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AGRO-NEGÓCIO E CAMPESINATO. 

Continuidades e descontinuidades de longa duração. O caso de Moçambique 

 

 

Resumo: 

 

A comunicação refere as formas de penetração do capital no meio rural, sobretudo do agro-

negócio, numa perspectiva de ocupação de territórios com intensificação capitalista da exploração 

da terra, recursos naturais e trabalho, provocando transformações nos sistemas de produção locais 

e gerando dinâmicas de resistência e integração dos produtores (sobretudo dos camponeses).  

 

A comunicação discutirá as novas ou continuadas formas de intervenção do agro-negócio 

internacional como parte das alterações da divisão internacional do trabalho, neste caso, devido 

principalmente ao crescimento demográfico, aumento da renda e urbanização. Neste processo tem 

importância a evolução das transformações das estruturas económicas, destacando-se os 

ajustamentos dos pequenos produtores à luz das teorias da absorção/resistência dos camponeses, 

do seu desaparecimento, enquanto classe social, ou a modernização produtiva em processos de 

estratificação social reconfigurando burguesias rurais, seja pelo alargamento da posse de meios 

de produção, seja pela transformação dos factores diferenciadores "tradicionais" (hierarquias de 

poder e social com base em factores não económicos), com apropriação de elementos económicos 

de produção, distribuição e ocupação de cargos de poder relacionados com o Estado e sistemas 

partidários. 

 

Palavras-chave: agro-negócio, campesinato, transformação agrária, Moçambique. 
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1. Introdução 

 

Assiste-se nas últimas décadas a ajustamentos na divisão internacional do trabalho. As mudanças 

das estruturas económicas nos países desenvolvidos têm feito emergir o que se designa pela nova 

economia, concentrando o capital e outros recursos, crescentemente qualificados e especializados, 

nos sectores de maior rentabilidade, acumulação e competitividade à escala mundial. A produção 

de bens fundamentais, e até considerados de soberania (sobretudo alimentos e fontes energéticas), 

tem sido deslocalizada para outras economias. 

 

Esta deslocalização, para não implicar perdas de soberania e estabilidade política e social, deve 

ser realizada em contextos que possuam estabilidade institucional, política e relacionamento 

facilitador para a operação do investimento (benefícios fiscais, liberdade de circulação de capitais, 

excepcionalidades de operação e ajustamento dos ordenamentos jurídicos) e que sejam economias 

competitivas (terra e trabalho abundantes, infra-estruturas para a logística e escoamento da 

produção, bom ambiente de negócios e proximidade dos mercados de consumo). Sabendo-se das 

eventuais possibilidades de insegurança social devido aos efeitos da penetração do capital no meio 

rural, o controle ideológico e de repressão policial é um factor a considerar. O agro-negócio 

procura ainda actuar em países com governos frágeis e em realidades sociais de baixo poder 

reivindicativo. 

 

Esta comunicação discute as novas ou continuadas formas de intervenção do agro-negócio 

internacional como parte das alterações da divisão internacional do trabalho. Estas alterações, são 

derivadas principalmente do crescimento demográfico, do aumento da renda e da urbanização, 

com implicações nos preços de bens essenciais, colocando desafios à segurança alimentar à escala 

mundial. Neste processo, tem importância a evolução das transformações (e/ou o 

aprofundamento) das estruturas económicas, destacando-se os ajustamentos dos pequenos 

produtores à luz das teorias da absorção/resistência dos camponeses, do seu desaparecimento, 

enquanto classe social, ou a modernização produtiva em processos de estratificação social, 

reconfigurando burguesias rurais, seja pelo alargamento da posse de meios de produção, seja pela 

transformação dos factores diferenciadores não económicos (hierarquias de poder e social), com 

apropriação de elementos económicos de produção, distribuição e ocupação de cargos de poder 

relacionados com o Estado e sistemas partidários. 

 

O texto possui quatro secções. Além da introdução, a segunda secção apresenta as principais 

formas actuais de penetração do capital agrário e comercial no meio rural e, em particular, no 

sector agrário (grandes explorações, subcontratação e extracção de excedentes de produção), 

referindo-se aqueles que são, segundo a literatura, os efeitos positivos e negativos e as articulações 

(funcionalidades e conflitos) entre os diferentes tipos de produtores. A terceira, é composta por 

duas partes: a primeira, faz um breve resumo histórico da evolução das políticas e da agricultura 

desde o século XVIII, com ênfase para o período pós-independência; a segunda parte, argumenta, 

com alguns dados estatísticos, que em Moçambique, nas últimas décadas, não houve um processo 

que indiciasse alguma transformação estrutural agrária e nem, de forma mais geral, na economia; 

pelo contrário, pode-se qualificar de uma evolução de retrocesso do que se considera como uma 

evolução das sociedades e das economias. A quarta secção amplia a análise da secção anterior 

para um período de maior duração. Finalmente, faz-se um breve resumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. As formas de penetração do capital 

 

a) Contexto 

 

A procura de bens primários, neste caso de produtos agrários, tende a crescer em função do 

crescimento demográfico1, do aumento da renda média mundial e da emergência de novas grandes 

economias com necessidades crescentes de bens alimentares calóricos2 e de commodities para as 

indústrias agro-alimentares, sobretudo os bens ricos em proteína animal3.A urbanização é outro 

factor que influencia a procura; segundo estimativas da Hurban Hub4, a população urbana 

representava em 1950 cerca de 35% da população mundial, estimando-se que essa percentagem 

seja de 70% em 2050.  

 

Do lado da oferta, segundo a OCDE-FAO (2014)5,prevê-se também incrementos de produção que 

podem garantir a continuidade da tendência da queda de preços agrícolas a longo prazo, isto é, a 

oferta poderá crescer mais que a procura6. Como factores de risco, são apontados os seguintes: 

(1) a permanência do preço baixo do petróleo, considerando acrescente capitalização da produção 

(o peso da componente petróleo para a mecanização, fertilizantes e pesticidas, embalagens, etc.); 

(2) a concentração das exportações em um número reduzido de economias7 e o alargamento dos 

países importadores de bens alimentares; (3) mudanças climáticas com efeitos sobre a fertilidade 

dos solos, ciclos de clima irregulares, com secas e cheias cada vez mais frequentes e de maior 

amplitude, com efeitos sobre a produtividade agrícola e a superfície agrícola utilizada; (4) 

dificuldades de expansão da produção primária em consequência das estratégias de resistência 

das comunidades, aspectos tecnológicos e respectiva de adopção (inovação), acesso ao crédito, 

educação e devido a outros factores de produção. 

 

Um factor que vai pesar nos preços é o aumento de produtividade na Ásia, na Europa e na América 

do Sul, e a expansão de novas terras agrícolas (alargamento da fronteira agrícola) na América do 

Sul e África. É no continente africano onde se verificará um incremento mais modesto da 

produção entre 2012/2014 e 2024, embora possam existir grandes investimentos. África, devido 

ao crescimento populacional, instabilidade económica, baixa produtividade agrícola, 

vulnerabilidade climática, sensibilidade às comoções da economia mundial e políticas que 

secundarizam a agricultura familiar, continuará a importar alimentos na próxima década. 

 

Pelas razões apontadas, surgem novos mercados regionais ou de proximidade inter-continental, 

como seja o Sul da Ásia (sobretudo, a China e a Índia) e o Japão, relativamente à África Oriental. 

