e globalizantes do aparato do
desenvolvimento e a forma como ele é disputado e contingentemente reconfigurado em
localizações histórico-culturais particulares (Gupta, 1998; Moore, 1999).
A tecnopolítica que emerge do ProSavana, ao se integrar a esses movimentos mais
amplos, permite ver de maneira situada estas dinâmicas eclipsadas do capitalismo global.
Processos, portanto, que não simplesmente “se impõem sobre um campesinato maleável e
sem vontade: eles são ativamente resistidos, aceitos e modificados” (Gupta, 1998, p.15),
dando margem para sua contestação e para novas lutas frente às formas hegemônicas do
desenvolvimento.
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