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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR 

(www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito 

ao Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento final
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DO MODO DE VIDA CAMPONÊS À PLURIACTIVIDADE – IMPACTO DO 

ASSALARIAMENTO URBANO NA ECONOMIA FAMILIAR RURAL 

 

João Feijó e Aleia Rachide Agy1 

 

 

RESUMO: 

 

Os últimos anos têm sido acompanhados pela implementação de grandes projectos económicos, 

geradores de um novo dinamismo em cidades como Maputo, Tete ou Nacala. As comunidades 

camponesas mais próximas destas áreas de implementação enfrentam uma dinâmica dicotómica. 

Por um lado, a proximidade relativamente a mercados em crescimento e a facilidade de 

escoamento dos produtos oferece vantajosas condições de produção, potenciando a retenção no 

campo, o investimento na agricultura e a inserção nos mercados. Em contrapartida, a proximidade 

dos centros industriais potencia a atracção de mão-de-obra rural, quer para os sectores formais, 

quer para os sectores informais da economia. Se o êxodo destes trabalhadores priva muitas 

unidades familiares de uma importante mão-de-obra para a realização do trabalho agrícola – com 

impactos ao nível da capacidade produtiva e da segurança alimentar – as situações de 

pluriactividade daí resultantes não deixam de gerar rendimentos complementares, importantes 

para fazer face a despesas de educação e saúde, para a melhoria das condições de habitação, 

permitindo inclusive a contratação de mão-de-obra para suprir a ausência na unidade familiar. Ao 

longo deste texto pretende-se analisar as tendências de êxodo rural nas áreas próximas de grandes 

projectos e aferir o respectivo impacto ao nível da capacidade produtiva e da organização do 

trabalho, nos processos de tomada de decisão no seio da família, assim como no modo de vida 

das populações camponesas.   

                                                           
1 João Feijó, investigador convidado do Observatório do Meio Rural (OMR). É doutorado em Estudos 

Africanos pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa em Lisboa. Aleia Rachide Agy 

pesquisadora assistente no Observatório do Meio Rural (OMR). Mestre em Gestão de Empresas pelo 

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Condicionado pelo acesso a capital e a maquinaria, o pequeno campesinato moçambicano 

continua fortemente dependente do recurso a mão-de-obra familiar. A ausência de tecnologia, os 

custos de contratação de mão-de-obra ou a fragilidade do Estado na providência dos cidadãos é 

frequentemente colmatada por redes de entreajuda comunitária2, sustentada numa família extensa. 

Na análise do papel das redes sociais nos assuntos económicos – nomeadamente das relações 

domésticas (definidas pelo parentesco ou não) e de vizinhança (como a troca de força de trabalho 

durante as colheitas) ou das comunidades religiosas o politólogo sueco Goran Hyden (1983) 

utilizou o conceito de “affective economy”. A economia do afecto reporta-se, não às emoções e à 

afeição entre os indivíduos, mas à lógica de solidariedade recíproca, promotora de uma 

comunidade providência, nomeadamente em contextos onde a acção social do Estado é pouco 

visível. É em torno deste quadro cultural que os indivíduos estruturam estratégias de resposta às 

dificuldades quotidianas, através de grupos de entreajuda. Nesta linha de pensamento, as 

migrações tendem a quebrar laços de solidariedade e a ameaçar um modo de vida camponês 

baseado em redes de parentesco e comunitárias3. Estamos, assim, perante uma especificidade de 

uma racionalidade camponesa que, na linha de Chayanov (1985), seria distinta daquela presente 

em empresas capitalistas. À luz deste princípio, pela privação das unidades económicas rurais de 

uma mão-de-obra intensiva que colmata a ausência de tecnologia ou de capital para investimento, 

o êxodo rural, ainda que temporário, poderia ser entendido como destruidor das lógicas de 

sobrevivência camponesa e familiar. 

Contudo, a migração de mão-de-obra rural moçambicana para contextos urbanos ou sul-africanos 

constitui um fenómeno antigo, que remonta ao princípio do século passado. Os trabalhos de Ruth 

First (1988) descrevem a pressão migratória de muitos jovens rurais do Sul de Moçambique para 

as minas sul-africanas, quer atraídos pelos melhores salários aí praticados, quer como fuga ao 

trabalho forçado, quer como forma de resposta a secas frequentes, que levantavam inúmeros 

problemas às explorações agrícolas coloniais. Pela crise de mão-de-obra que gerou nas 

plantações, este sistema massivo de recrutamento para as minas do Transval não deixou de estar 

na origem do sistema de trabalho obrigatório, vulgo chibalo, implementado a partir da década de 

1940 (Hedges, 1999). Se o êxodo rural constituiu um problema para os grandes projectos agro-

pecuários, ao nível do pequeno campesinato os efeitos foram distintos. Pela possibilidade de 

acumulação económica por parte da mão-de-obra emigrante, as experiências migratórias tiveram 

consequências na monetarização das comunidades rurais, possibilitando o investimento em bens 

de consumo (rádios ou bicicletas) e meios de produção (alfaias agrícolas), mas também ao nível 

da reprodução familiar. Negrão (2006) explica como, no caso do Sul de Moçambique, a emigração 

e as consequentes remessas em dinheiro, continuam a contribuir para o desenvolvimento da 

pecuária, em particular da criação de gado, onde as remessas são aplicadas. Estes fluxos 

monetários são utilizados para o reforço quer das alianças sociais, através dos dotes da noiva 

(lobolo), quer da segurança dos membros da família nas gerações seguintes.   

Nesta perspectiva, as práticas de pluriactividade – que ocorrem em situações em que os membros 

que compõem as famílias domiciliadas nos espaços rurais combinam a actividade agrícola com 

                                                           
2 No Sul de Moçambique, o Tsima/Nitimo constitui, por exemplo, uma prática através da qual um indivíduo 

ou agregado familiar, necessitando de mão-de-obra adicional, convida pessoas da comunidade, parentes ou 

não, para o apoiarem na realização de um determinado trabalho. A tarefa tem como recompensa a oferta de 

uma refeição conjunta e bebida (alcoólica ou não), a qual termina numa festa de confraternização entre os 

participantes (Dava, Low e Matusse, 1998: 322-325). 
3 O conceito de comunidade é aqui entendido no sentido de Tönnies (1979). Na sua análise das 

transformações sociais para a modernidade, o sociólogo alemão distinguiu os conceitos de “comunidade” 

e de “sociedade”. Nos contextos pré-industriais, onde a economia assume um papel secundário em relação 

ao social, as formas de organização assentam na comunidade, nomeadamente na unidade das vontades 

humanas e na coesão das relações sanguíneas. A base da comunidade seria a família, constituída sobre a 

compreensão recíproca e a solidariedade dos seus membros. À comunidade Tönnies contrapôs a sociedade, 

característica das realidades urbano-industriais, baseadas no individualismo e na vontade convencional, ou 

seja, nas relações comerciais e no cálculo racional, no princípio do contrato jurídico, na racionalidade e na 

concorrência. 



3 
 

outras actividades não-agrícolas – não representam necessariamente a desagregação da 

agricultura camponesa, mas a sua sobrevivência e reprodução, com as quais a própria família 

pode contar para viabilizar as suas estratégias de reprodução presentes e futuras. Trata-se de uma 

prática que resulta da interacção entre as decisões individuais e familiares com o contexto social 

e económico em que estão inseridas (Chambe, 2011). Tanto os estudos do Ministério da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (2001) como do Ministério do Plano e Desenvolvimento 

(2005, citado por Chambe, 2011) mostram que existem cada vez mais famílias rurais a 

combinarem diversas actividades ou membros da família ocupando-se de outras actividades fora 

da unidade familiar. Como conclui Casimiro (2008) no seu estudo sobre mulheres 

economicamente activas, é da (re) criação de estratégias de sobrevivência múltiplas e adaptativas 

que as famílias conseguem adquirir o suficiente para suprir as necessidades de alimentação, para 

comprar os produtos necessários para os filhos na escola, para aceder aos postos de saúde e 

comprar medicamentos. Na linha de Negrão (2006), em Moçambique, as famílias rurais sempre 

procuraram organizar-se entre o trabalho agrícola e não-agrícola, buscando a condição de 

trabalhador assalariado dentro ou fora das suas unidades familiares e, assim, diversificarem as 

suas fontes de rendimento. 

Num contexto de implementação de grandes projectos em diversas zonas de Moçambique, torna-

se relevante analisar a influência desse investimento ao nível do êxodo rural, assim como o 

impacto das migrações masculinas ao nível da organização do trabalho camponês e da capacidade 

produtiva das economias familiares4. Por outro lado, pretende-se analisar de que forma são 

aplicados os valores monetários oriundos do assalariamento urbano, quer ao nível do investimento 

em meios de produção, quer em bens de consumo, quer no reinvestimento nos círculos sociais ou 

em redes clientelistas. 

 

 

2. METODOLOGIA  
 

A investigação pressupôs a realização de quatro estudos de caso, em pequenas comunidades 

localizadas no norte do país (na localidade de Namissica no distrito de Nacala-Porto), no centro 

de Moçambique (no Vale de Nhartanda no distrito de Tete) e no Sul do país (na localidade de 

Mucotuene no distrito de Chibuto) e na Zona Verde da Matola). Trata-se de associações de 

camponesas localizadas em zonas geográficas fortemente expostas às dinâmicas atractivas de 

diversos megaprojectos, potencialmente convidativos ao assalariamento e êxodo rural, por um 

lado, mas também ao aumento da produção, num contexto de proximidade dos mercados e de 

aumento da procura. Ao longo do estudo foram utilizadas metodologias de investigação 

predominantemente qualitativas com destaque para quatro técnicas distintas. Em primeiro lugar, 

e com vista a promover o quebra-gelo e a conquista da confiança dos interlocutores, organizou-

se, em cada comunidade, um ou dois grupos focais (em função da disponibilidade dos 

participantes), com dimensões variáveis (entre 8 e 15 camponeses), composto por indivíduos 

heterogéneos (em termos etários, de género ou de experiência migratória), cujo exercício decorreu 

na maioria dos casos no próprio terreno agrícola. As perguntas foram colocadas na língua 

portuguesa, sendo posteriormente traduzidas para a língua local, com o apoio de técnicos 

extensionistas. As sessões foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas para texto. A 

constituição de grupos restritos e pré-familiarizados proporcionou um maior à-vontade para a 

participação, patente na vivacidade dos comentários, nas discordâncias ou em alguns comentários 

humoristas.  

Num segundo momento, realizaram-se 52 entrevistas semi-dirigidas (13 na Matola, 16 em Tete, 

15 em Nacala-Porto e 11 em Chibuto) - posteriormente transcritas e realizada a análise de 

conteúdo -, assim como entrevistas aos líderes das associações e cooperativas agrícolas analisadas 

(em Maputo e Tete) e a quadros extensionistas (em Nacala-Porto e Chibuto).  

                                                           
4 Ao longo do texto, os conceitos de produtores familiares, de produtores de pequena escala ou de 

camponeses serão considerados como equivalentes. 
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Num terceiro momento, foram aplicados dois inquéritos por questionário5. Um primeiro 

questionário teve como objectivo compilar as quantidades produzidas e respectivos valores de 

venda no mercado, tendo sido aplicados 20 inquéritos a camponeses oriundos de diferentes 

agregados familiares, aleatoriamente seleccionados na comunidade. Um segundo, a vendedores 

dos mercados municipais da cidade, com o objectivo de conhecer os preços de revenda ao público 

dos produtos agrícolas. 

Finalmente, ao longo da presença no terreno não deixaram de se observar diversos fenómenos, 

como as ferramentas utilizadas (enxada, botas, etc.), as condições de habitação e a detenção de 

bens de consumo (motas, bicicletas, telemóveis), assim como as dinâmicas de relacionamento 

entre os próprios camponeses, ou entre estes e as comunidades externas. Os comentários dos 

participantes foram comparados com as acções por eles realizadas. 

A identificação e a integração nas comunidades locais foram facilitadas por diversas organizações 

não-governamentais ou pelos responsáveis pelos Serviços Distritais para as Actividades 

Económicas, afectos ao Ministério da Agricultura, o que condicionou, como veremos em seguida, 

os resultados da pesquisa. 

Em todas as comunidades, a realização de entrevistas contou em muitos casos com a facilitação 

de tradutores, membros das próprias comunidades (nos casos da Matola e Tete) ou extensionistas 

(nos distritos de Nacala-Porto e Chibuto). Muitas das traduções foram permeáveis a novas 

interpretações dos fenómenos e à inserção de novos elementos nas respostas. Pelo facto de 

estarem próximos e relativamente integrados na comunidade, os extensionistas forneceram 

frequentemente interpretações das respostas dos entrevistados, o que não deixou de ser bastante 

profícuo para a análise de conteúdo. Pelo facto de terem fornecido importantes informações sobre 

as dinâmicas locais, contextualizando frequentemente as respostas dos intervenientes, os 

extensionistas constituíram, na verdade, importantes informantes privilegiados. 

Na análise das informações consideraram-se quer os dados recolhidos por questionário (aos 

preços praticados nos mercados locais, à produção agrícola dos camponeses, quantidade vendida 

e área explorada), quer nas entrevistas (sobre a existência de membros migrantes no agregado 

familiar e respectivo impacto nas relações de poder no seio da família). Na análise da origem e 

da aplicação do capital acumulado pelo agregado familiar considerou-se o número de referências 

realizadas pelos entrevistados ao longo das entrevistas em torno das dimensões previamente 

consideradas. Numa abordagem de cariz mais qualitativo, não se procurou tanto quantificar o 

capital envolvido mas, sobretudo, compreender as dinâmicas sociais relacionadas com obstáculos, 

com representações e com expectativas inerentes à actividade (não) agrícola, ao investimento na 

agricultura ou noutros negócios ou às práticas de consumo.  