Assim se justifica que é na África Oriental onde existem as maiores compras de terra e grandes 

investimentos para a produção de alimentos e commodities. A figura abaixo revela essa realidade. 

 

                                                           
1 A ONU (Relatório Perspectivas da População Mundial, Revisão de 2017) refere que a população mundial 

atingirá os 8,6 mil milhões de pessoas em 2030, e 9,8 mil milhões em 2100. 
2 Segundo Dahl (2014) em Walker et al. (2015), a Índia possuía em 2017 um défice de feijões de 1,45 

milhões de toneladas e prevê-se que aumente para 3,09 milhões de toneladas em 2025. 
3 O Japão é um dos grandes importadores de produtos agrícolas para a sua agro-indústria e pecuária 

intensiva.  
4 http://www.urban-hub.com/pt-br/ideas/urbanizacao-tendencias-desafios-o-caminho-a-seguir/, cessado a 

26 de Julho de 2017. 
5OCDE-FAO, Perspectivas Agrícolas 2015-2024. 
6 "O Departamento Agrícola dos Estados Unidos (USDA) emitiu nos últimos dias o seu estudo anual 

referente às previsões para a agricultura a nível mundial para os próximos dez anos. Entre as principais 

previsões … estima um crescimento mundial de 3,5% em média, ou seja, um aumento em relação aos anos 

anteriores", http://www.agronegocios.eu/noticias/estudo-projecoes-estimam-que-agricultura-mundial-

cresca-3-5-nos-proximos-dez-anos/.  No entanto, "para satisfazer a crescente procura de produtos 

alimentares, devido ao aumento populacional, a produção agrícola deve crescer a um ritmo de 1% ao ano", 

http://www.agrotec.pt/noticias/agricultura-mundial-com-crescimento-de-1-ao-ano-nos-proximos-20-anos/ 
7 Os grandes exportadores agrícolas vão continuar a ser os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, o 

Brasil e a Argentina, http://www.agroinfo.pt/producao-agricola-vai-aumentar-nos-proximos-vinte-anos/, 

cessado a 25/07/2017  

 

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
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Figura 1 

Aquisição de terras, países compradores e vendedores, e culturas praticadas 

 
Fonte: Food and Agriculture Organization, International Food Policy Research Institute. 

 

Segundo a Land Matrix e o Deutsch Bank, entre 2010 e 2014, 52% das aquisições de terras no 

mundo foram efectuadas em África. 

 

A aquisição de grandes dimensões de terra (casos de centenas de milhares ou milhões de hectares) 

pode não ter como único objectivo a produção de alimentos e de commodities. "Pode questionar-

se acerca da hipótese de reservas de terra a longo prazo para efeitos de colonizações económicas, 

com alianças internas, através da construção de grandes infra-estruturas e implantação de 

agricultores, nacionais e estrangeiros. Em alguns casos, coexistem outras actividades no mesmo 

território, como a indústria extractiva, energia, indústria de transformação e serviços ferro-

portuários. O ProSAVANA pode, e deve, também ser analisado segundo esta hipótese", Mosca e 

Bruna (2015). 

 

O volume de investimentos necessário para o agro-negócio exige a participação, como parte 

interessada, da banca e da cooperação internacional, que terminam por influenciar as estratégias 

das multinacionais de sementes e agro-químicos e equipamentos ("tractorização" dos sistemas de 

produção). Assim se enquadra os programas "Revolução Verde Africana", Programa 

Compreensivo para o Desenvolvimento Agrícola em África para o Desenvolvimento da 

Agricultura em África (CAADP) e "Nova Aliança Contra a Fome", entre outras iniciativas, que 

têm como concepção um desenvolvimento agrícola assente em capital intensivo em grandes 

explorações, regra geral em regime de monocultivo, na promoção de médios agricultores para 

aumentar a produtividade e o acesso aos mercados. Estes programas pretendem, com o discurso 

do combate à fome e contra a insegurança alimentar, mobilizar os governos africanos para a 

adopção de políticas agrárias com os objectivos acima descritos8. Isto é, trata-se de reforçar a 

                                                           
8A cimeira especial dos chefes de Estado e governo da União Africana, realizada a 13 de Junho de 2006 

sobre a Revolução Verde Africana aprovou o documento conhecido como a declaração de Abuja: "… os 

agricultores deverão abandonar os métodos rudimentares de baixo rendimento para adoptarem práticas mais 
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produção do sistema agro-alimentar mundial, ampliando os mercados das multinacionais 

fabricantes dos insumos. Além da financeirização, assiste-se a uma 

internacionalização/globalização do sistema agro-alimentar, concretizado através de cadeias de 

valor por produto, cujo objectivo central é a extracção de excedentes produtivos e económicos 

para a acumulação no exterior (nos elos de maior valor acrescentado da transformação e da 

distribuição)9. Consolida-se assim a integração dos camponeses na economia mundial em situação 

desvantajosa por diversas razões, especialmente devido à queda tendencial dos preços agrícolas 

primários, à vulnerabilidade a choques externos, à incapacidade de negociação nos mercados e às 

economias de escala. 

 

b) Formas de penetração do capital na agricultura 

 

A actuação do capital agrário, suportado pelo financeiro, assume várias formas, todas elas 

praticadas há décadas. Cada forma de actuação gera diferentes efeitos sobre as realidades, assim 

como nas dinâmicas de integração/absorção e resistência/ajustamento dos camponeses, nas 

conflitualidades, nas alianças políticas e sociais a nível local, nacional e internacional. As 

principais formas são as seguintes: grandes plantações (monocultivo); subcontratação; 

comercialização/extracção de excedentes. O quadro abaixo sintetiza o referido. 

 

Quadro 1 

Formas de penetração do capital na agricultura e efeitos 
Formas Modos de intervenção  Efeitos 

Monocultura em 

grade escala 

Capital intensivo (mecanização, 

quimização, sementes híbridas, OGMs e 

irrigação). 

Especialização produtiva e integração em 

cadeias de valor. 

Domínio tecnológico, investigação e 

técnicos qualificados.  

Ocupação de superfícies agrícolas 

extensas e contíguas. 

Alta produtividade por hectare. 

Ganhos de escala. 

Possibilidade da primeira 

transformação local. 

Exportação e acumulação em fases 

não primárias das cadeias produtivas 

e concentrada no exterior. 

 

Variabilidade de rendimentos devido 

aos preços internacionais. 

Conflito de terras, com possibilidades 

de reassentamentos. 

Conflitualidades laborais. 

Fenómenos migratórios de curta 

duração. 

Assalariamento sazonal e precário. 

Efeitos ambientais negativos sobre o 

solo e água. 

 

Subcontratação Especialização produtiva dos camponeses. 

Extensão (assistência técnica) da cultura 

(distribuição de insumos e assistência 

técnica) junto dos contratados (pequenos e 

médios produtores).  

Aquisição (comercialização) da produção. 

Possibilidade de realização da primeira 

transformação. 

Exportação. 

 

 

Aumento de rendimentos por hectare 

e monetários dos agricultores 

contratados. 

 

Efeitos variáveis e opostos sobre a 

segurança alimentar por substituição 

de cultivos alimentares por cultivos 

comercializáveis (exportação). 