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO OBJECTO DE ESTUDO  

 

Como referido, o projecto de pesquisa teve em conta a análise de comunidades de camponeses 

próximas de centros urbanos onde estão em curso grandes projectos económicos, nomeadamente 

nas cidades da Matola, Chibuto, Tete e Nacala-Porto. 

Plenamente integrada na capital de Moçambique, formando a grande área metropolitana de 

Maputo e um importante corredor de desenvolvimento, a cidade da Matola tem sido palco da 

implementação de grandes investimentos. Nas últimas duas décadas, foram instalados 

importantes projectos, com destaque para as vias rodoviárias de acesso a Maputo e à África do 

Sul, para a construção de habitações, para a implementação ou modernização de unidades 

industriais nos sectores do alumínio, automóvel, cimenteiro, energético, entre outros, com um 

efeito dinamizador de pequenas e médias empresas e com potencial gerador de emprego. 

A economia do distrito do Chibuto assenta na actividade pesqueira e agro-pecuária, que envolve 

mais de 80% da população. Contudo, está previsto um projecto de exploração de areias pesadas, 

                                                           
5 A selecção dos inquiridos e dos entrevistados foi realizada de uma forma aleatória, procurando-se 

diversificar os indivíduos em função do género e do nível etário. Por outro lado procuraram-se as 

populações em momentos do dia distintos e em diferentes locais (quer nas zonas de residência, quer na 

própria machamba), de forma a garantir uma maior heterogeneidade da amostra.  
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em torno do qual se têm desenvolvido importantes expectativas socioeconómicas, ao nível da 

geração de emprego e da dinamização de actividades no sector privado da economia (DNAL, 

2005:40). 

Já no distrito de Tete, a entrada de um conjunto de multinacionais – como a Vale, a Rio Tinto 

Coal Mining, a African Queen Mines, a Jindal, a Baobab Resources e a Coal India, entre outras – 

para prospecção e exploração de minérios, exerceu um efeito catalisador da economia da região, 

imediatamente visível em sectores como a construção civil, bancário e da hotelaria e restauração. 

A euforia em torno da mineração em Tete tem implicado um conjunto de reassentamentos 

populacionais e contribuído para a pressão urbanística, e consequente especulação imobiliária, 

particularmente na capital provincial. 

Finalmente, o distrito de Nacala-Porto beneficia das condições geográficas do seu porto de águas 

profundas, que lhe confere potencial para receber navios de grande tonelagem e de se tornar num 

dos portos mais movimentados da costa oriental africana. O porto representa o terminal do 

Corredor de Nacala, servido por uma linha férrea que liga o Oceano Índico ao hinterland, com 

passagem pelo Malawi e origem na província de Tete, prevendo-se que venha a constituir um 

importante meio de escoamento do carvão produzido em Moatize. Beneficiando das condições 

promovidas pelo Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA), o 

distrito de Nacala-Porto constituiu, presentemente, um dos principais centros de investimento em 

Moçambique. O Projecto Corredor de Nacala, o investimento da Vale e da empresa pública Portos 

e Caminhos-de-Ferro de Moçambique (CFM), assim como a construção de um aeroporto 

internacional tiveram reflexos em diversos sectores como a construção civil, a hotelaria e 

comércio em geral, gerando empregos e atraindo populações. 

As comunidades camponesas analisadas têm em comum o facto de estarem implementadas nas 

zonas verdes6 destas grandes cidades (no caso da Zona Verde da Matola ou do Vale de Nhartanda 

em Tete) ou, pelo menos, a uma distância inferior a 30 km da mesma (como o caso da comunidade 

de Mucotuene no Chibuto ou de Namissica em Nacala-Porto). Por outro lado, ao longo da sua 

existência, todas estas comunidades beneficiaram, em algum momento, de apoios económicos, 

por parte de organizações não-governamentais, do Governo ou do Município. Todas as 

comunidades estão organizadas em cooperativas ou em associações, produzindo em sistema de 

regadio uma área média de 0,88 ha7 por cada unidade familiar. 

 

3.1. Cooperativa de camponeses da Zona Verde da Matola 

 
A cooperativa de camponeses da Zona Verde está localizada no vale do Infulene, no distrito da 

Matola. Trata-se de um bairro peri-urbano, que acolheu, ao longo das últimas décadas, inúmeras 

populações de origem rural. Os camponeses da região fazem o aproveitamento das zonas baixas 

para a prática da actividade agrícola, em ambas margens do rio, com maior incidência na época 

seca, onde as temperaturas são apropriadas para o cultivo de hortícolas (Sitoe, 2008: 6-7). A Zona 

Verde desempenha um papel importante na produção e abastecimento de hortícolas às cidades de 

Maputo e Matola. Na década de 1960 do século passado, o vale do Infulene constituía já um 

importante local de produção agro-pecuária. No período pós-independência, os terrenos foram 

parcelados em áreas de 25 por 25 metros ao longo do vale do Infulene, tendo sido constituídas 

diversas cooperativas de produção. Os camponeses entrevistados são maioritariamente oriundos 

das províncias de Maputo e de Gaza, com uma média de idades superior a 50 anos.  

 

 

 

 

                                                           
6 As zonas verdes foram criadas no final da década de 1970 e tinham três objectivos principais, 

nomeadamente incentivar a produção de vegetais, frutas e de animais de pequenas espécies para redução 

da fome, aumentando a auto-suficiência alimentar e abastecimento das cidades; gerar emprego e elevar os 

rendimentos das famílias das cidades e, sobretudo, das zonas peri-urbanas; pretendia-se ainda criar zonas 

de tampão para travar nas periferias a emigração para as cidades (Mosca, 2011: 89).   
7 Conforme os dados obtidos neste estudo – ver adiante. 
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3.2. Associação de camponeses de Mucotuene no Chibuto 

 

Localizada no posto administrativo de Chaimite, a aproximadamente 30 km da cidade de Chibuto, 

na localidade de Mucotuene operam camponeses associados que, nos últimos dois anos, 

começaram a praticar a agricultura comercial. Os camponeses contaram com o apoio da 

organização não-governamental Auxilio Mundial, quer ao nível da mobilização e regularização 

da associação, quer da montagem do sistema de regadio e fornecimento de insumos em forma de 

empréstimo, quer de apoio extensionista. A associação de camponeses de Mucotuene é composta 

maioritariamente por mulheres viúvas, previamente abrangidas por diversos projectos de 

intervenção comunitária relacionados com a prestação de cuidados a crianças órfãs com HIV-

SIDA, com a prevenção e tratamento da tuberculose e com a segurança alimentar. Cada um dos 

62 membros da associação obteve uma parcela agrícola de 2000 m2. Todos os camponeses 

guardam para si as primeiras três linhas de produção para auto-consumo ou venda pessoal, sendo 

a restante produção colocada no mercado, de forma conjunta, por um elemento da associação 

nomeado para o efeito. 

 

3.3. Cooperativa de camponeses de Nhartanda 

 

A cooperativa de camponeses de Nhartanda está localizada na margem norte do rio Zambeze, no 

bairro Mateus Sansão Muthemba, a menos de 5 km do centro da cidade de Tete. A Cooperativa 

dos Camponeses8do Vale de Nhartanda foi fundada em 1983, por acção do Governo de 

Moçambique, através da qual dezenas de camponeses passaram a explorar economicamente a 

zona agrícola, inicialmente sem grandes infra-estruturas para realização do regadio. Funcionando 

hoje na realidade como uma associação9, a organização engloba 177 membros, dos quais 80% são 

mulheres, com uma média etária superior a 50 anos, maioritariamente oriundos da província de 

Tete e que exploram na totalidade 85 hectares de terrenos agrícolas. Perfeitamente absorvida pela 

cintura urbana da cidade, os terrenos em Nhartanda são hoje alvo de uma forte pressão imobiliária. 

 

3.4. Associação de camponeses de Namissica 

 

Finalmente, localizada a 15 km da cidade de Nacala-Porto, a comunidade de Namissica está 

integrada no que pretende vir a ser a cintura verde do distrito. De origem piscatória, a população 

beneficiou de diversos projectos de intervenção comunitária promovidos por várias organizações 

não-governamentais que, para além de actividades de formação e de sensibilização (ao nível de 

água e saneamento, de dieta alimentar ou de produção agrícola), procuraram contribuir para a 

                                                           
8 Como explica Mosca (2011: 73-81), sob um ideal de colectivização dos meios de produção e de 

distribuição dos rendimentos após a independência de Moçambique, e com base na experiência acumulada 

nas zonas libertadas, a Frelimo procurou criar um conjunto de cooperativas de produção. Estes projectos 

baseavam-se na mobilização das pessoas com promessas de apoio Estatal em equipamentos, insumos ou 

transporte, sob a coordenação de militantes do Partido-Estado. Segundo o autor, muitos participaram nestas 

“machambas colectivas”, quer como forma de demonstração de resistência, quer como resposta à 

mobilização da Frelimo, então depositária de grande legitimidade. O trabalho era colectivo e sem divisão 

de tarefas e a distribuição era igualitária, independente das funções, competências ou do volume de trabalho 

prestado. Grande parte destas experiências não resistiu no curto prazo, tendo sobrevivido aquelas que 

obtiveram mais apoios do Estado (quer em equipamento, quer em extensão), melhores condições de 

produção (em termos de solos e regadios), maior proximidade e acessibilidade relativamente aos mercados, 

condições organizacionais herdadas do período colonial, assim como maior capacidade de mobilização por 

parte das respectivas elites locais. 
9 O testemunho de Dórica Amose, que acompanhou o processo de desenvolvimento do vale de Nhartanda 

desde o início da década de 1980, é ilustrativo das dinâmicas de produção, de consumo e de organização 

do trabalho da cooperativa e respectiva transformação organizacional no período pós-socialista: “Depois, 

em 1985, fez-se também em duas zonas, que é na zona sul e zona norte da província de Tete. Quando se 

fez isso, pronto, nós começamos a trabalhar como cooperativas; trabalhamos como cooperativas até (...): 

depois tivemos aquela visita do presidente Samora. Depois de ele visitar, depois quando morreu, nos 

ficámos. E dali, pronto, aqueles apoios começaram a diminuir; éramos quase quinhentos e tal membros no 

vale de Nhartanda, porque tínhamos apoio, recebíamos comida. 
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organização da população em associações agrícolas, apoiando na construção de represas de água 

e fornecimento de insumos e apoio de extensão. Ao contrário dos camponeses estudados na 

Matola, Tete e Chibuto, em Namissica, a maioria (53%) dos exploradores agrícolas entrevistados 

são do sexo masculino, apresentando uma estrutura etária comparativamente mais jovem. 

 

  

4. MIGRAÇÕES, ACTIVIDADE AGRÍCOLA E DINÂMICAS FAMILIARES  

 

Estreitamente dependente das economias vizinhas (em particular da África do Sul ou da antiga 

Rodésia) e ligados por laços etno-linguísticos, as populações moçambicanas a Sul do Save, do 

corredor da Beira ou próximas de regiões fronteiriças estão, desde o período colonial, envolvidas 

em processos migratórios. Quer as minas da África do Sul, quer as grandes plantações (de cana 

de açúcar, chá ou algodão) são historicamente geradoras de migrações sazonais, tanto para fora 

como, inclusivamente, para dentro de Moçambique (Brad, 2008: 15). Após a independência e na 

sequência da guerra dos 16 anos, os principais centros urbanos do país acolheram fortes 

movimentos populacionais de populações refugiadas que, findo o conflito, nem sempre 

regressaram aos seus contextos de origem. Desta forma, estabeleceu-se um conjunto de redes 

migratórias que, nas décadas seguintes, proporcionaram a continuidade de movimentos 

populacionais oriundos das zonas rurais. Foi neste contexto que a capital do país e a cidade da 

Matola registaram, ao longo do último quartel do século XX, um forte crescimento populacional. 

Já no novo milénio e conhecendo a implementação de grandes projectos económicos, outras 

cidades do Centro e do Norte do país vêm conhecendo a chegada de inúmeros migrantes, atraídos 

pela esperança de um emprego no sector formal ou informal da economia.  

 

4.1. Dinâmicas migratórias nas comunidades camponesas 

 

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (Chipembe, 2007a; 2007b; 2007c; 2007d) permitem-

nos concluir que os movimentos populacionais nos distritos da Matola, Chibuto, Tete e Nacala-

Porto registam dinâmicas distintas. Expostos aos efeitos da proximidade da África do Sul e com 

uma taxa de fecundidade reduzida – pelo menos tendo como ponto de referência o contexto 

moçambicano – os distritos da Matola e do Chibuto apresentam um saldo migratório negativo10. 

Por sua vez, os distritos de Tete e de Nacala-Porto vêm registando um aumento populacional, não 

só em consequência da maior taxa de fecundidade, como em resultado dos percursos migratórios. 

O forte investimento económico nestes distritos tem gerado diversas oportunidades de emprego, 

que não deixam de atrair populações de outros distritos do país, assim como do exterior. 

Ao longo da pesquisa foram identificadas diversas situações de abandono de actividades agrícolas 

por parte de populações camponesas em busca de situações de assalariamento ou de criação dos 

seus próprios negócios. Quando se perguntou se tem algum membro do seu agregado familiar e 

que esteja, de momento, a trabalhar fora da agricultura, as respostas foram heterogéneas. Do 

quadro 1 é possível constatar que o número de agregados familiares com pelo menos um membro 

da família envolvido numa experiência migratória entre as comunidades da zona Sul do país 

(nomeadamente da Zona Verde da Matola e na comunidade de Mucotuene em Chibuto) é bem 

superior (69,2% e 54,5%, respectivamente) ao das comunidades analisadas no Centro e Norte do 

país (6,3% e 33,3%).  

 

 

 

                                                           
10 De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística enquanto que os distritos de Nacala-Porto 

(Chipembe, 2007d) e de Tete (Chipembe, 2007c) apresentam um saldo migratório positivo 

(respectivamente de 5,3% e de 0,6%), os distritos do Chibuto (Chipembe, 2007b) e da Matola (Chipembe, 

2007a) registam um saldo migratório negativo (respectivamente de -0,6% e de -0,4%). Relativamente à 

taxa de fecundidade, os distritos com um carácter mais urbano – como o da Matola (3,4 filhos por mulher) 

e de Tete (4,9 filhos por mulher) – registam valores mais reduzidos por comparação com os distritos de 

Chibuto (5,4) e de Nacala-Porto (5,7). 
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Quadro I 

Percentagem de camponeses que declaram ter membros migrantes no seu agregado familiar 
Comunidade de camponeses % 

Zona Verde (Matola) 69,2% 

Mucotuene (Chibuto) 54,5% 

Nhartanda (Tete) 6,3% 

Nhartanda (Nacala-Porto) 33,3% 

                           Fonte: Elaboração do autor, com base em entrevistas. 

Integrados nas dinâmicas socioeconómicas da capital do país, as famílias camponesas da Zona 

Verde da Matola revelaram uma forte tendência de inserção em actividades profissionais 

(in)formais na área metropolitana de Maputo (com diferentes níveis de sucesso), assim como nas 

trajectórias migratórias para a África de Sul. Ao longo do grupo de discussão, diversos 

camponeses declararam, inclusivamente, que já trabalharam no país vizinho, durante o período 

colonial ou após a independência. A proximidade relativamente à África do Sul, a existência de 

redes migratórias estabelecidas, a integração no sector económico da capital ou a reduzida 

dimensão dos terrenos agrícolas e a desvalorização social desta actividade económica concorrem 

para a estruturação de estratégias socioprofissionais fora da actividade agrícola. Geograficamente 

mais próximos de diversas oportunidades formativas (no ensino médio, secundário e até superior) 

assim como de uma sociedade de consumo, os descendentes dos camponeses desenvolveram 

expectativas sociais de inserção nos sectores secundários ou terciário da economia ou em 

actividades socialmente mais prestigiantes. Não obstante as crianças em idade escolar 

constituírem uma importante fonte de mão-de-obra, particularmente fora dos períodos lectivos, 

ao longo dos discursos dos camponeses foi perceptível a existência de diversas resistências dos 

mais novos em colaborar no trabalho agrícola:  

 

- “Você sabe, esses filhos de agora não é como de há muito tempo, porque naquele tempo os 

filhos gostavam de andar ao pé do pai para ver o que eles fazem, se é mecânico, ou isso ou aquilo. 

Mas esses de agora dependem dele, não é? Podem dizer que isso da machamba não é nada nem... 

sim!” (camponês da Zona Verde, 44 anos) 

 

Ainda que as novas gerações não beneficiem das mesmas condições contratuais dos progenitores, 

na comunidade de Mucotuene (no distrito de Chibuto), a tradição migratória para a África de Sul 

continua bastante forte. De acordo com os camponeses entrevistados, o facto de muitas unidades 

mineiras sul-africanas terem encerrado ou reduzido a contratação de trabalhadores teve impacto 

nas dinâmicas migratórias das novas gerações moçambicanas. Segundo os ex-mineiros 

entrevistados, ao contrário de outros tempos em que existiam contratos estáveis que permitiam ao 

emigrante uma maior segurança profissional (inclusive reformas, indemnizações em caso de 

acidentes de trabalho ou de rescisão do contrato por iniciativa do empregador), o encerramento 

de muitas unidades extractivas foi responsável pela diminuição das oportunidades de emprego no 

país vizinho, assim como do carácter atractivo da opção migratória. Ainda que a taxa migratória 

masculina seja comparativamente superior, nos últimos anos tem-se assistido à partida a um 

número crescente de mulheres para a África do Sul, trabalhando como empregadas domésticas, 

em salões de beleza ou no comércio informal. De acordo com os camponeses entrevistados em 

Mucotuene, estas jovens emigrantes podem fixar residência no país vizinho, formando (uma 

nova) família na África do Sul (como à semelhança de muitos homens emigrantes), reduzindo, 

desta forma, a mão-de-obra familiar disponível na actividade agrícola. 

Se contribuem para uma certa desagregação da família camponesa, estas estratégias migratórias 

para a África do Sul concorrem simultaneamente para a sua sobrevivência e reprodução. A 

proximidade com os grandes centros económicos da África do Sul abre um conjunto de 

alternativas frequentemente vistas como complementares à actividade agrícola. As situações de 

pluriactividade familiar são geradoras de um conjunto de rendimentos que possibilitam a 

escolarização dos mais novos, o acesso a cuidados de saúde, mas também o funcionamento da 

actividade agrícola, em termos de acesso a insumos ou a mão-de-obra assalariada para compensar 

a ausência de familiares. Saliente-se que o regresso de um trabalhador emigrante representa um 
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momento de ostentação de bens de consumo (vestuário, electrodomésticos, equipamentos 

multimédia, materiais de construção, entre outras novidades) e de poder económico e, desta 

forma, de afirmação de poder simbólico na comunidade. A ostentação destes bens de consumo 

não só reforça a representação social, construída sobre a África do Sul enquanto terra das 

oportunidades11, como cria uma pressão sobre as populações emigrantes para evidenciarem na 

sua terra de origem, o seu sucesso na terra do Rand. 

Não obstante se ter verificado nas comunidades do vale de Nhartanda (em Tete) ou de Namissica 

(em Nacala-Porto) situações de ex-camponeses assalariados (como guardas ou como estivadores), 

assim como a abertura de negócios informais na cidade, foi constatada uma menor tendência 

migratória. A rentabilidade, a possibilidade de poupança e segurança alimentar, assim como as 

oportunidades de consumo abertas pela actividade agrícola constituíram as justificações mais 

apontadas pelos camponeses pela opção do trabalho agrícola: 

 

 - “Já habituei trabalhar aqui na machamba. No emprego nada não vou conseguir. Esperar 

fim de mês para receber enquanto aqui toda hora eu procuro… porque há... porque ao sair à 

tarde sempre tenho qualquer coisa” (camponesa de Nhartanda, 64 anos, traduzida por 

extensionista); 

- “Trabalhei na cidade durante 12 anos e não tem coisa que eu possa mostrar e dizer que 

consegui comprar com o meu trabalho na cidade. Agora comecei a trabalhar aqui e já comprei 

cama e colchão Dodoma. Este ano estou à espera de ter chapa [para realização da cobertura da 

casa] se Deus nos ajudar, se vai nos dar os produtos... É gostoso ter o nosso dinheiro aqui porque 

o produto que nós produzimos e vendemos aqui. Podemos levar seis tomates e uma cebola e 

vamos fazer caril. Isso significa que estamos a poupar o nosso dinheiro” (camponês de 

Namissica, traduzido por extensionista). 

 

Na compreensão desta tendência de fixação rural – pelo menos por comparação com populações 

analisadas a Sul do Save –, importa considerar a distância relativamente à África do Sul (uma 

economia com maior capacidade de geração de emprego a nível regional), assim como a 

incapacidade dos projectos locais gerarem emprego suficiente para uma crescente população. 

 

4.2. (Re)organização das tarefas agrícolas e relações de poder 
 

A maior tradição migratória identificada no Sul do país não deixa de ter consequências ao nível 

da organização familiar, das relações de trabalho e dos processos de tomada de decisão. 

Implicando uma longa ausência do núcleo de residência familiar (no caso de empregos formais 

frequentemente com a duração de onze meses, entre períodos de regresso para férias), a migração 

masculina tem gerado uma tendência de reprodução do sistema de divisão sexual do trabalho, 

característico das populações do Sul de Moçambique. Ao longo da presença no terreno constatou-

se que as migrações da população masculina, quer para a África do Sul, quer para os centros 

urbanos, têm um impacto ao nível das relações de trabalho nos contextos rurais analisados a Sul 

do rio Save. Por comparação com as comunidades analisadas no Norte de Moçambique, na Zona 

Verde da Matola e, sobretudo, nas comunidades do distrito de Chibuto, assistiu-se a uma forte 

presença de mulheres trabalhando na agricultura.  

Entre os camponeses do Sul de Moçambique constatou-se igualmente uma maior incidência de 

agregados familiares chefiados por mulheres viúvas12, na maioria dos casos de ex-mineiros que 

                                                           
11 Esta imagem social construída em torno da África do Sul pode ser ilustrada através da expressão xi-

changana “Kula wananga uya djoni”, que significa literalmente “cresce meu filho para ires para a África 

do Sul”. Trata-se de uma expressão frequentemente repetida no Sul de Moçambique, ao longo das últimas 

gerações, pelas mães aos seus filhos, não só em jeito humorista como de desabafo, particularmente nos 

períodos de maior aperto económico.  
12 Como explicam Mather et al. (2004: 37-38) a mortalidade de membros adultos de um agregado familiar 

rural implica, normalmente, um conjunto de efeitos nefastos na economia familiar, nomeadamente a 

redução da área cultivada, a maior recorrência às crianças como mão-de-obra em culturas de rendimento, a 

respectiva substituição por culturas que impliquem menos trabalho intensivo (tais como mandioca e batata 

doce), a redução da força de trabalho para sacha, contribuindo para a diminuição da produção e do valor do 
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sucumbiram na África do Sul ou já em Moçambique, com igual impacto ao nível das tarefas 

profissionais. Na comunidade de Mucotuene constatou-se a existência quase exclusiva de 

mulheres entre a força de trabalho, frequentemente acompanhadas pelos respectivos filhos, 

normalmente do sexo feminino. As mulheres assumem diversas tarefas tradicionalmente 

masculinas, como o destroncamento, a sacha, a manutenção das habitações ou, inclusivamente, o 

pagamento de determinadas despesas do agregado familiar. Nas situações em que na família 

existe uma trajectória migratória constataram-se diversas situações de contratação de 

trabalhadores assalariados para a realização, total ou parcial, das tarefas referidas, compensando 

a partida dos homens da família. 

Entre os camponeses da Zona Verde, 69% dos entrevistados revelaram a existência de membros 

masculinos do agregado que realizam as actividades económicas fora do contexto agrícola (quer 

devido à migração para a África do Sul, quer por trabalharem noutro sector profissional, na Matola 

ou em Maputo), assim como uma elevada tendência de contratação de trabalhadores assalariados. 

Este valor é também elevado na comunidade de Mucotuene (distrito de Chibuto), onde em 54% 

dos agregados foram relatados fenómenos migratórios. 

Contrariamente às comunidades analisadas no Sul do país, em Nacala-Porto (onde 33% dos 

entrevistados declararam a existência de membros do agregado familiar que emigraram) a 

presença de membros masculinos na machamba é comparativamente maior. Como confirmaram 

os extensionistas locais e ainda que tenha sido constatada a presença de mulheres nas machambas 

(inclusive de crianças, durante o fim-de-semana, mas também durante o horário escolar), esse 

apoio é mais notório nos períodos de maior necessidade. Ainda que refiram frequentemente o 

apoio do cônjuge, alguns camponeses entrevistados revelaram preferir que as suas esposas 

ficassem mais perto de casa, tomando conta dos filhos, realizando as refeições ou tratando da 

machamba local, onde produzem, sobretudo, mandioca para consumo. O homem tende a preferir 

dedicar-se às culturas de rendimento, gerando valores monetários, reforçando a sua capacidade 

de consumo e demonstrando simbolicamente a respectiva masculinidade. 

Uma outra consequência da migração masculina prende-se com o aumento da autonomia das 

mulheres no Sul do país. Assumindo a chefia do agregado familiar e libertas de constrangimentos 

resultantes das obrigações familiares, muitas camponesas entrevistadas enriqueceram a sua vida 

associativa e criaram pequenos negócios, compensando ou complementando os meses de 

interrupção do envio das remessas familiares, oriundas da África do Sul ou da cidade. Não 

obstante diversos maridos não verem com agrado a empregabilidade da esposa ou o envolvimento 

da mesma em actividades comerciais – o que segundo os mesmos seria entendido como uma 

incapacidade de prover o sustento da mesma e, portanto, um questionamento da respectiva 

masculinidade – a realidade é que diversas mulheres multiplicam as suas estratégias para geração 

de um rendimento extra: da colocação de uma banca à porta de casa à venda de roupa das 

calamidades, do arrendamento de uma dependência a práticas de poupança informal são inúmeras 

as estratégias de acumulação e poupança praticadas por diversas mulheres da Zona Verde, viúvas 

ou com maridos na África do Sul. Como ilustrava uma camponesa de 35 anos: 

 

-“Meu marido manda dinheiro para os trabalhos da machamba e eu, às vezes, costumo 

aproveitar esse mesmo dinheiro para fazer meus trabalhos em casa. Tenho uma banca onde 

vendo produtos que não são da machamba: coisas de criança, pipocas doces. Às vezes costumo 

a comprar coisas no mercado grossista para vir vender aqui”. 