 

Extracção de excedentes e de valor da 

pequena e média produção. 

Acumulação em fases não primárias 

das cadeias produtivas. 

                                                           
intensivas que garantam maior produtividade através do aumento do uso de sementes melhoradas, 

fertilizantes e irrigação". O documento concretiza: "os estados-membros da União Africana resolveram 

aumentar o nível do uso dos fertilizantes de uma média de 8 quilogramas por hectare, para, pelo menos, 50 

quilogramas por hectare antes do ano 2015". 
9 Assiste-se a uma grande concentração da produção de sementes e agro-químicos em multinacionais assim 

como na distribuição de alimentos através das cadeias de distribuição e das grandes superfícies. 
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Mercados assimétricos/distorcidos, 

gerando conflitos. 

Variabilidade de rendimentos devido 

aos preços internacionais. 

Criação de dependência de insumos e 

processos produtivos não dominados 

pelos camponeses (perda de 

autonomia dos produtores quanto ao 

que e como produzir). 

 

Comercialização 

de excedentes 

 Aumento do rendimento monetário. 

 

Extracção de excedentes e de valor da 

pequena e média produção. 

Acumulação em fases não primárias 

das cadeias produtivas. 

Mercados assimétricos/distorcidos, 

gerando conflitos. 

Variabilidade de rendimentos devido 

aos preços internacionais. 

Possibilidade de redução da produção 

alimentar. 

 

A produção em grandes plantações pode estar associada à subcontratação e à comercialização de 

excedentes. 

 

Existe a percepção, e em muitos casos a certeza, de que a monocultura em grandes explorações 

obtém maiores resultados produtivos10,sendo também geradora de potenciais conflitos e criação 

de externalidades ambientais negativas. A comercialização apresenta menor potencial de conflito 

e de externalidades ambientais negativas, na medida em que o capital comercial não ocupa 

superfícies, nem altera, necessariamente e no fundamental, os sistemas de produção. Porém, 

possui maiores riscos de instabilidade do rendimento devido às flutuações dos mercados 

internacionais, às formas de estabelecimento dos preços internos em mercados distorcidos e 

desfavoráveis para os pequenos produtores (geralmente monopsónios ou oligopsónios). 

 

De comum, as três formas de actuação do capital extraem excedentes produtivos e económicos 

através da transferência intersectorial no âmbito das cadeias de valor e entre o rural e o urbano, e 

em relação ao exterior, concentrando a acumulação fora do meio rural e da agricultura. Existe 

ainda, em comum, a vulnerabilidade dos rendimentos como consequência das flutuações dos 

preços internacionais, da assimetria de informação e do poder negocial nos mercados. A 

introdução de novos factores de produção (máquinas, químicos e sementes) cria dependência dos 

mercados dos factores, também eles instáveis, de difícil acesso devido aos preços, dificuldade de 

obtenção de crédito e a questões de escala pelos camponeses. 

 

A transformação do campesinato em operário agrícola, conforme a teoria kautskiana no livro 

clássico "A questão agrária",pressupõe uma forte penetração do capital, capaz de absorver uma 

parte significativa dos pequenos produtores. Ou, segundo Arthur Lewis na obra "O 

desenvolvimento económico com oferta ilimitada de mão-de-obra", a existência de um processo 

de transformação estrutural onde a industrialização, e depois os sectores de serviços e a 

urbanização, absorveriam a mão-de-obra do sector agrícola ("tradicional" nos termos de Lewis), 

devido a uma maior produtividade marginal do factor trabalho. Caso estes pressupostos não 

existam e o mercado de trabalho não absorva o aumento da população activa, podem acontecer 

os seguintes fenómenos: (1) assalariamento sazonal e precário a preços baixos; (2) sobre-

exploração familiar na produção agrícola; (3) existência de reassentamentos para permitir 

extensas superfícies contíguas, tornando-se em campos de reserva de trabalho barato ("exército 

industrial de reserva", segundo Marx, em Miséria da Filosofia: Resposta à Filosofia da Miséria 

                                                           
10 O debate sobre a produtividade por superfície entre as explorações de tamanhos diferentes não é 

consensual. O debate mais holístico inclui o conceito de produtibilidade (ou melhor, eficiência) 

ecológica/ambiental, energética e social. 
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do Sr. Proudhon); (4) conflitualidades sociais e laborais; (5) emigração, provocando o 

crescimento urbano caótico, onde florescem as economias informais (sendo o comércio, fabrico 

de materiais de construção, corte de madeira e estacas, transporte, as actividades mais geradoras 

de rendimento fora das explorações agrícolas, tanto nas cidades como no meio rural).  

 

Simultaneamente, o aumento da população jovem mais formada, os rendimentos monetários não 

competitivos da agricultura e dos seus trabalhadores e camponeses, a baixa redução ou a 

persistência da pobreza e o aumento das desigualdades sociais e espaciais, faz envelhecer a 

população dedicada à agricultura, sobretudo do homem, acelerando a feminização do trabalho 

agrícola, bem como uma maior presença de mulheres como chefes de exploração. Estes factores, 

acrescidos às dificuldades de acesso aos créditos e insumos, atrasam o aumento da produtividade 

por hectare, que é agravado com a tendência do decrescimento dos preços agrícolas a longo prazo, 

alimentando o ciclo da pobreza e da insegurança alimentar. 

 

Em grande parte da África Sub-Sahariana, o essencial de Kautsky e de Lewis não é verificado. A 

população agrícola cresce aumentando as superfícies trabalhadas, as técnicas produtivas 

persistem e mantêm a produtividade baixa, não existe a proletarização do campesinato e não há 

transformação estrutural da economia. 

 

Os conflitos mais intensos (manifestações, greves, tumultos) acontecem quando: (1) existe 

ocupação de terras sobre os quais há direitos consuetudinários ou estão sendo ocupadas pelos 

camponeses; (2) existem reassentamentos forçados; (3) questões salariais ou disputas por aspectos 

dos contratos de trabalho. Regra geral, não há conflitos activos em situações de práticas 

predadoras na exploração de recursos naturais (floresta, fauna bravia e minas). Esta realidade, 

pode ter como justificação, a baixa consciência de classe e a não existência de causas/objectivos 

políticos, transformando as lutas em reivindicações de tipo quase que exclusivamente económico 

e de curto prazo. Em muitas circunstâncias, são as próprias comunidades que realizam práticas 

predadoras (veja mais adiante a justificação para esta realidade)11. 

 

Ao capital interessa a semi-proletarização, em contexto de não existência de transformação 

estrutural da economia, porque permite a prática de contratos laborais precários, de menores 

custos, compensados com a remessa de alimentos das famílias que permanecem nos locais de 

origem (este fenómeno verifica-se há várias décadas). Isto é, reproduz-se o ciclo da pobreza e da 

diferenciação social. Acrescentam-se os factores diferenciadores pré-existentes (tamanho da 

família, portanto, da quantidade de trabalho do agregado relacionado com a dimensão das parcelas 

e do tipo de culturas praticadas e sua integração no mercado). Outros factores não económicos 

são igualmente importantes, como as migrações e o assalariamento, as relações com as elites das 

sociedades locais e com as burocracias do poder, formação escolar, entre outras. 