 

Já na localidade de Mucotuene (no distrito de Chibuto), onde as oportunidades económicas são 

comparativamente menores relativamente à capital, muitas entrevistadas aproximaram-se da 

organização não-governamental Auxílio Mundial, como voluntárias em campanhas de 

sensibilização sobre saúde pública. Em troca dessa experiência as mulheres receberam bens 

essenciais como sabão ou alimentos. Esta actividade realizada fora do leito familiar careceria, em 

condições «tradicionais», da autorização dos respectivos cônjuges, nem sempre receptivos a 

aceitar o envolvimento da esposa na esfera pública. Para além da aquisição de recursos materiais 

                                                           
rendimento, assim como a diminuição do investimento em insumos, em virtude dos gastos nas despesas de 

saúde ou fúnebres, bem como da perda do respectivo rendimento salarial. 
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(terra ou capital), a participação das mulheres na vida associativa permite-lhes aceder a recursos 

sociopolíticos (através do estabelecimento de ligações horizontais e verticais) e, por essa via, aos 

mecanismos que lhes asseguram a continuidade de acesso a recursos materiais. Estas experiências 

associativas são geradoras de novas representações sociais sobre o papel das mulheres, desta vez 

como produtoras de riqueza, num processo de dinâmicas transformações, que não deixam de ser 

geradoras de tensões e conflitos na comunidade13. 

A emigração masculina tem também um claro impacto ao nível do processo de tomada de decisão. 

Questionados acerca de quem é que, no agregado familiar, costuma tomar as decisões acerca do 

destino dos rendimentos acumulados pela família, os(as) camponeses(as) entrevistados(as) 

forneceram respostas diversas. Como ilustra o quadro 2, nos contextos mais marcados pela 

emigração masculina (particularmente na Zona Verde e em Mucotuene), os actores revelaram a 

existência de um papel mais activo das mulheres no processo de tomada de decisão.  

 

Quadro II 

Responsabilidade pela tomada de decisão sobre a aplicação dos rendimentos familiares 
 Zona Verde 

(Matola) 

Mucotuene 

(Chibuto) 

Nhartanda 

(Tete) 

Namissica 

(Nacala-Porto) 

Marido 25,0% 0,0% 20,0% 87,5% 

Marido após consultar esposa 25,0% 0,0% 33,3% 12,5% 

Esposa 33,3% 60% 40,0% 0,0% 

Esposa após consultar marido 16,7% 40,0% 6,7% 0,0% 

Fonte: Elaboração do autor, com base em entrevistas. 

Com forte presença de mulheres viúvas ou de maridos emigrantes, a economia familiar da 

comunidade de Mucotuene (no Chibuto) é, em grande, parte dirigida pelos membros femininos 

da família, que decidem sozinhas (60%) ou após consulta dos maridos (40%) o destino a conferir 

aos rendimentos familiares. Nestes contextos, as mulheres desenvolvem um papel preponderante 

ao nível da condução e comando das dinâmicas económicas familiares.  

Com menor tradição migratória, nas comunidades analisadas no Centro e Norte de Moçambique, 

o papel dos homens tende a ser mais preponderante. Em Namissica, onde os homens detêm um 

papel bem mais activo na actividade agrícola, é referido que o processo de tomada de decisão 

tende a ser da responsabilidade do marido (87,5%), por vezes após consulta da respectiva esposa 

(12,5%). Como referia um camponês de 45 anos de Namissica, “eu é que sou o homem lá em 

casa, eu é que tomo a decisão das coisas (...); às vezes consulto a ela, mas no fim eu é que decido”. 

O facto de os homens adoptarem um papel mais proeminente na gestão das actividades agrícolas 

e, consequentemente, das respectivas receitas, não significa que as camponesas não detenham 

também outras fontes de rendimento14 e, por inerência, algum poder de decisão no agregado 

familiar. 

 

 

5. A ORIGEM DO CAPITAL DOS CAMPONESES  
 

                                                           
13 Diversos membros da União Nacional de Camponeses referiram a interrupção da actividade associativa 

de alguns membros femininos em virtude do desagrado dos respectivos cônjuges, resultante do atraso na 

confecção das refeições. De acordo com os interlocutores, trata-se de situações que foram gradualmente 

geridas, registando-se um aumento do número de mulheres em actividades associativas. 
14 A partir de entrevistas realizadas na província de Nampula, Casimiro (2008: 15-18) identificou inúmeras 

fontes de rendimento feminino, relacionadas com actividades desenvolvidas no âmbito da medicina 

tradicional ou aconselhamento e coordenação de ritos de iniciação femininos; com a participação em grupos 

culturais; em machambas associativas ou em projectos de fomento de cabrito ou de pulverização dos 

cajueiros; na criação e venda de galinhas; pesca, compra e revenda de peixe; no fabrico e venda de bebidas, 

bolos e biscoitos; no corte e venda de bambu e de palha; confecção de esteiras; trabalho temporário na 

reparação das estradas; barbearia, serralharia, carpintaria ou em grupos de poupança e empréstimo de 

valores monetários. 
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Da análise dos discursos dos camponeses (sintetizada no quadro 3) constata-se que a machamba 

constitui a fonte de capital mais vezes referida do agregado familiar (28,2% das vezes), adquirindo 

esta importância uma maior intensidade na comunidade de Namissica (distrito de Nacala-Porto). 

Esse destaque decresce no Sul do país, sobretudo na Zona Verde da Matola, onde as experiências 

de assalariamento, de pluriactividade e de acesso ao crédito foram as mais vezes referidas. Face 

à fraca penetração da banca comercial entre as comunidades envolvidas (com algumas excepções 

entre os camponeses mais próximos dos centros urbanos, nomeadamente da Matola e de Tete), os 

xitiques e os bancos comunitários constituem uma importante fonte de reunião de capital, com 

vista à posterior aplicação em consumo ou em investimento. Saliente-se, por fim, a importância 

dos apoios externos à produção entre os discursos dos entrevistados, particularmente entre aqueles 

mais afastados dos grandes centros urbanos e beneficiários de campanhas de intervenção 

comunitária, nas áreas de saúde pública e de segurança alimentar, protagonizadas por 

organizações não-governamentais. 

 

Quadro III 

Origem do capital do agregado familiar 
  Zona Verde 

(Matola) 

Mucotuene 

(Chibuto) 

Nhartanda 

(Tete) 

Namissica 

(Nacala-Porto) 

Total 

Produção da machamba 25,0% 15,0% 37,1% 38,2% 28,2% 

Negócio paralelo por conta própria 7,5% 5,0% 5,7% 8,8% 6,7% 

Assalariamento  22,5% 17,5% 14,3% 11,8% 16,8% 

Apoios de ONGs à produção 2,5% 30,0% 0,0% 23,5% 14,1% 

Banca comercial 15,0% 2,5% 11,4% 0,0% 7,4% 

"Sete Milhões” 7,5% 0,0% 5,7% 2,9% 4,0% 

Xitique / Bancos comunitários 20,0% 30,0% 25,7% 14,7% 22,9% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaboração do autor, com base em entrevistas. 

 

5.1. Produção da machamba 

 

Constituindo a actividade agrícola a principal ocupação de todos os camponeses entrevistados, 

torna-se compreensível que a principal fonte de capital declarada seja precisamente a agricultura. 

Beneficiando da proximidade de grandes centros urbanos e dos respectivos mercados, a venda de 

hortícolas constitui uma importante fonte de acumulação.  

Após um levantamento dos preços mínimos e médios registados ao longo do ano, nos mercados 

Janet e Central (na cidade de Maputo), no mercado central do Chibuto, no mercado Municipal e 

no mercado de Kwachena (na cidade de Tete), e nos dois mercados da cidade de Nacala-Porto, 

foi construído o quadro 4, onde se comparam os preços mínimos, máximos e médios de diversas 

culturas de rendimento, produzidas pelos camponeses em análise. Da observação do quadro 

constata-se que os preços das hortícolas nos mercados apresentam valores atractivos, 

particularmente nas cidades de Maputo, Tete e Nacala-Porto. 
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Quadro IV 

Comparação dos preços ao consumidor (mínimo, máximos e médios) dos produtos em 

mercados das cidades de Maputo, Chibuto, Tete e Nacala-Porto (valores em meticais por kg). 
 Preço mínimo Preço Máximo Preço Médio 

Produto Maputo Chibuto Tete Nacala Maputo Chibuto Tete Nacala Maputo Chibuto Tete Nacala 

Alface 35 10 27,5 8,25 65 20 52,5 20 50 15 40 14,1 

Cebola 27,5 35 27,5 37,5 37,5 40 40 65 32,5 37,5 33,8 51,2 

Cenoura 45 80 35 120 65 100 60 150 55 90 47,5 135 

Couve  35 20 22,5 4,25 50 40 50 12,5 42,5 30 36,3 8,4 

Milho 15 5 8 9,5 20 10 27,5 17,5 17,5 7,5 17,8 13,5 

Pepino 45 20 22,5 40 65 40 32,5 50 55 30 27,5 45 

Quiabo 65 15 32,5 17,5 100 15 50 35 82,5 15 41,3 26,3 

Tomate 22,5 20 25 45 50 50 35 115 36,3 35 30 80 

Fonte: Elaboração do autor, com base em entrevistas. 

Pela acção que exercem na procura de hortícolas, os grandes operadores económicos15 que se 

instalam nos emergentes centros urbanos não deixam de contribuir para uma pressão inflacionista 

sobre os preços agrícolas. É neste contexto que diversos agricultores se sentem encorajados a 

apostar na produção de culturas de rendimento, com destaque para o tomate, a alface, a cebola, o 

pepino, a cenoura ou o quiabo. Os discursos dos camponeses enfatizaram com frequência que a 

riqueza “sai da machamba” (Zona Verde, 48 anos), que a “machamba ajuda mesmo porque não 

é pouca coisa que sai da machamba (Nhartanda, 45 anos) ou que “é a agricultura que lhe oferece 

boas coisas e boas condições de vida” (Namissica, 30 anos). 

Nas zonas verdes da Matola e de Tete, precisamente no seio das associações mais antigas, das 

quatro estudadas, os camponeses revelaram um maior conhecimento dos mercados, assim como 

a adopção de decisões racionais em função de interesses comerciais. A escolha das culturas de 

rendimento a produzir é feita em conjugação com os preços praticados nos mercados (cujas 

variações sazonais conhecem pela experiência acumulada), assim como com o período de 

maturação das respectivas hortícolas. A título de exemplo, a produção de Quiabos constitui uma 

aposta estratégica de inúmeros camponeses na segunda época de cada ano, em virtude do atractivo 

preço de mercado16 (que no consumidor pode atingir os 50 meticais por kg, conforme mostra o 

quadro 4). Já na Zona Verde da Matola, e pelo facto de permitir até oito colheitas anuais, diversos 

camponeses tendem a especializar a sua produção na alface, beneficiando assim sucessivas vezes 

dos vantajosos preços do produto no mercado (que chega a atingir os 65 meticais por kg). De 

acordo com os técnicos extensionistas de Nacala-Porto, alguns camponeses da comunidade de 

Namissica começam a aperceber-se das vantagens da cultura de tomate, cujo preço no mercado 

local chega a atingir o valor máximo de 115 meticais por kg. 

Quer através dos inquéritos aplicados, quer das observações no terreno, quer das conversas 

informais mantidas com os diversos extensionistas foi possível constatar que as condições de 

produção são favoráveis (acesso a mão-de-obra familiar, a água e, por vezes, fornecimento 

gratuito de insumos) e que diversos agricultores produzem centenas de sacos e de caixas de 

                                                           
15 De acordo com o responsável pelos Serviços Distritais para as Actividades Económicas em Nacala-Porto, 

só a empresa Vale solicitou a quantidade semanal de 15 toneladas de tomate, assim como grandes 

quantidades de outras hortícolas, que o distrito não tem capacidade de produzir, optando aquela empresa 

pela importação. Diversos funcionários da Vale afectos às obras do porto de Nacala-Velha confirmaram 

que a mineradora contratou, em regime de outsourcing, uma empresa que serve pelo menos 8000 refeições 

diárias aos respectivos funcionários. 
16 Trata-se de uma aposta estratégica comum na comunidade, particularmente na segunda época agrícola. 

Unicamente com base nas receitas oriundas da venda de quiabos, diversos camponeses foram capazes de 

construir casas e dependências com materiais convencionais, quer para residência própria quer para 

arrendamento. 
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hortícolas como tomate, cebola, pepino, cenoura, alface ou quiabos. O quadro 5 resume a área 

explorada pelos camponeses das quatro comunidades analisadas, as receitas totais em meticais ao 

longo do último ano, os custos de produção, assim como os resultados médios do exercício anual 

e respectiva produtividade por metro quadrado. 

 

Quadro V 

Área, receitas, custos de produção e resultado médio do exercício anual 
Comunidade

s analisadas 

Receitas 

(em 

meticais) 

Custos 

(em 

meticais) 

Resultado 

líquido 

(em meticais) 

Área 

média 

explorada 

Produtividade 

(Receitas/área 

média explorada) 

Matola (1) 63.231 10.205 53.026 3552 m2 17,8 

Chibuto (2) 24.657 14.805 9852 2000 m2 12,3 

Tete (3) 168.345 18.430 149.915 3346 m2 50,3 

Nacala (3) 62.705 2290 60.415 27.077 m2 2,3 

     Fonte: Elaboração do autor, com base em entrevistas. 

(1) Resultados referentes a uma amostra de 15 camponeses. 

(2) Dados fornecidos pela organização não-governamental Visão Mundial, referentes à associação 

de 62 camponeses do distrito de Chibuto. Os valores fornecidos referem-se apenas ao resultado 

da primeira campanha de 2014, tendo esse valor sido duplicado e apresentado nesta tabela como 

estimativa anual. 

(3) Resultados referentes a uma amostra de 20 camponeses. 

 

Da análise do quadro 5 é possível realizar um conjunto de três constatações. Em primeiro lugar, 

os rendimentos dos camponeses são particularmente elevados tendo em consideração a média 

nacional. Com base no Inquérito Agrícola Integrado (IAI) de 2012 do Ministério da Agricultura, 

Smart e Hanlon (2014: 14) concluem que a família típica moçambicana da zona rural tem um 

rendimento em dinheiro de menos de 3400 meticais (115 USD) por ano, para uma família de 

cinco pessoas, representando significativamente menos que 0,5 dólares por pessoa, por semana, 

para aquisição de diversos bens de consumo essenciais. Com base nestes resultados, os autores 

(2014: 50) definiram “pequeno agricultor comercial” como o agricultor que produz 

principalmente para o mercado, vende colheitas com valores superiores a cinco vezes o 

rendimento mediano em dinheiro de uma família, portanto 17.000 meticais por ano. Na mesma 

linha, definiram “agricultor comercial médio” como aquele grupo localizado no quartil do topo 

dos agricultores comerciais, com vendas acima de 40.000 meticais por ano. Com base no IAI e 

no Trabalho de Inquérito Agrícola (TIA), os autores estimaram a existência de cerca de 51.000 

pequenos e 17.000 médios agricultores comerciais, que representam menos de 2% do total de 

todos os agricultores moçambicanos.  

Considerando esta terminologia proposta, a amostra que compõe o presente estudo representa, à 

escala moçambicana, um grupo economicamente destacado. O valor médio anual das receitas dos 

camponeses inquiridos é sempre superior a 24.657 meticais anuais (no caso da comunidade de 

Mucotuene, no distrito de Chibuto) – tratando-se de pequenos agricultores comerciais na 

terminologia de Smart e Hanlon – chegando a atingir os 168.345 médios anuais (14.028 mensais) 

entre os camponeses de Nhartanda no distrito de Tete, representando, nestes casos, agricultores 

comerciais médios. Nesta comunidade, três operadores obtiveram receitas anuais superiores a 

300.000 meticais, tendo um deles atingido os 725.000 meticais17. Os camponeses do vale de 

Nhartanda destacaram-se dos restantes pelo facto de terem sido também aqueles que mais 

despenderam em custos de produção, particularmente em insumos agrícolas e em despesas com 

contratação de mão-de-obra. Na Zona Verde da Matola, as receitas médias dos camponeses 

entrevistados ultrapassaram os 63.231 meticais por camponês, tendo-se registando um produtor 

                                                           
17 Trata-se de um camponês que explora uma área de 3960m2 onde produz anualmente tomate (de onde 

obtém 140.000 meticais de receitas), alface (120.000 meticais), quiabos (80.000), milho (75.000) entre 

outros produtos agrícolas. 
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que atingiu os 495.000 anuais. Em Namissica, a média de receitas anuais dos camponeses 

ultrapassou os 62.705 meticais (oriundos unicamente da agricultura, excluindo, portanto, as 

receitas de actividades de pecuária) – trata-se de um valor médio mensal de 5225 meticais, que 

constitui uma alternativa mais atractiva que o assalariamento por conta de outrem no sector formal 

da economia. Diversos camponeses em Namissica auferiram receitas agrícolas anuais acima dos 

90 mil meticais, sendo que o maior produtor atingiu os 400 mil. O facto de esta comunidade 

beneficiar de um conjunto de apoios de diversas organizações não-governamentais – que, num 

incentivo inicial, vêm fornecendo gratuitamente insumos como enxadas, botas e sementes, para 

além de técnicos extensionistas para apoio na formação e experimentação – torna o negócio mais 

rentável no final do exercício.  

Em segundo lugar, constata-se que as associações com maior capacidade produtiva, não só em 

termos de receitas anuais, como em termos de produtividade, são precisamente aquelas mais 

antigas. De facto, quer na Zona Verde da Matola, quer no vale de Nhartanda em Tete, os 

camponeses mostraram-se conhecedores das culturas mais indicadas para os respectivos terrenos, 

de adubos e medicamentos, assim como das culturas mais rentáveis em função das dinâmicas do 

mercado. Da mesma forma, em Nhartanda, as comunidades revelaram uma melhor capacidade de 

organização, patente ao nível das contribuições para o funcionamento e manutenção de 

electrobombas, através do pagamento de quotas mensais ou através da regulamentação interna de 

proibição do uso de pesticidas. Estes factores concorrem para o facto de estas comunidades 

manifestarem maiores índices de produtividade – 50,3 meticais de receitas anuais por m2 em Tete 

e 17,8 meticais por m2 na Zona Verde da Matola, contra apenas 2,3 e 12,3 em Nacala-Porto e 

Chibuto, respectivamente. Na comunidade de Namissica, os camponeses revelaram a detenção de 

diversas machambas pessoais, para além da área comum pertencente à associação, em regime de 

sub-exploração, justificando assim os baixos índices de produtividade nesta última. 

Em terceiro lugar, constata-se que são as associações mais próximas dos centros urbanos aquelas 

que revelaram custos de produção mais elevados, quer em insumos, quer na contratação de mão-

de-obra. Trata-se das comunidades com agregados familiares mais reduzidos, com maior 

penetração no sector urbano da economia, assim como uma maior integração no mercado (ao 

nível da venda dos produtos, do acesso ao crédito ou da contratação de mão-de-obra). 

 

5.2. Situações de pluriactividade  

 

Dos discursos dos camponeses entrevistados, as situações de pluriactividade (por via do 

assalariamento por conta de outrem ou pela criação de um negócio por conta própria, 

paralelamente à actividade agrícola) constituem um importante complemento às receitas 

provenientes da agricultura, com maior incidência no Sul de Moçambique – em Maputo (22,5%) 

e em Chibuto (17,5%) – ver quadro 3. Nestes casos, 69% dos entrevistados da Zona Verde e 54% 

de Mucotuene revelaram a existência de membros do agregado familiar (maridos ou filhos), quer 

a trabalhar na cidade de Maputo quer, sobretudo, na África do Sul. A comunidade da Zona Verde 

da cidade da Matola encontra-se inserida nas actividades (in)formais da economia da capital do 

país, proporcionando a muitos agregados familiares a obtenção de rendimentos fora da actividade 

agrícola, não só através do assalariamento, em áreas como a construção civil, a mecânica, em 

actividades burocráticas, ou ainda através da criação de pequenos negócios informais. 

Da mesma forma, a proximidade com a África do Sul – com uma economia comparativamente 

mais dinâmica, quer ao nível de oportunidades de trabalho, quer ao nível dos salários praticados 

não deixa de proporcionar oportunidades migratórias a muitos camponeses, assim como a geração 

de rendimentos complementares à actividade agrícola. As práticas de pluriactividade não 

representam necessariamente a desagregação da família camponesa, mas a sua sobrevivência e 

reprodução, com a qual a própria família pode contar para viabilizar as suas estratégias de 

reprodução. A proximidade com os grandes centros urbanos abre um conjunto de alternativas 

frequentemente vistas como complementares à actividade agrícola. Quer na Zona Verde da 

Matola quer nas comunidades do Chibuto, as entrevistas a camponesas permitem constatar que 

as situações de pluriactividade familiar possibilitam uma maior estabilidade económica, a 

escolarização dos mais novos e o acesso a cuidados de saúde, mas também o funcionamento da 
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actividade agro-pecuária, em termos de acesso a insumos ou a mão-de-obra assalariada para 

compensar a partida de membros da família: 

 

- “O meu marido mandava dinheiro da África do Sul, e eu usava o dinheiro para contratar 

pessoas para trabalhar na machamba... (...); para além de usar aquele para a machamba, 

construí casa de três quartos e duas salas. Comprámos gado bovino e gado caprino. Assim como 

outras actividades que na altura tinha” (camponesa do Chibuto, 55 anos); 

- “(...) por exemplo [o] meu marido está a trabalhar [na África do Sul], ele tem que me ajudar 

(...) Ele manda dinheiro e eu compro aquelas coisas (...); só digo ao meu marido que esse mês 

estou mal, ele me ajuda” (camponesa da Zona Verde, idade não apresentada) 

 

Entre as comunidades de Namissica e de Nhartanda não deixaram também de se identificar 

diversas situações de pluriactividade, relacionadas com a realização de pequenas actividades 

artesanais com fins comerciais e inseridas na economia local – como a produção de produtos 

alimentares ou a alfaiataria – combinadas e complementares aos rendimentos agrícolas. Apesar 

da distância relativamente à capital ou à África do Sul, também foram apresentadas algumas 

situações migratórias para os grandes centros urbanos ou a inserção na vida económica das 

cidades, particularmente no sector informal da economia: 

 

- “Ela é uma mulher trabalhadora e tem vontade: ela vai para as matas com a catana dela e 

faz destronca e arruma a árvore, queima e sai o carvão. Coloca nos sacos e vai vender na cidade. 

É esse dinheiro que serve para comprar sementes, escola, alimentação e saúde” (camponesa de 

Namissica, 47 anos, traduzido pelo extensionista); 

 

Contudo, nestas duas comunidades, as situações de assalariamento e os níveis de absorção dos 

trabalhadores pela economia local, assim como a existência de actividades informais paralelas, 

foram comparativamente menos evidentes. Os motivos apresentados foram bastante variáveis e 

estiveram relacionados com vários aspectos. Em primeiro lugar, diversos camponeses referiram 

a não detenção de um documento de identificação, exigida pelas empresas do sector formal da 

economia aquando do processo de formalização do contrato de trabalho.  

Em segundo lugar, a opção de fixação na zona rural foi justificada pela ausência das qualificações 

profissionais requeridas pelas entidades empregadoras. Particularmente na comunidade de 

Namissica (distrito de Nacala-Porto), nenhum dos camponeses entrevistados avançou para além 

da quarta classe, sendo que os mais velhos nem frequentaram o ensino primário. A grande maioria 

dos entrevistados demonstrou grande dificuldade de expressão na língua portuguesa, o que se 

reflectiu na falta de confiança e no pessimismo relativamente à opção migratória, não obstante a 

tão propagada implementação de megaprojectos na região, potencialmente geradores de emprego. 

Como referia um camponês de Nacala-Porto (traduzido por um extensionista rural): “está dizer 

que não é porque ele não quer trabalhar na cidade, mas para lá é preciso escolaridade e ele não 

estudou. Agora prefere levar a enxada e trabalhar com a terra”. 

Em terceiro lugar, a segurança económica e alimentar proporcionada pela actividade agrícola 

foram invariavelmente repetidas pela maioria dos camponeses de todas as comunidades. O facto 

de muitos actores virem acumulando um rendimento anual oriundo da actividade agrícola superior 

a 60.000 meticais – claramente maior que o salário mínimo nacional (equiparado como vimos a 

um “agricultor comercial médio”) – justifica a aposta nesta actividade e a assunção da mesma 

como estratégia socioeconómica viável. De facto, uma ideia frequentemente repetida pelos 

camponeses relacionou-se com a potencialidade da terra enquanto fonte de rendimento, 

comparativamente a outras actividades da economia: 

 

- “Antes ele fazia comércio de curta escala mas viu que não lhe rendia. Ele levava mandioca 

fresca para Nacala, levava galinha, peixe por aí e foi ver que não está a render. Então, ele optou 

por fazer a agricultura. Hortícolas levando por si só mesmo levar para vender, viu que poderia 

ganhar mais. Antes vinha só comprava e revender. Agora o processo não é esse. Agora é produzir 

e levar e vender pessoalmente” (camponês de Namissica, 40 anos, traduzido por extensionista). 
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Em quarto lugar, na comunidade de Namissica, a distância à cidade, assim como a precariedade 

dos acessos, a deficiência dos meios de transportes e os respectivos custos, não deixam de 

desmotivar a opção pelo assalariamento urbano, não obstante as divulgadas dimensões do 

investimento privado no corredor de Nacala. 

Finalmente, não deixaram de ser apontadas justificações relacionadas com a inflexibilidade das 

formas de assalariamento urbano assim como aspectos mágico-tradicionais, relacionados com 

feitiços lançados por colegas ou vizinhos invejosos. Como referia um camponês de Nacala-Porto 

(traduzido por um extensionista rural) durante um grupo de discussão: 

 

- “Ele está a dizer que, lá onde ele trabalhava, só por levar uma enxada ou catana era expulso 

do serviço; mas trabalhando a terra, ninguém vai-te expulsar porque é sua coisa. Trabalhas com 

vontade e com amor e tudo mais (...) [Ele] trabalhou no Conselho Municipal por 12 anos. 

Trabalhava de 1 a 30 e tinha um salário de 2358 [meticais]. Este salário não lhe rendia porque 

o que ganhava lá era feitiço que lhe enfeitiçavam. Era vale que ele pagava e não lhe rendia para 

a família. Mas com a ajuda desses projectos ele consegue trabalhar a terra e pagar algumas 

coisas. O pouco que comercializa depois do rendimento ele consegue guardar 100, 200 ou 300 

meticais e aproveita a matapa. Aproveita muitas vitaminas por ai”.  

 

Neste contexto, a contratualização das relações sociais imposta por uma entidade empregadora 

no sector moderno da economia entra em conflito com expectativas afectivas e paternalistas18 da 

parte dos camponeses. Na linha da análise de Abudu (1986: 34) sobre o processo de 

assalariamento das populações rurais ao longo do período colonial, poder-se-ia explicar esta 

relutância ao assalariamento urbano pela capacidade camponesa de subsistência alimentar, pela 

segurança proporcionada pelo grupo doméstico e consequente receio de ruptura dos laços 

familiares, bem como pelo receio da doença, da morte e de outros infortúnios nas zonas urbanas.  