 

Cada vez mais se pratica a subcontratação. Tem as seguintes vantagens para o capital: (1) reduz 

o investimento (na produção primária) e com isso os riscos; (2) cria uma nova burguesia rural (ou 

pequena burguesia) a partir das elites locais, formando uma classe aliada e que serve de exemplo 

de sucesso para os camponeses; (3) não gera conflitos de terras, de trabalho e os derivados de 

processos de reassentamentos. Este modelo promove um grupo reduzido de camponeses 

aumentando as diferenciações sociais com bases materiais, através do assalariamento entre 

camponeses e o alargamento de terras. A subcontratação absorve parte da população agrícola em 

processos produtivos capitalistas, gerando simultaneamente contradições e resistências, 

sobretudo devido aos contratos de produção, às diferentes capacidades negociais e quanto à forma 

de estabelecimento dos preços a praticar nos contratados. A pesagem e a classificação da 

qualidade dos produtos são, regra geral, outros factores de conflito. Por seu lado, a nova pequena 

burguesia rural gera contradições com os camponeses em consequência do assalariamento e da 

abertura de novas superfícies que podem conflituar com a posse de terras dos camponeses. 

Utilizam-se formas de "amortecimento" dos conflitos, como a distribuição de alimentação por 

trabalho, entre outras. Para evitar esta contradição e processos de resistência subsequentes, os 

                                                           
11 Estudos (Júnior, Momade e Mosca, 2016) sobre a extracção informal de minérios revelam o envolvimento 

da população local nesta actividade. Alianças entre comerciantes de madeira ou multinacionais que plantam 

florestas e as elites locais para a extracção de madeira está igualmente estudada, Serra et al. (2014). 
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contratados são, ou foram, seleccionados entre as hierarquias locais12.Pode ainda acontecer que 

os "eleitos" a contratar não sejam membros das elites "tradicionais", invertendo as hierarquias 

sociais e do poder local. Os possíveis conflitos intra-comunitários podem aliviar ou desviar a 

conflitualidade do principal agente introdutor das diferenciações e da exploração capitalista no 

meio rural. A subcontratação configura, assim, alianças políticas e económicas locais. 

 

A comercialização de excedentes é outra forma de penetração do capital no meio rural e na 

agricultura. Esta comercialização é realizada por diferentes tipos de agentes: (1) indústria de uma 

primeira transformação para permitir ou facilitar a exportação ou para abastecimento ao mercado 

interno; (2) rede comercial rural fixa; (3) comerciantes sazonais que operam somente durante a 

época da colheita; (4) venda directa dos produtores nos mercados; e, (5) aquisição pelos retalhistas 

(sobretudo urbanos), geralmente informais, que se deslocam aos locais de produção, incluindo a 

países vizinhos. 

 

O capital comercial não exerce uma influência directa sobre a estrutura produtiva (sistemas de 

produção), sobre a divisão do trabalho no seio da família, na ocupação da terra, não implica 

reassentamentos, entre outros aspectos potenciais de conflitos. A influência é realizada pelos 

preços relativos estabelecidos pelos compradores que, geralmente, actuam em mercados 

monopsónicos ou oligopsónicos. A indução na estrutura produtiva, acompanhada da redução dos 

preços agrícolas a longo prazo, produz a pauperização do campesinato, que se torna funcional 

com a prática de salários nos outros sectores económicos no meio rural, mas sobretudo nas cidades 

e com a acumulação no exterior do país. 

 

Para além do estabelecimento de preços em mercados imperfeitos, existe uma grande 

variabilidade dos preços ao longo do ano (entre os momentos de colheita e pós-colheita), entre os 

mercados das zonas produtoras e consumidoras, por consequência dos custos de transporte, das 

assimetrias ou inexistência de informação e devido a políticas públicas, como por exemplo, 

protecção/liberalização aduaneira. 

 

 

3. O caso de Moçambique 

 

3.1. O processo de longo prazo 

 

a) Entre o século XVIII e a independência (1975) 

 

O processo dominante de longo prazo é o da integração dos camponeses nos mercados por via da 

comercialização de excedentes, adquiridos pelo capital comercial, para o abastecimento urbano 

com bens alimentares baratos, como uma das condições de competitividade industrial, do baixo 

custo devida e, no período colonial, a contenção de despesas públicas (salários dos funcionários 

e preços dos serviços básicos). Esta integração acontece, sobretudo, nas zonas de elevado 

potencial agrícola e onde se realizou a penetração do capital comercial, (costa, bacias dos 

principais rios e zonas planálticas). Este fenómeno acontece, de forma mais intensiva, desde finais 

do século XIX. 

                                                           
12 Esta prática foi utilizada na fase final da colonização, por exemplo, na implementação dos colonatos com 

agricultores negros, como uma obra não só económica, como "civilizacional" Segundo Morais (1960) 

citado em Mosca (1988: II.2), “a obra de irrigação do Limpopo destina-se à colonização, entendida esta 

obra de povoamento pela valorização da população portuguesa, branca e negra e as suas actividades. Feita 

sem preconceitos de raça e com o pensamento dirigido à unidade nacional secularmente iluminada pela 

doutrina de Cristo que criou e robusteceu a convivência fraterna do mundo pluri-racial português”. Porém, 

a realidade era algo distinta. "Existiam três hierarquias: os brancos, os assimilados e os indígenas. Estes 

níveis representavam a exploração de parcelas de tamanhos diferentes, condições e acessibilidades 

desiguais ao crédito, distribuição por aldeias agrupando raças e, entre estas, por locais de origem. Por 

exemplo, existiam aldeias onde os seus habitantes eram maioritariamente originários de uma região de 

Portugal: aldeias de transmontanos, de madeirenses, etc., Mosca (1988). 

Actualmente, os médios agricultores de soja são seleccionados com base na experiência e conhecimento de 

práticas de agricultura "moderna" (máquinas e químicos) e, portanto, com mais acesso aos mercados, 

crédito e maiores superfícies de terra. 
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A agricultura não teve uma evolução que gerasse excedentes por via do aumento da produtividade 

para a emergência de uma agro-indústria desenvolvida, que começou a surgir nas duas últimas 

décadas da colonização. A indústria ligeira ou "pesada" (equipamentos e químicos) não se 

desenvolveu o suficiente para a modernização da agricultura13. 

 

Iniciou-se, a partir de meados do século XX, um processo acelerado de urbanização devido à 

política do Estado Novo, que pretendia desviara migração portuguesa, que se dirigia para o Centro 

e Norte da Europa e para os Estados Unidos, para transferir trabalho do campo para a cidade, para 

a construção civil e para os sectores de serviços. No mesmo período, houve um incremento da 

emigração para os países vizinhos aumentou (sobretudo para as minas e plantações África do Sul 

e o Zimbabué), o que aumentou as transferências de parte dos salários. Estas transferências 

alteraram os sistemas de produção nos locais de origem, sobretudo através de uma maior 

utilização da tracção animal e de alfaias agrícolas. O processo de diferenciação social acelerou-

se, reforçado pela implantação de colonatos, onde foram incluídos agricultores moçambicanos, 

mesmo que em condições menos favoráveis em relação aos colonos portugueses e de outras 

origens (sobretudo, asiáticos). Iniciou-se, assim, a formação de uma pequena burguesia rural 

local, articulada ou dando continuidade às elites locais de diferentes origens, assentes em bases 

não necessariamente económicas.  