 

5.3. Microfinanças e poupanças informais 

 

As microfinanças referem-se à prestação de serviços financeiros relacionados com créditos, 

depósitos ou seguros diversos e que envolvem reduzidos montantes monetários, concedidos a 

entidades individuais ou colectivas, formais ou informais, de baixo rendimento, tendencialmente 

excluídas do sistema bancário formal. As microfinanças surgiram da necessidade de criação de 

alternativas de acesso ao crédito por populações que não dispõem de condições de acesso aos 

bancos tradicionais. O microcrédito vem sendo entendido como uma política que aparece nas 

regiões em desenvolvimento para combater a pobreza. Para além do acesso ao consumo, o 

microcrédito permite a abertura de pequenos negócios, a criação e manutenção de postos de 

trabalho, assim como a geração de renda para as famílias, provocando um efeito multiplicador 

dos benefícios da comunidade. Ao longo das últimas décadas, diversas iniciativas de microcrédito 

penetraram nos meios rurais.  

As dificuldades de acesso ao crédito dos camponeses (em virtude da ausência de documentos de 

identificação, de inexistência de garantias, de dificuldade de formalização de planos de negócio 

ou de deficiente penetração do sistema bancário, entre outros aspectos) não invalidam a existência 

de um conjunto de experiências com a banca comercial (sobretudo entre os camponesas de 

associações mais antigas e inseridas nos grandes centros urbanos), que a maioria dos mutuários 

não mostra vontade de repetir. Como referia uma camponesa de 50 anos na Zona Verde “houve 

aqui um empréstimo que foi dito que é para emprestar, mas vimos que esse dinheiro que nós 

vamos levar não fazemos nada com ele. Só levei duas vezes e paguei e depois deixei, porque 

podia-me criar problema”. Não obstante as dificuldades apresentadas nos reembolsos, com o 

                                                           
18 Hernandez (1998; 2000) recorre ao conceito de paternalismo para caracterizar o modelo de gestão de 

recursos humanos que emana de contextos económicos informais africanos, ainda que não se resuma aos 

mesmos. O termo é utilizado como metáfora para compreender as relações entre empregadores e 

empregados como se de relações entre pais e filhos se tratassem e procura demonstrar a transformação das 

relações de autoridade e de exploração, orientadas sob o imperativo do regulamento e do lucro, em relações 

éticas e afectivas, onde predomina o sentimento de dever para com um protector. 
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acesso ao crédito o cidadão passou a interagir com conceitos utilizados no mundo das 

microfinanças, tais como elegibilidade, garantias, juro ou amortização, para além das visitas de 

monitoria que não deixam de proporcionar o desenvolvimento de um sentido de responsabilidade 

entre os mutuários, desenvolvendo de alguma forma competências de gestão19. 

Num contexto de risco, os camponeses tendem a representar os sistemas de poupança e de crédito 

comunitário como alternativas bem mais consentâneas com as suas possibilidades. Da análise das 

respostas dos camponeses constata-se que as poupanças informais permitem a reunião de 

importantes quantias monetárias, sobretudo em Tete (25,7%) e Matola (20%) e menos em Nacala-

Porto (14,7%). Os contributos mensais para os xitiques são bem mais elevados na Matola (onde 

se chega a fazer xitique de 500 meticais e até de 1000 meticais) do que em Tete (que ronda 

normalmente os 200 meticais) ou Nacala-Porto (onde não costuma ultrapassar os 100 meticais). 

Estes sistemas de poupança informal para benefício rotativo não estão isentos de problemas e de 

dificuldades causados, sobretudo, pela falta de poder económico dos camponeses, mas também 

pela desconfiança manifestada em relação ao vizinho. 

Em todas as comunidades foram identificados camponeses que beneficiaram dos famosos “sete 

milhões”20, com particular destaque para os agentes mais próximos da liderança comunitária e 

mais envolvidos com as estruturas de poder local. Vários camponeses entrevistados revelaram ter 

beneficiado deste crédito, o que foi frequentemente confirmado pelos extensionistas locais. Numa 

das situações, o valor recebido foi aplicado na aquisição de um gerador para disponibilização de 

energia eléctrica na residência, onde são emitidos filmes para a família e para a comunidade, em 

troca do pagamento de um pequeno valor monetário. Uma vez que o beneficiário se torna 

imediatamente alguém com acesso a certo tipo de recursos que os outros membros da comunidade 

não acedem, estabelecem-se novas relações de poder, trazendo consigo novas formas de estar, de 

interacção social e de poder no seio da comunidade. Por um lado, cria desequilíbrios de detenção 

de recursos, relacionados não só com o acesso a bens materiais, mas também com a mudança de 

atitudes. Por outro lado, pode permitir situações de empregabilidade, desenvolvendo-se, dessa 

forma, relações de dependência e de poder paternalistas. Neste cenário, importaria analisar as 

relações sociais que resultam do estabelecimento destas novas relações de poder, que se foram 

formando com a disponibilização e acesso ao crédito, analisando, igualmente, até que ponto estes 

factores vêm influenciando a percepção do cidadão sobre o poder local ou sobre o aumento ou 

redução da pobreza nas comunidades onde vivem.  

 

5.4. Apoios do Governo e de organizações não-governamentais 

 

Todas as comunidades analisadas têm em comum o facto de, em algum momento, terem sido 

fortemente apoiadas por fundos externos. Quer por intermédio do apadrinhamento do Estado 

durante o período socialista, quer através de agências de cooperação internacionais, quer ainda, 

mais recentemente, por intermédio dos famosos “sete milhões”, as comunidades analisadas foram 

formalmente organizadas através da intervenção de entidades externas ou beneficiaram de 

condições especiais de acesso a motobombas e sistemas de irrigação, construção de represas, 

acesso a insumos, experimentação ou formação técnica nas áreas agrícolas.  

Constituídas durante o período socialista, as cooperativas de camponeses da Zona Verde e do 

Vale de Nhartanda surgiram no âmbito de um projecto político de colectivização dos meios de 

produção. Durante as entrevistas, os actuais responsáveis associativos personificaram o processo 

de criação da cooperativa na figura do Presidente Samora Machel, recordando os respectivos 

                                                           
19 Diversos entrevistados começaram a compreender o processo de devolução do capital, o carácter elevado 

das taxas de juro assim como a inflexibilidade da banca comercial. 
20 Com a aprovação em 2005 da Lei Orçamental para 2006, todos os distritos receberam um montante igual 

a sete milhões de meticais, “na base de nenhum critério previamente estabelecido” (Francisco, 2013: 215). 

Um ano depois o Governo tornou público que estes fundos se destinavam apenas a actividades de geração 

de alimentos, renda e emprego, sendo anunciados quatro critérios de dotação de fundos aos distritos: factor 

populacional (40%), factor territorial (10%), índice de pobreza (35%) e o desempenho fiscal (15%), tendo-

se tornado público que a principal finalidade de alocação destes fundos seria o combate à pobreza. Carecem 

ainda de estudos acerca da forma como estes recursos foram geridos e executados, assim como das novas 

dinâmicas de relacionamento social introduzidas nas comunidades rurais. 
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discursos de valorização da produção agrícola. Os camponeses referiram a existência de apoios 

recebidos ao longo desse período ao nível da demarcação e concessão dos terrenos agrícolas, de 

formação técnica e política ou mesmo da atribuição de bens de consumo21. Visando dinamizar a 

produção e assegurar a disponibilidade de alimentos nas cidades, onde em virtude do conflito 

militar e da seca esse abastecimento se tinha deteriorado, o Estado, com apoio de parceiros como 

a Cooperação Italiana, desenvolveu projectos para estimular o desenvolvimento da actividade 

agrícola nas Zonas Verdes das cidades de Maputo e da Matola, particularmente no vale do 

Infulene. No âmbito desses projectos, ao longo das décadas de 1980 e de 1990, vários 

equipamentos (motocultivadoras, motobombas, regadores, etc.) e insumos agrícolas foram 

disponibilizados aos produtores em condições bastante facilitadas (Sitoe, s.d.). Através do apoio 

de organizações como o UNICEF, foram realizados furos de água, construídos reservatórios e 

canalizações para regadio e adquiridas motobombas. Da mesma forma, a comunidade de 

Nhartanda beneficiou da construção de um armazém, de uma moageira, assim como uma creche 

para os filhos dos camponeses, construída com apoio do UNICEF. No ano de 2014, os 

camponeses receberam uma nova motobomba da Direcção Provincial de Agricultura de Tete, 

tendo também beneficiado de apoios para a realização de pequenos projectos de avicultura da 

parte de empresas como a Vale, a Rio Tinto e a Leaf Tobacco, integrados nas respectivas 

iniciativas de responsabilidade social (Carlos, 26.06.2014). Ainda que constituam hoje 

organizações independentes, o facto é que ambas desenvolveram uma relação embrionária com o 

partido Frelimo22, assim como estreitas relações com outras organizações políticas como a 

Organização das Mulheres Moçambicanas (OMM), ao nível da mobilização dos cidadãos.  

Já na cidade de Nacala-Porto, os camponeses de Namissica foram apoiados por diversos projectos 

de intervenção comunitária, promovidos por organizações não-governamentais como a Save The 

Children ou o Instituto de Cooperação Económica Internacional (ICEI), que prestaram apoio em 

diversas áreas, como ao nível da formação em áreas de nutrição, construção de latrinas, higiene e 

saneamento, assim como de produção agrícola, através da disponibilização de quadros 

extensionistas. A ICEI construiu duas represas e faz o fornecimento integral de sementes e alfaias 

agrícolas.  

Já no Chibuto, os camponeses beneficiaram do apoio da ONG Visão Mundial ao nível da 

angariação de interessados e formalização da associação, da divisão da área em parcelas e 

instalação de um sistema de regadio, de facultação de sementes e de apoio na extensão agrária. O 

apoio foi concedido a título de empréstimo, a amortizar ao longo de cinco anos, a partir dos 

rendimentos obtidos das colheitas agrícolas futuras. 

Se todas as comunidades beneficiaram em algum momento de um apoio externo, já as 

modalidades do apoio foram bastante heterogéneas, podendo-se distinguir um conjunto de três 

situações. Em primeiro lugar, a ajuda de cariz mais assistencialista, promovida, em geral, por 

intermédio de organizações não-governamentais, que disponibilizam gratuitamente os meios de 

produção e insumos, assim como a formação agrícola aos camponeses. Trata-se do tipo de apoio 

prestado pelo ICEI na cidade de Nacala-Porto. Os diversos quadros das organizações não-

governamentais contactados no terreno salientaram, frequentemente, a cultura dependentista dos 

camponeses intervencionados, que alimentaram ao longo dos anos uma expectativa de obtenção 

gratuita de várias formas de ajuda (fornecimento de insumos, construção de represas, atribuição 

de moto-bombas), ao invés de procurarem proactivamente as soluções para os respectivos 

problemas. 

                                                           
21 A partir de finais da década de 1980, com a diminuição dos apoios do Estado, a lógica de organização 

cooperativista foi substituída por práticas mais individualistas, invertendo-se o processo de colectivização 

dos meios de produção, passando as cooperativas a funcionar mais como uma associação. Como referia 

uma camponesa de Tete: “ao andar do tempo, aquela maneira de trabalhar em cooperativas, nós vimos, 

que já não estava a dar bem, e porque os apoios já estavam a diminuir e as pessoas vinham; quando vinham 

no vale de Nhartanda para vir trabalhar... só vinham! Às vezes vinham, ou às vezes não vinham... e 

prontos”. 
22 Em conversa informal, Ernesto Tembe, na época presidente da associação dos camponeses da Zona 

Verde, explicava a estreita relação entre a associação de camponeses e as estruturas políticas locais pelo 

facto de a Frelimo ser “o nosso pai”, responsável histórico pela respectiva mobilização e organização em 

associação. 
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Em segundo lugar, uma forma de assistência mais responsabilizadora, preocupada com o 

desenvolvimento da autonomia financeira dos beneficiados e com o desenvolvimento de uma 

mentalidade comercial. Neste campo destaca-se a Auxílio Mundial que forneceu condições de 

produção em sistema de regadio em forma de empréstimo, amortizável ao longo de três anos, 

assim como um extensionista local que, para além de experimentação, partilha conhecimentos nas 

áreas comerciais e de marketing. De conduta protestante, a Auxílio Mundial disponibiliza 

membros religiosos que, em pequenas palestras nas imediações da machamba, condenam a 

procura de soluções mágico-tradicionais23, procurando responsabilizar os cidadãos pelos seus 

actos na vida terrena. Trata-se daquilo que Max Weber (2006) designou de “desencantamento do 

Mundo”, assim como de desenvolvimento de um espírito capitalista24.  

Por fim, foram identificadas práticas de apoio do Estado, nomeadamente pela facultação de 

extensionistas agrários e pelo fornecimento de motobombas. O impacto deste tipo de apoios foi, 

no entanto, bastante relativo, caracterizado pela demora burocrática, pela exiguidade do apoio ou 

pela reduzida transparência. Trata-se de um cenário que, na linha de Smart e Hanlon (2014: 128-

129), apresenta um duplo efeito negativo. Por um lado, cria a percepção que, para além de 

irregulares, os apoios necessários dirigem-se principalmente para um grupo restrito de pessoas, 

normalmente próximos do poder político. Por outro lado, vários anos de apoios para 

aproveitamento político despoletaram uma crença de que os factores de produção são donativos, 

que não se tem de pagar. Para muitos entrevistados, os insumos, equipamento e empréstimos são 

vistos como ofertas, dádivas do partido no poder – como contrapartida de variadas formas de 

actividade política – ou de organizações não-governamentais.  

 

 

6. CONSUMO E INVESTIMENTO 
 

Um aspecto que se procurou compreender ao longo da investigação foi o destino das receitas 

oriundas da actividade agrícola ou de outras fontes de rendimento. Da análise dos discursos dos 

camponeses sintetizados no quadro 6 constata-se que os valores são frequentemente reinvestidos 

na actividade agrícola (46% das referências), no consumo doméstico (31,5%), mas também na 

escolarização dos mais jovens (17,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Os extensionistas rurais partilharam diversas histórias relacionadas com o frequente recurso das 

comunidades ao curandeiro para resolução de problemas, não só de saúde, mas relacionados também com 

a própria vida profissional. Situações de doença, de ansiedade ou de infortúnio são frequentemente 

merecedoras de uma consulta tradicional, cujo diagnóstico, não raras vezes, aponta para um responsável 

mal-intencionado, nomeadamente um familiar, um vizinho invejoso ou um rival ambicioso, entre outros. 

De acordo com os interlocutores, estas situações são responsáveis não só pela delapidação das poupanças 

familiares nos médicos tradicionais, como também por conflitos no seio da comunidade. 
24 Max Weber procurou explicar as actividades económicas e o desenvolvimento do capitalismo a partir 

das convicções religiosas. Analisando a ética de conduta protestante, Weber (1995) observou que o fiel se 

julgava constantemente vigiado por Deus, numa relação como que jurídica, de superior para inferior. A 

vida terrena era representada como um sacrifício para uma futura recompensa no além, pelo que o praticante 

se via obrigado a disciplinar os seus comportamentos, em busca de um sinal de eleição. Perante a 

condenação do ócio e do prazer, o fiel encontrava na avareza e no trabalho uma saída para a sua salvação, 

desenvolvendo assim um conjunto de atitudes consentâneas com o espírito do capitalismo: orientação para 

a poupança, acumulação e constante (re)investimento na produção. Por um longo e persistente processo de 

educação, este ethos capitalista alastra-se a outros grupos sociais (inclusivamente aos operários) e ao 

conjunto da sociedade (Weber, 1996: 63).Para Weber (2006: 278), o protestantismo professou assim um 

“ascetismo intramundano”, de cariz proactivo. 
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Quadro VI 

Aplicação do capital acumulado 
Destino: Matola Tete Nacala Chibuto Média 

Canalização para a agricultura 58,5% 69,0% 24,1% 25% 46,0% 

Investimento noutro negócio 12,2% 3,4% 0,0% 17,9% 4,8% 

Consumo doméstico 22,0% 20,7% 44,4% 44,6% 31,5% 

Escolarização e saúde 7,3% 6,9% 31,5% 12,5% 17,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 

 Fonte: Elaboração do autor, com base em entrevistas. 

6.1. Canalização para a agricultura 

 

Da análise dos discursos dos entrevistados, o maior número de referências à aplicação de capitais 

na actividade agrícola foi oriundo de camponeses provenientes das associações de Nhartanda em 

Tete (69%) e da Zona Verde na Matola (58,5%), precisamente aqueles com mais anos de 

actividade, mais próximos dos grandes centros urbanos e, presentemente, menos 

intervencionados, quer pelo Estado, quer por organizações não-governamentais (pelo menos por 

comparação com as restantes comunidades). Possivelmente, em resultado da maior integração no 

mercado, entre os camponeses do vale de Nhartanda (em Tete) e da Zona Verde (na Matola) foram 

mais vezes relatados gastos na aquisição ou manutenção de motobombas, na compra de insumos 

agrícolas ou na contratação de mão-de-obra. Como anteriormente referido, em virtude da menor 

dimensão do agregado familiar e da respectiva integração nas actividades urbanas (nas escolas e 

no mercado de trabalho), estas comunidades recorrem com mais frequência à contratação de mão-

de-obra assalariada por períodos mais ou menos prolongados, aumentando desta forma os custos 

de produção agrícola: 

Não obstante algumas dificuldades apresentadas no acesso a pesticidas, sementes ou adubos, os 

diversos camponeses mostraram habilidade de aquisição dos mesmos, quer nos sectores informais 

da economia, quer adquirindo na África do Sul (enviado pelos respectivos familiares, 

particularmente oriundos do Sul do país), para além das lojas da empresa Pannar. Alguns 

camponeses (próximos dos centros urbanos de Maputo e Tete) adquirem sementes ou adubos em 

grande quantidade e revendem aos restantes elementos da associação. Orientados pelos técnicos 

extensionistas, os camponeses de Namissica mostraram conhecimentos acerca do uso de 

pesticidas orgânicos concebidos, por exemplo, a partir de piri-piri.  

A localidade de Namissica constituiu aquela onde a canalização de valores monetários para a 

agricultura foi menos referida. De facto, em 20 camponeses, quatro referiram que, ao longo do 

último ano, não aplicaram qualquer valor na actividade agrícola (quer em insumos, quer em mão-

de-obra, quer noutras despesas), dependendo exclusivamente dos apoios de organizações não-

governamentais ou da mão-de-obra oriunda de uma extensa família. Metade desses 20 

camponeses referiu ter despendido menos de 1.000 meticais anuais em insumos e mão-de-obra. 

Não obstante, despertando para a potencial rentabilidade da actividade agrícola num contexto 

proteccionista, alguns camponeses estão a investir na aquisição de terrenos25 e na extensão da área 

cultivada, numa região onde a especulação imobiliária não é comparável aos distritos de Tete ou 

da Matola. 

 

6.2. A aplicação em consumo 

 

Como explica o quadro 6, o consumo doméstico constitui o segundo destino mais vezes 

mencionado das receitas dos camponeses. Uma parte das receitas reunidas é, de facto, aplicada 

na aquisição de bens de primeira necessidade que a comunidade não consegue produzir como, 

por exemplo, o sabão, o óleo ou o açúcar, bem como utensílios de cozinha, entre outros bens. 

                                                           
25 De acordo com um camponês entrevistado, os custos envolvidos na transacção de áreas com cerca de 

30x40 metros rondaram os 10.000 meticais. 
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Localizados a escassa distância dos centros comerciais das cidades de Maputo e da Matola e 

(geográfica e familiarmente) próximos da África do Sul, os camponeses da Zona Verde 

encontram-se há vários anos inseridos numa emergente sociedade de consumo. As observações 

realizadas ao longo da presença no terreno foram consentâneas com os discursos dos camponeses. 

Entre as comunidades da Matola e de Tete, todas as casas são feitas de materiais convencionais 

(blocos de cimento e telhado com chapa de zinco), inúmeras das quais recentemente melhoradas. 

A partir das observações realizadas constatou-se que estes entrevistados adoptam práticas de 

consumo urbanizadas. As residências observadas dispõem de mobília de fabrico industrial, assim 

como aparelhos de música (por vezes com o volume elevado) ou de televisão, para além de 

geleiras e arcas congeladoras. Em entrevista ao Jornal Noticias (Redacção, 07.11.2014: 5), Eulália 

Baute, presidente da União das Associações do Vale de Nhartanda referia que, apesar dos 

contratempos – avarias constantes no sistema de captação e bombagem de água para a irrigação 

e algumas zonas com salinidade –, as receitas dos camponeses têm permitido a melhoria das 

condições sociais: “a nossa vida é normal, temos na nossa maioria casas grandes e de alvenaria, 

com energia eléctrica, água canalizada, electrodomésticos”. A quase totalidade dos entrevistados 

(das quatro comunidades) detinha um telemóvel ou, pelo menos, revelou existir um destes 

aparelhos no agregado familiar. Apesar de constituir uma excepção na comunidade, um dos 

jovens camponeses de Tete manuseava um aparelho telefónico com câmara fotográfica e ligação 

à internet, com o qual alimentava a sua página pessoal do Facebook. No Norte do país, um destino 

frequentemente atribuído às receitas relaciona-se com a aquisição de meios de transporte, 

particularmente motorizadas ou bicicletas, melhorando desta forma a mobilidade dos camponeses 

e permitindo o reconhecimento dos mesmos na comunidade. 

A penetração dos hábitos de consumo e estilos de vida urbanos nas zonas rurais26 vem sendo 

analisada por diversos autores. Analisando as formas de investimento das poupanças no local de 

origem por emigrantes no distrito de Massinga (província de Inhambane), Farré (2009: 225) 

constata situações de aplicação das receitas acumuladas na construção de casas de alvenaria ou 

chapas de zinco e depósitos de água de alvenaria, em ritos e cerimónias matrimoniais (lobolo ou 

pela Igreja, num contexto em que é comum um homem ter mais do que uma mulher) ou fúnebres 

(seja por um membro da família recentemente falecido, seja por um membro falecido há mais 

tempo, seja por outra razão que torne imperativa a realização de uma cerimónia), de transporte, 

compra de animais ou aquisição de terra. Por sua vez, a partir da análise de práticas de jovens 

adultos de Inhambane, Archambault (2010) mostra como os telefones móveis penetraram na 

sociedade moçambicana actuando como símbolos evidentes de diferenciação social, tornando-se 

instrumentos de comunicação indispensáveis num quadro socioeconómico de rápida mudança, 

para além de viabilizarem estratégias de subsistência. Os telefones móveis ajudam as famílias a 

manterem-se em contacto e informadas, especialmente em regiões onde os indivíduos estão 

dispersos por motivos profissionais ou formativos, desempenhando ainda um papel fundamental 

no envio de remessas a longa distância e permitindo a coordenação da respectiva distribuição. A 

autora analisa a forma como os telefones móveis são cada vez mais utilizados para consolidar e 

gerir outras redes de redistribuição baseadas em relações íntimas, entre homens e mulheres, 

permitindo desta forma a consolidação de papéis de género. O telefone tem, assim, a função de 

envio de recargas, propinas escolares, dinheiro para transportes ou extensões para o cabelo, 

permitindo ainda impressionar um potencial amante ou insultar um rival. Mais recentemente, a 

operadora Movitel tem sido também responsável pelo alargamento do acesso ao telemóvel, 

incluindo em distritos mais isolados, especialmente no Centro e Norte do país, com impactos nas 

respectivas relações sociais. Por sua vez, Smart e Hanlon (2014: 19) relatam episódios de alguns 

agricultores zambezianos que, nas suas motorizadas, vêm hoje aos centros urbanos da província 

fazer compras ou, no final da semana, à discoteca. Segundo os autores, com a actividade agrícola 

os camponeses ganham mais dinheiro que os jovens no sector informal da pequena cidade. A 

vulgarização do acesso a motorizadas e bicicletas altera também o cenário das pequenas 

                                                           
26 Refira-se que a utilização do conceito rural na designação de áreas como a Zona Verde da Matola ou o 

Vale de Nhartanda deve ser realizada com as devidas reservas. Neste caso trata-se de áreas urbanas onde 

se desenvolvem actividades agrícolas. 
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localidades onde encontram-se hoje nas barracas pneus e peças de motorizada e bicicletas para 

venda. 

Da observação do vestuário das camponesas da localidade de Coca Missava no distrito do Chibuto 

foi possível constatar a familiarização das mesmas com os hábitos de consumo e modas urbanas. 

Durante a realização de um grupo de discussão que envolveu três dezenas de camponesas foi 

possível identificar pelo menos seis (20% do grupo) com as unhas pintadas, sendo que a grande 

parte não usava cabelos naturais. Diversas camponesas traziam consigo peças de vestuário 

oriundas da vizinha África do Sul (como gorros para protecção do frio ou camisolas da popular 

selecção sul-africana de futebol Bafana-Bafana). 

Para além de aplicação em bens duráveis, as poupanças informais são também canalizadas para 

convívios e reuniões familiares. Trata-se de uma prática mais comum entre as comunidades 

camponesas mais integradas nos centros e estilos de vida urbanos, financeiramente mais estáveis 

e com uma estrutura de organização familiar menos alargada27. Apesar de terem taxas de 

natalidade mais reduzidas (mais próximas das médias urbanas), nos discursos dos camponeses 

não deixa de ser valorizada a reunião da família e respectiva coesão, sendo inclusivamente 

canalizados valores económicos para a concretização dos necessários encontros. Os chamados 

xitiques de festa constituem, assim, oportunidades de fortalecimento dos laços familiares em 

contextos de inserção na vida activa urbana, de individualismo e contratualização das relações 

sociais e, portanto, de maior risco de desfragmentação do espírito de comunidade, da 

solidariedade mecânica28 e da família-providência. Nesta perspectiva, num contexto de 

fragilidade do papel do Estado na protecção dos cidadãos, o atenuamento de problemas sociais 

relacionados com situações de pobreza, de desemprego ou insuficiência de rendimentos tem 

residido na capacidade da sociedade (por intermédio da família providência), de uma forma 

informal, de estabelecer redes de relações familiares, de vizinhança e de entreajuda, trocando bens 

e serviços numa base mais ou menos mercantil e (des)interessada. Em virtude da integração na 

vida urbana, o enfraquecimento dos antigos laços de solidariedade e de todo um universo 

simbólico assente nas relações de inter-conhecimento, colocaria o indivíduo em situação cada vez 

mais impotente e desarmado perante as ameaças exteriores, outrora atenuadas pelos grupos de 

pertença, funcionando o xitique como mecanismo de solidariedade entre as famílias.  