 

Este processo não coincide plenamente com as lógicas chaynovianas, que consideram a auto-

suficiência alimentar como a função objectivo principal dos camponeses, cujas racionalidades 

que não têm, necessariamente, o mercado como objectivo principal das opções produtivas. 

Também não se pode afirmar acerca de uma proletarização alargada do campesinato. As 

dinâmicas acontecidas, e em curso, têm algum contraste com a economia dual de Lewis, quando 

se afirma a existência de uma transferência de recursos do sector "tradicional" (agricultura) para 

o sector "moderno" da economia (indústria), em consequência de uma maior produtividade 

marginal do trabalho e, portanto, a possibilidade de salários mais elevados. Porém, não é a 

industrialização mas, sim, o surgimento das economias informais (sobretudo nos sectores de 

comércio, transportes e pequenos serviços - crédito, restauração) que absorvem a maioria do 

trabalho. Este fenómeno surgiu e desenvolveu-se com a urbanização caótica, sobretudo depois da 

independência. 

 

O surgimento de médios agricultores cujas lógicas produtivas não são principalmente as da auto-

suficiência alimentar e a reprodução da família como unidade económica e social, mas, sim, a 

lógica capitalista com alteração dos sistemas produtivos (estrutura produtiva, tecnologia e destino 

da produção), aconteceu no período do designado por colonialismo tardio, resultante da política 

económica do Estado Novo e que significou: (1) o surgimento dos colonatos agrícolas devido ao 

aumento da imigração portuguesa e da procura de bens alimentares e de outros, até então pouco 

produzidos em Moçambique; (2) a industrialização em Portugal (principalmente dos têxteis e a 

consequente necessidade de matéria-prima), tendo-se imposto a cultura obrigatória do algodão; 

e, (3) a construção de infra-estruturas e a urbanização, tendo-se introduzido o trabalho obrigatório 

de, pelo menos, seis meses por ano para os homens, principalmente na construção civil. 

 

A semi-proletarização, ou a proletarização em actividades agrícolas (muito diminuta), processa-

se sobretudo nas zonas das grandes plantações e de exploração mineira. Este é um processo de 

longo prazo (cerca de 150 anos), onde se concentrou a primeira fase da ocupação colonial efectiva 

(vale dos rios Zambeze, Pungué, Búzi e Limpopo) e, posteriormente, onde existiu uma maior 

concentração da formação do capitalismo colonial (cidades de Maputo, Beira e Nampula).  

 

b) O período "socialista" (1976-1986) 

 

Após a independência, iniciou-se um processo radical de estatização económica e de socialização 

do meio rural, através das empresas estatais e das cooperativas com base na propriedade colectiva 

da terra e dos meios de produção, num contexto de planificação central. O sector privado agrário 

                                                           
13 A partir da década de sessenta iniciou-se um processo de industrialização ligeira e agro-industrial que foi 

interrompido com a independência e as nacionalizações e, posteriormente, em 1987, com as privatizações 

"sugeridas" pelo programa de ajustamento estrutural das Instituições de Bretton Woods. 
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não sobreviveu às políticas públicas por via da concentração da acumulação no Estado, à 

nacionalização da terra e à "secagem" do mercado de insumos, que eram quase totalmente 

importados e alocados pelo e ao sector estatal, e, numa pequena percentagem (não superior a 2%), 

às cooperativas de produção. O sector familiar foi marginalizado ou integrado no processo de 

cooperativização. Surgem as aldeias comunais que, segundo o discurso, pretendiam associar a 

base colectiva dos meios de produção e da propriedade com uma vida colectiva na formação do 

"Homem Novo".  

 

Este período, historicamente muito limitado (cerca de10 anos), foi interrompido devido a vários 

factores: (1) conflitualidades externas e internas (guerra-fria, queda do muro de Berlim e guerra 

civil); (2) inadaptação do modelo às realidades económicas e sociais; e, (3) formas/erros de 

implementação da economia de planificação central e da estatização. Estes aspectos, numa 

perspectiva histórica, pelo tempo de duração da "experiência socialista", pode transparecer ser 

uma descontinuidade com poucos efeitos a longo prazo. Não é certo. Grande parte da base 

produtiva do capitalismo colonial foi "desestruturada". O sector privado local emergente não teve 

possibilidades de reprodução: além da limitada ou impossibilidade de acesso a crédito, aos bens 

de capital (equipamentos) e aos meios de produção e ao mercado com preços controlados, os 

empresários eram considerados como o "explorador do povo", como sendo um inimigo da 

revolução. Era uma actividade socialmente condenada pelo discurso político: "o inimigo 

explorador do povo".  

 

As empresas estatais revelaram-se de baixa produtividade e eficiência. A gestão estatal (e, em 

alguns casos, das comissões dos trabalhadores), rapidamente criou avultadas dívidas suportadas 

pela banca estatal e pelo orçamento do Estado. O poder público intervinha na gestão das empresas, 

impondo decisões politizadas, prática de preços abaixo dos custos de produção (sobretudo dos 

bens de primeira necessidade - alimentos, tecidos, transportes, etc.), sendo a prioridade era o de 

assegurar o emprego, com ou sem produtividade. 

 

Esta "experiência" ainda tem reflexos depois de mais de três décadas, onde as empresas públicas 

continuam sendo braços executivos do poder de Estado e do partido no poder, onde predomina a 

nomeação de gestores de confiança partidária, sem consideração pela competência e 

conhecimento dos sectores de actividade respectivos, a prestação de serviços ao Estado sem 

pagamento ou com pagamentos atrasados, o cumprimento de preços subsidiados aos cidadãos de 

bens de consumo e de serviços essenciais, e a realização de funções para satisfação de 

necessidades pontuais de natureza partidária. A "experiência socialista" continua presente com o 

controlo do sector das empresas públicas sobre os principais sectores de actividade económica 

sob a forma de monopólios naturais "alargados14" ou pelo proteccionismo económico. A 

"experiência" continua com a reprodução de uma elite burocrática beneficiária de mordomias, 

rendas e que se reproduz em redes assentes em famílias, etnias e cores partidárias. 

 

A incapacidade de substituição do tecido produtivo colonial desestruturou também as articulações 

da economia: as relações campo-cidade entraram, em grande medida, em colapso, devido à saída 

dos comerciantes; as relações comerciais externas, até então sobretudo com a África do Sul e 

Portugal, sofreram, por razões políticas, importantes reduções; o mesmo aconteceu com a entrada 

de capitais do investimento estrangeiro; grande parte das receitas em divisas (que representavam 

perto de 30% das receitas da balança de pagamento) provenientes do trabalho migratório dos 

moçambicanos na África do Sul caiu rapidamente. Em 1976 iniciou o conflito armado que se 

transformou numa guerra civil com consequências sobre a sociedade e economia, e que abrangeu 

mais de dois terços do território nacional. 

 

Em relação ao tema deste texto, da experiência socialista persiste a ideologia de que o camponês 

é adverso à inovação e, portanto, ser muito difícil que aumente a produtividade. Argumenta-se 

que a escala não permite a saída da pobreza nem a competitividade. Considerou-se o campesinato 

como uma classe social "reaccionária", porque individualista e defensora da propriedade privada, 

                                                           
14 Alargado no sentido de abranger actividades conexas ou da cadeia de valor. Por exemplo, produção e 

transporte e distribuição e cobrança de energia, serviços à empresa monopolista, manutenção, etc. 
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sobretudo da terra. Estes pressupostos suportaram a secundarização do campesinato, ou mesmo a 

sua marginalização, como beneficiário das políticas públicas. 

 

c) A liberalização económica e o fim da guerra civil15 

 

A liberalização económica teve início efectivo em 1983. A implementação do Programa de 

Ajustamento Estrutural (PAE) "sugerido" pelas Instituições de Bretton Woods (IBW) começou 

em 1987. Os objectivos e as medidas foram as que caracterizam os PAE implementados em outros 

países. Porém, só com o Acordo Geral de Paz (1992), a economia iniciou um processo de mudança 

em relação ao período "socialista", com a recuperação do modelo colonial na agricultura. Em 

resumo: (1) integração funcional do campesinato no mercado por via da comercialização de 

excedentes; (2) grandes empresas em regime de monocultivo; e, (3) subcontratação de 

agricultores de diversos tamanhos para a produção de commodities integrados em cadeias de 

valor.  

 

As empresas estatais foram, na sua maioria, privatizadas de forma politizada, em processos pouco 

transparentes e corruptos, tendo em vista a criação de bases materiais de uma elite endinheirada, 

sendo, na sua maioria, os mesmos que propagandeavam o projecto de socialização. Por estas e 

outras razões, não existe neste momento, vestígios das empresas estatais, quer de produção, quer 

de serviços (comercialização, fornecimento de insumos, mecanização, entre outras). 

 

Depois da radical opção "socialista", a implementação do PAE foi igualmente radical. Acredita-

se que o mercado e a desregulação económica, a crença que o investimento em grandes empresas 

relacionadas com o agro-negócio constitui a solução para o aumento da produção e produtividade 

e para a segurança alimentar. Porém, as políticas públicas são adversas à criação de um ambiente 

de negócios favorável aos investidores; a política económica (fiscal, aduaneira de preços e 

mercados, subsídios, investimento público, crédito, etc.) é adversa à agricultura ou não é eficaz16.  

 

Segundo Hanlon e Smart (2008), os investimentos havidos em empresas de grande dimensão têm 

sido um insucesso em Moçambique. Existem excepções por razões identificadas (como é o caso 

do açúcar). Os autores fazem a apologia das médias empresas e da subcontratação e integração 

dos camponeses nas cadeias de valor. O Ministério da Agricultura é o grande promotor de grandes 

investimentos no sector (ProSAVANA, bacia do rio Lúrio, um novo 400 mil hectares na 

Zambézia, programas de mecanização, regadios e silos). A extensão rural e a investigação, que 

comprovadamente possuem efeitos multiplicadores elevados sobre a produção, possuem 

orçamentos muito baixos. 

 

A penetração do capital enfrenta, como no período colonial, resistências, sobretudo quando 

existem conflitos na ocupação da terra, e, em particular, da exploração agrícola. Os conflitos não 

são evidentes e manifestam-se em diferentes formas reivindicativas quando se trata da extracção 

com práticas predadoras de recursos naturais, como a floresta (madeira), fauna bravia, água e 

mineração artesanal ("garimpo"). Estas constatações podem ter as seguintes principais 

explicações: (1) a terra para a prática da agricultura é a base de sobrevivência e património 

individual/privado e é transmitido geracionalmente, ao contrário dos restantes recursos; (2) a 

quantidade de terra da família/clã representa poder e prestígio dentro e entre comunidades. Os 

outros recursos são "bens comuns" ou, segundo a legislação, bens públicos pertencentes ao 

Estado, sobre os quais não existe uma relação patrimonial local, individual/privada ou 

comunitária. Porém, existe o conceito de delimitação de territórios comunitários/clânicos, onde o 

conflito é mais evidente em relação a alguém ou algo "exterior", sendo os conflitos internos 

resolvidos pelos anciãos de forma negocial e de difícil recorrência em caso das resoluções não 

satisfazerem uma parte em conflito. 

 

                                                           
15 Para um estudo sobre este período, veja Mosca (2005). 
16 Sobre os diferentes aspectos de política económica e seus efeitos e implementação na agricultura, veja o 

livro Políticas públicas e agricultura em Moçambique, coordenado por João Mosca (2016)  
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O capital que actua no agro-negócio actualmente é diferente do período colonial. Actualmente, 

está internacionalizado, é de maior escala, obedece a lógicas transnacionais, está financiarizado e 

é mais intensivo em capital. Possui, em muitos casos, maiores relações com o campesinato sob a 

forma de subcontratação da produção. 

 

 

3.2 Que mudanças estruturais? 

 

Esta secção apresenta como o capital tem actuado no sector agrário, com ênfase para o período 

pós-independência. Primeiramente refere-se se houve alguma transformação estrutural na 

agricultura. Segundo os objectivos deste trabalho, apenas se referem os elementos considerados 

principais para a análise da evolução estrutural do sector agrário. Consideram-se os seguintes 

aspectos: ocupação agrícola da terra, produção, técnicas de produção, produtividade por 

superfície, emprego, comercialização, dependência alimentar, emprego e comercialização e 

dependência alimentar. Faz-se um resumo desta secção. 

 

a) Ocupação agrícola da terra 

 

Cerca de “99,3% (1.641.158/1.652.348) das explorações ocupavam, em 1970, perto de 48,8% da 

superfície agrícola utilizada. As empresas com mais de 2.500 hectares representavam 0,013% 

(219/1.652.348) das explorações agrícolas e ocupavam 30,4% da superfície agrícola utilizada. As 

explorações dos pequenos produtores (menos de 10 hectares) possuíam, em média, 1,5 hectares. 

Trinta anos depois, com base no Censo Agro-Pecuário (CAP) de 2005, existiam 99,6% das 

explorações agrícolas no grupo das pequenas (menos de10 hectares). Em MINAG (s/ data) 

afirma-se que a área cultivada por família varia, em média, em todo o país, entre 1,2 e 1,6 hectares, 

com e sem utilização de mão-de-obra assalariada, respectivamente. 

 

O documento de trabalho de Carrilho et al. (2003: 5) divide o pequeno produtor em tercis segundo 

o rendimento familiar e indica que, em média, cada família utiliza entre1,25 e 2,01 hectares (1º e 

3º tercis, respectivamente) e que, por habitante, existe uma superfície trabalhada entre 0,3 e 0,82 

hectares (1º e 3º tercis). Um estudo do Ministério da Agricultura (2008) revela que a área média 

cultivada pelas famílias camponesas variou, entre 1996 e 2002, de 0,35 para 0,40 hectares por AE 

(Adulto Equivalente). Isto é, as diversas fontes indicam dados aproximados e com poucas ou 

nenhumas variações nos 35 anos em análise. 

 

b) Produção 

 

Cerca de 70% da população moçambicana vive no meio rural e, destes, a quase totalidade (cerca 

de 70%) dos seus rendimentos provém da actividade agrícola (com variações significativas entre 

as províncias e, de forma crescente, entre as zonas Sul, Centro e Norte). No Sul, a participação da 

agricultura no rendimento das famílias é inferior devido a uma maior urbanização, migração e 

diversidade de actividades económicas A produção de alimentos continua sendo priorizada nas 

opções produtivas desses agentes económicos e uma elevada percentagem dessa produção é 

destinada ao auto-consumo17.  

 

A produção alimentar por habitante não se alterou significativamente. Os aumentos de produção 

verificam-se, sobretudo no milho e na mandioca, como resultado da expansão da área trabalhada 

por efeito demográfico. 

 

                                                           
17 Segundo Wuyts (1981), os pequenos produtores vendiam no mercado cerca de 15% do total da produção 

realizada. Existem variações entre as zonas do país (Norte, Centro e Sul). No Norte, os camponeses 

comercializam uma maior proporção da produção, 26%. O trabalho apresentado por Pitoro et al. (2008), 

que utilizou a informação de Mather et al., revela que a média do rendimento por adulto equivalente das 

famílias inquiridas era de 140 dólares por ano e que a mediana era de aproximadamente 63 dólares por ano. 

O trabalho aponta que, entre 2002 e 2005, as famílias mais pobres (dois primeiros quintis) viram a renda 

média anual decrescer em 22% e 12%, respectivamente. Nesse período, foram as famílias de rendimentos 

mais elevados (quinto quintil) as que aumentaram a renda anual em cerca de 15% por adulto equivalente.  
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Gráfico 1 

Evolução da produção agrícola alimentar per capita de Moçambique 1961-2012 

(amendoim, arroz, mandioca, milho e sorgo). 

 
Fonte: FAO, em Mosca (2016). 

 

Relativamente às culturas de exportação, a evolução foi a seguinte: 

 Caju: Moçambique, de maior produtor e exportador com uma participação de cerca de 

40% no mercado internacional e uma produção nacional de cerca de 240 mil toneladas 

comercializadas (dados dos últimos anos antes da independência), passou a produzir, em 

média, cerca de 80 mil toneladas e a actual quota no mercado internacional é de cerca de 

2%. Antes da independência toda a castanha era exportada depois de processada; hoje, o 

caju é exportado maioritariamente em estado primário (Abbas, 2014). 

 Algodão: em média, no período pré-independência a produção era, nos melhores anos, de 

cerca de 120 mil toneladas. Actualmente, como anteriormente, a produção é muito 

variável, tendo atingido volumes de produção superiores aos do período colonial. 

Anteriormente, existia uma indústria têxtil que satisfazia o mercado interno e exportava. 

Actualmente, toda a roupa consumida é importada, maioritariamente usada.  

 Copra: Moçambique possuía, na Zambézia, o maior palmar do mundo e foi um grande 

exportador; produzia-se óleo e margarina para o mercado interno. Hoje, por razões 

diversas, as grandes companhias não produzem copra e as fábricas de óleo e de margarina 

estão em ruínas. O pouco coco que existe é da produção do sector familiar. 

 Tabaco: hoje, a produção é superior à realizada no período colonial sendo totalmente 

exportada. No período colonial havia uma indústria de cigarros que abastecia o mercado 

interno; hoje, os cigarros são importados, legal e ilegalmente. 

 Madeira: Moçambique, para além de exportar madeira, possuía uma indústria de 

serrações e de contraplacados que satisfazia o mercado interno e exportava; actualmente 

essa indústria praticamente não existe e a madeira é quase que totalmente exportada, legal 

e ilegalmente, sem qualquer ou com pouca transformação. Assiste-se a uma sobre-

exploração da floresta e à extracção predadora. O mesmo acontece com a fauna bravia 

com ligações ao tráfego internacional de marfim. 

 

Vários estudos indicam que um dos principais factores de aumento da produção agrícola tem sido 

o aumento da superfície agrícola utilizada (SAU) derivado do aumento da população.  
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Gráfico 2 

Força de trabalho na agricultura e área cultivada 

 
Fonte: Abbas (2016). 

 

c) Técnicas de produção 

 

Se as técnicas de produção forem medidas pelo nível de utilização de bens de capital (máquinas, 

regadios) e insumos adquiridos fora da exploração (fertilizantes, pesticidas e sementes 

melhoradas) e tomando como referência o número de explorações que usam estes recursos, é fácil 

concluir que, se houve aumentos na capitalização da exploração, estes foram muito reduzidos. 

"Em 2007 apenas 4% dos agregados aplicava fertilizantes químicos, 5% utilizava pesticidas e 

13% usava rega. Os resultados do Censo Agro-Pecuário (2010) indicam que apenas 5,3% das 

explorações agrárias em Moçambique usava rega; 3,7% aplicava fertilizantes e 2,5% usavam 

pesticidas", Uaiene (2012). Segundo o INE (2010),1,6%das explorações usavam meios 

mecânicos (tractores) e perto de 0,3% possuíam moto ou electrobombas (INE, 2010). 

 

d) Produtividade por superfície 

 

Nos últimos 15 anos a produtividade por hectare evoluiu do seguinte modo: 

 

Gráfico 3 

 
 

Fonte: FAO (2016) para produção agrícola e área cultivada, em Abbas (2017). 

 

 

 

 

Produtividade agrícola 
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e) Emprego 

 

O volume de emprego formal na agricultura é, sem margem de erro, muito inferior em 2009 

comparativamente ao existente nos primeiros anos após a independência. No entanto, a partir de 

finais da década de noventa, iniciaram-se alguns investimentos na agricultura e no meio rural 

que geraram emprego. A construção de infra-estruturas, o investimento directo estrangeiro em 

algumas culturas (principalmente no açúcar, algodão e tabaco), no turismo, de praia e de outras 

naturezas, têm criado postos de trabalho. A administração pública aumentou também o emprego, 

principalmente ao nível das sedes dos distritos. A descentralização financeira e os Fundos de 

Investimento para Iniciativas Locais - FIIL (vulgarmente conhecidos como os "7 milhões"),têm 

igualmente contribuído para a geração de emprego, Mosca (2011: 438 e 439). 

 

f) Comercialização 

 

Em 1982/83, cerca de 5.000 retalhistas realizavam a comercialização agrícola. No final da década 

de oitenta do século passado, devido à guerra e crise económica, o número baixou para menos de 

2.000 nas zonas rurais em 1999. Lifaniça (2010) refere que havia no país, em 2008, incluindo nas 

cidades, 31.474 estabelecimentos comerciais, frente a 14.387 em 1999. Das existentes em 2008, 

47% localizava-se na cidade de Maputo e, acrescenta, que apenas 0,15% (47) dos operadores 

comerciais se dedicavam à comercialização agrícola. 

 

Por escassez de informação, não é possível referir sobre as quantidades de produtos agrícolas 

comercializadas nos diferentes períodos. Considerando a produção por habitante acima 

apresentada e que uma elevada percentagem se destina ao auto-consumo, o aumento sistemático 

de importações de alguns bens alimentares e a evolução da rede comercial formal rural, pode 

deduzir-se que, para uma parte significativa de bens, registou-se uma redução dos excedentes 

comercializáveis. Porém, em alguns produtos, tem havido importantes aumentos de excedentes 

comercializados, sobretudo daqueles que, embora alguns sejam alimentares, são maioritariamente 

exportados. É o caso do feijão bóer, gergelim e do milho. Neste último caso, o cereal é exportado 

das zonas fronteiriças de forma informal para os países vizinhos (Malawi e Zâmbia).  

 

Se antes as cadeias de valor de bens agrícolas eram para a exportação e para o mercado interno, 

neste momento, as cadeias de valor estão principalmente direccionadas para a exportação.  

 

g) Dependência alimentar 

 

A dependência alimentar é crescente. Importa-se todo o trigo (como sempre), grande parte do 

arroz, batata e cebola, vegetais e fruta. Pouco se produz de leite, carne (excepto a avicultura) e 

respectivos produtos transformados. As principais exportações são o tabaco, algodão, caju e, 

recentemente, gergelim e feijão bóer. O gráfico abaixo reflecte a evolução da balança comercial 

agrícola e alimentar.  

 

Gráfico 4 

Balança comercial agrícola 

 
Fonte: Food and Agriculture Organization (FAO). 

 

O gráfico não necessita de qualquer comentário.  
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h) Resumo 

 

O quadro abaixo sintetiza a evolução dos elementos que caracterizam a transformação estrutural 

da agricultura, segundo o quadro teórico adoptado neste texto. 

 

Quadro 2 

Transformação estrutural da agricultura 
Dimensões (variáveis) de transformação estrutural da agricultura Sim/Não 

Capitalização/intensificação das técnicas de produção Não 

Aumento da produtividade Não 

Aumento da oferta  Sim no total, não por habitante 

Redução do número de explorações  Não 

Redução do trabalho na agricultura Não 

Absorção do excedente de mão-de-obra pela indústria e outras 

actividades 

Não 

Proletarização do campesinato  Não 

Absorção/integração da exploração camponesa nas diferentes formas 

de capital 

Sim, em baixa intensidade 

Urbanização Sim, mas caótica 

 

Observa-se, no quadro acima e nas evidências apresentadas anteriormente, que não existiu 

qualquer transformação estrutural na agricultura. Pelo contrário, podem-se constatar dinâmicas 

contrárias. 

 

Pode-se afirmar que a penetração do capital agrário no meio rural em Moçambique não foi 

suficientemente expressivo e continuado a longo prazo, para que se verificasse algum dos 

processos de transformação estrutural da agricultura ou do campesinato. A proletarização ou 

semi-proletarização kautskiana é limitada em termos numéricos e espaciais; o desaparecimento 

do campesinato não se verifica, assistindo-se ao aumento da população que tem a agricultura 

como principal ocupação e fonte de rendimento. A subcontratação, o surgimento de médios e 

grandes agricultores e consequente formação de uma classe burguesa ou pequeno-burguesa 

rural/agrária, é muito localizada espacialmente e sem expressão, tanto económica como política.  

 

 

4. Resumo 

 

Os diferentes modelos de desenvolvimento e mudanças constantes de política económica em 

períodos curtos de implementação (colonização - planificação central/estatização - privatização, 

economia de mercado/economia de renda) não permitiram a consolidação de eventuais mudanças 

estruturais da agricultura e da economia. Contextos internacionais (independência e rupturas de 

curto prazo nas relações políticas e económicas externas), conflitos políticos e militares, modelos 

económicos desajustados à realidade e períodos curtos de transição entre as opções de políticas 

reforçaram a instabilidade política, económica e institucional do período pós-independência. A 

instabilidade dos sistemas económicos que não se consolidaram e os contextos políticos 

provocaram processos de ruptura (descontinuidades) de curto prazo que, sem alterar as 

características estruturais e de evolução de longa duração, implicaram dinâmicas de evolução e 

recuo, sobretudo do processo dominante de integração do campesinato no mercado. Este é o 

elemento principal de continuidade desde as décadas da colonização (sobretudo século XVIII) e 

a presença árabe ao longo da costa centro e norte de Moçambique.  

 

O agro-negócio, enquanto presença de grandes explorações em monocultura, intensivo em capital 

e integrado em cadeias de valor internacionalizadas, foi, e é ainda, uma realidade limitada em 

Moçambique (em termos de produção, criação de emprego, exportação, etc.). Esta realidade 

justifica-se pela debilidade do capitalismo colonial (pelo menos até à política económica do 

Estado Novo), às rupturas de natureza política, pelas opções económicas pós-independência e à 

reconfiguração de uma economia de renda e com políticas económicas e públicas adversas ao 

sector agrário. A presença do agro-negócio com articulações internacionais acontece nas culturas 

do algodão, caju, chá (em crise), copra (em crise), tabaco e, mais recentemente, devido à procura 
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e aos preços internacionais, de grãos alimentares. Este agro-negócio opera em sistemas de 

articulações múltiplas com as realidades locais (produção em monocultura combinada com a 

subcontratação e a extracção de excedentes de produção e de trabalho).  

 

Para além da integração por via da comercialização, a integração do campesinato nos mercados 

aconteceu com mais intensidade, primeiro, pela colonização, através das culturas obrigatórias e 

do assalariamento forçado, depois pelo assalariamento nas empresas estatais e na colectivização 

da produção e, finalmente, nas duas últimas décadas, com a recuperação do modelo do 

colonialismo tardio. A proletarização do campesinato, como consequência da transformação da 

agricultura e da industrialização da economia, é limitada em termos quantitativos, espaciais e 

enquanto formação de uma classe social "em si" e "para si". Não existe em Moçambique um 

movimento agro-ecologista dos produtores em defesa das suas formas de produção e modos de 

vida, em prol de sistemas de produção e modos de vida que preservem as suas identidades 

socioculturais.  

 

São historicamente contínuos os processos de resistência do campesinato e das comunidades, 

sobretudo quando se trata de ocupações de terra, como o principal património e factor e produção 

e de sobrevivência dos camponeses. Os reassentamentos e condições de trabalho são também 

factores de conflitualidade. Por outro lado, poucas manifestações de protesto se verificam pela 

extracção predadora de recursos naturais comuns às comunidades (florestas, água, fauna, etc.), ou 

que implicam a marginalização do campesinato devido a políticas públicas adversas à agricultura 

e aos camponeses. Esta realidade reforça a funcionalidade do capital com a pobreza e as 

desigualdades sociais. Os mecanismos formais de criação de alianças clientelistas do capital e das 

burocracias do poder com as elites comunitárias e a emergência de uma pequena burguesia rural 

(os designados "agricultores emergentes") constituem actualmente a principal dinâmica de 

transformação rural, apoiada pelas políticas públicas.  

 

Os camponeses procuram tirar benefícios das diferentes condições que lhes são impostas e sobre 

as quais poucas possibilidades possuem de resistência política ou económica. Pode-se chegar ao 

ponto de serem os próprios camponeses que, por condições de sobrevivência em pobreza extrema, 

serem forçados a práticas agressoras do ambiente e transformadoras dos modos de vida e das suas 

identidades socioculturais. Neste processo, não se pode considerar o campesinato com uma classe 

social homogénea. As elites locais procuram ou são vulneráveis a alianças com o capital e com a 

presença de burocracias, com benefícios económicos mútuos mas assimétricos em prejuízo dos 

mais pobres dos pobres que empobrecem, aprofundando as desigualdades sociais. A continuidade 

dos sistemas de produção e modos devida "tradicionais" depende das formas e, sobretudo, da 

intensidade de penetração do capital e da consequente transformação da estrutura agrária. 
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Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 
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 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 
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 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para intercâmbio 
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