 

6.3. Escolarização e saúde 

 

O investimento na educação dos mais novos constitui uma estratégia adoptada pela maioria dos 

camponeses entrevistados. Foi através da actividade agrícola, complementada com o 

assalariamento na cidade ou na África do Sul ou ainda com comércio informal, que diversas 

famílias camponesas da Zona Verde proporcionaram condições para que os descendentes 

completassem o ensino médio e se candidatassem até ao ensino superior. No Norte do país, foi, 

sobretudo através da actividade agrícola, que diversos camponeses conseguiram matricular os 

filhos e enviá-los para a escola, ainda que diversas vezes faltem às aulas para apoiar na actividade 

                                                           
27 Enquanto que em Maputo 69% dos agregados familiares é composto por seis ou menos pessoas, esse 

número reduz para 33% em Nacala-Porto. 
28 Em Da Divisão do Trabalho Social, Durkheim (1977) distinguiu dois tipos de solidariedade, 

nomeadamente a “solidariedade mecânica” e a “solidariedade orgânica”. Característica das sociedades 

pré-industriais e estruturada em sistemas domésticos de produção, a solidariedade mecânica caracteriza-se 

por uma reduzida divisão do trabalho, essencialmente com base em critérios sexuais. Em contextos 

colectivistas, as crenças, os valores e as representações colectivas predominam sobre as consciências 

individuais. Para Durkheim, o que caracterizaria as sociedades modernas seria precisamente a divisão do 

trabalho e a diferenciação social. Esta especialização e consequente fragmentação das relações sociais seria 

responsável pela complexificação dos sistemas sociais e, consequentemente, das trocas dos indivíduos com 

outros grupos. Emerge assim uma consciência mais individualista, ainda que formada socialmente. O 

individualismo social e o desempenho de profissões crescentemente diferenciadas acontecem num cenário 

de crescente complementaridade. As situações de anomia (por exemplo ao nível da divisão social do 

trabalho) resultariam não tanto do conflito de forças sociais, mas da quebra de laços de solidariedade ou da 

desregulamentação social. Para o autor, a diferenciação social não significa necessariamente uma ruptura 

dos laços sociais ou a desintegração das sociedades, mas antes a respectiva transformação. 
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agrícola. Mais próximos dos grandes centros urbanos e das respectivas oportunidades educativas, 

integrados na economia de mercado e com um comparativamente reduzido número de 

dependentes, entre os camponeses da Zona Verde da Matola e do Vale de Nhartanda em Tete foi 

possível identificar situações de descendentes a frequentar níveis avançados de ensino. Como 

reconhecia a presidente da União das Associações do Vale de Nhartanda em entrevista ao jornal 

Notícias (Redacção, 07.11.2014: 5), “a nossa vida é normal (...) com os filhos a frequentarem o 

ensino primário, secundário geral, pré-universitário e até superior, suportado pelos rendimentos 

da nossa produção”. Em conversas informais, diversos camponeses revelaram a estratégia de 

escolarização superior dos seus descendentes, não deixando de exprimir a expectativa familiar de 

inserção nas actividades burocráticas do sector terciário da economia (por intermédio do 

funcionalismo público) conjugáveis com a actividade de empresário agrícola, com recurso à 

contratação de mão-de-obra, mantendo, desta forma, não só a tradição camponesa familiar, mas 

também uma rentável actividade económica. 

Não obstante diversos camponeses da localidade de Mucotuene em Chibuto referirem a 

canalização de verbas para actividades relacionadas com a educação e a saúde, estes discursos 

não são consentâneos com os comentários da extensionista rural afecta aos Serviços Distritais das 

Actividades Económicas. De acordo com a mesma, apesar de diversos camponeses serem 

detentores de inúmeras cabeças de gado, a preocupação com as condições de educação e de saúde 

é bastante reduzida. Não obstante o poder económico, muitos camponeses apresentam um aspecto 

pouco saudável e adoptam uma atitude relutante em recorrer à medicina convencional. Por outro 

lado, as crianças são frequentemente incumbidas de tomar conta do gado bovino, coincidindo 

muitas vezes esta actividade com os horários escolares, com reflexos negativos na assiduidade e 

no aproveitamento escolar29. 

 

6.4. Desenvolvimento de outros negócios 

 

Uma das tendências manifestada entre os camponeses entrevistados relacionou-se com a 

realização de novos negócios, paralelos à actividade agrícola. Num contexto de especulação 

imobiliária e de aumento dos preços agrícolas, tanto na Matola como em Tete, diversos 

camponeses construíram casas e dependências, recorrendo a materiais convencionais (paredes de 

cimento e telhados com chapas de zinco), não só para habitação pessoal, como para arrendamento. 

Não obstante as receitas originárias da actividade agrícola apresentadas no ponto anterior, a 

verdade é que a rentabilidade por metro quadrado no mercado imobiliário torna a actividade 

rendeira mais rentável que a de produção agrícola. Em termos exemplificativos, na Zona Verde 

da cidade da Matola, uma dependência com um quarto e casa de banho com 15 m2 estava sujeita, 

em 2014, a uma renda mensal de 3000 meticais. Trata-se de um valor de 200 meticais por cada 

m2, bastante superior aos 17,8 meticais por m2 decorrentes da exploração agrícola, conforme 

demonstrado no quadro 5. Através do arrendamento de dependências, diversos camponeses 

garantem um conjunto de receitas estáveis e complementares à actividade agrícola, não sujeitas 

às vicissitudes climatéricas (cheias, secas, inundações), aos efeitos nefastos de pragas, a avarias 

de motobombas e de equipamento de irrigação ou a custos em mão-de-obra. Neste cenário, os 

camponeses reforçam a sua atitude conservadora, tornando-se relutantes em investir na aquisição 

de novas áreas de produção, em apostar em culturas novas ou em fazer alterações não 

experimentadas nos seus sistemas agrícolas. Ao invés, preferem diversificar as fontes de receitas 

em sectores não agrícolas. O valor especulativo dos terrenos nas zonas verdes de cidades como a 

Matola e Tete é, assim, estruturante e estruturador de uma economia rendeira, pouco 

dinamizadora do investimento em forças produtivas ou geradora de produção e de emprego e, 

portanto, sem um efeito multiplicador significativo sobre a economia. 

Por outro lado, diversos camponeses investiram em actividades complementares, como a criação 

de bancas para venda de produtos agrícolas, em aviários e criação de porcos (na Zona Verde), 

assim como na criação de gado (particularmente no distrito do Chibuto). Em Namissica, diversos 

camponeses aplicaram os seus valores na aquisição de motorizadas, geradores de negócios 

                                                           
29 Como contrapartida da actividade de pastor, os jovens são, no final de um ano, gratificados com uma 

cabeça de gado, cujo valor real pode ser equivalente a vários meses de salário de um professor.  
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informais ao nível de transporte de bens e pessoas. Para além de potenciar a mobilidade do homem 

concorrendo, desta forma, para a afirmação da respectiva masculinidade e reconhecimento na 

comunidade30 – a aquisição de uma motorizada permite ainda a compra de bens nos centros 

urbanos, o escoamento de alguns produtos, assim como a realização de receitas através do 

transporte de produtos e pessoas.  

 

7. REFLEXÕES FINAIS  

 

As comunidades analisadas apresentam em comum o facto de beneficiarem de localizações 

estratégicas, próximas de mercados emergentes e atractivos ou em zonas de implementação de 

grandes projectos. Por outro lado, em algum momento, todas as associações analisadas 

beneficiaram de apoios externos à produção, quer ao nível da mobilização e formalização da 

associação, quer ao nível do financiamento de meios de produção, quer ainda no fornecimento de 

insumos ou assistência técnica, tanto da parte do Governo, como de organizações não-

governamentais. 

Em sistema de regadio, com condições de acesso a crédito, a insumos ou aos mercados, a pequena 

agricultura familiar pode constituir uma actividade rentável, geradora de rendimentos bem 

superiores ao salário mínimo praticado nos diversos sectores formais da economia, para além de 

garantir a segurança alimentar e de permitir uma flexível gestão do tempo. Próximo dos centros 

urbanos forma-se, assim, uma classe média, de acordo com os padrões da International Labour 

Organization31, com níveis de rendimento superiores aos que Smart e Hanlon (2014) designaram 

de “médios agricultores comerciais”.  

Mais próximos dos centros urbanos e com décadas de experiência, os produtores da Matola e de 

Tete demonstraram maior capacidade comercial, de identificação dos produtos mais rentáveis 

(conjugando o período de crescimento com os valores de mercado), de análise das potencialidades 

de cada área da machamba e adequação às exigências das várias culturas, de planificação anual 

da produção (e respectiva diversificação) e gestão de mão-de-obra assalariada, assim como de 

acesso a crédito e de cálculo do risco.  

Os dados demonstram um forte impulso para a aplicação das receitas, oriundas da actividade 

agrícola ou de situações de pluriactividade, na satisfação de necessidades prementes, relacionadas 

com a melhoria das condições de habitação, com a escolarização dos filhos e aquisição de 

vestuário, mas também para aquisição de electrodomésticos, mobílias, telemóveis, motas ou 

bicicletas. 

Muitos camponeses não demonstraram uma pretensão clara de tornar a sua machamba numa 

empresa comercial mais lucrativa. Eles procuram, sobretudo, garantir o sustento da família e a 

melhoria do respectivo padrão de vida. Inseridos no contexto e estilos de vida urbanos 

(particularmente na Matola e em Tete), os descendentes dos camponeses não apresentam 

particular motivação para seguir a actividade económica dos pais, optando pela procura de um 

emprego na cidade, considerado socialmente mais prestigiante. O contexto de pressão imobiliária 

e de crescente escassez para expansão dos terrenos agrícolas reforçam a estratégia de inserção na 

vida activa urbana, quer no sector formal, quer no informal. Nestas cidades, as actividades 

rendeiras (arrendamento de dependências) concorrem seriamente com a actividade agrícola. Já 

entre as comunidades mais afastadas dos centros urbanos (Chibuto e Nacala-Porto) admite-se a 

                                                           
30 Da observação das múltiplas dinâmicas rurais ao longo do país não seria arriscado lançar a hipótese que 

o valor da motorizada na província de Nampula é simbolicamente comparável ao valor tradicional do gado 

na província de Gaza. Assim como no Sul do país, a detenção de gado traduz o estatuto do homem na 

comunidade, criando as condições favoráveis para o casamento e para o reforço de alianças entre famílias, 

o acesso à motorizada no Norte do país, para além de potenciar a mobilidade e a realização de pequenos 

serviços, não deixa de exprimir localmente o sucesso socioeconómico do camponês, concorrendo, desta 

forma, para a sua respeitabilidade, facilitando, de forma similar, a reprodução social. 
31Considerando os países em desenvolvimento, a International Labour Organization (ILO, 2013: 40) define 

“middle class workers” como sendo aqueles trabalhadores com rendimentos diários compreendidos entre 

os 4 e os 12 dólares (portanto, entre 34.560 e 103.680 meticais anuais, se considerarmos 6 dias de trabalho 

semanais e 12 meses de trabalho por ano, ao câmbio de 30 meticais por dólar). 
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possibilidade de expansão das áreas cultivadas, assim como a retenção das segundas gerações no 

campo, não obstante a atracção migratória para a África do Sul registada a Sul do Save. 

O facto de uma parte significativa das receitas oriundas da actividade agrícola ser aplicada em 

bens de consumo, em prejuízo do reinvestimento em meios de produção, parece induzir que não 

se desenvolveu um espírito capitalista próximo do sentido weberiano (1995) do conceito. 

Diversos camponeses revelaram expectativas bastante dependentistas relativamente a apoios de 

organizações não-governamentais e do Governo distrital (sobretudo via fundo de 

desenvolvimento dos distritos), que fazem os vários técnicos extensionistas no terreno duvidar da 

continuidade destes produtores após o encerramento dos projectos de intervenção comunitária. 

Por outro lado, critérios de eficiência e de lucro coexistem com outros objectivos como a 

segurança alimentar e familiar, o prestígio e poder na comunidade ou a reprodução da família 

como unidade económica e social.  

Nas comunidades mais afastadas dos centros urbanos e de cariz mais rural (particularmente em 

Namissica) assiste-se a um modelo de exploração da terra próximo daquilo que Farré (2009: 231-

234) definiu de “ideal de abundância”. O ideal da abundância concretiza-se na expectativa de ter 

muitos filhos, em aplicar as receitas (por via da agricultura ou de pluriactividade) na construção 

de uma casa com materiais convencionais, com capacidade de recolha das águas da chuva. A 

detenção de muitos filhos constitui uma garantia de segurança familiar, assegurando no presente 

uma mão-de-obra para os trabalhos agrícolas e domésticos, assim como a providência no futuro 

(num contexto de debilidade da acção do Estado), possibilitando ainda, através dos respectivos 

casamentos, a ampliação das respectivas redes familiares. Nas situações de poligamia duplica-se 

tanto a descendência como a capacidade de trabalho da terra. Através do conceito de ideal de 

abundância32, Farré procura explicar que a terra não constitui, nem para os homens nem para as 

mulheres, um local privilegiado de investimento quer das receitas oriundas da agricultura, quer 

das poupanças trazidas pelos homens emigrantes.  

Por outro lado, o investimento em actividades rendeiras ou em meios de transporte (permitindo a 

prestação de pequenos serviços) constitui, na verdade, o resultado de uma decisão consciente e 

racional, contornando a imprevisibilidade e o risco inerente ao trabalho agrícola. A preterência de 

investir na agricultura em benefício de actividades não agrícolas não deixa de resultar da 

consciência que se trata de uma actividade arriscada e que uma colheita fracassada poderá 

significar a insegurança alimentar. A racionalidade do operador agrícola reside, frequentemente, 

na consideração dos riscos inerentes à actividade, assim como das alternativas existentes no sector 

não-agrícola, pelo que a desconsideração destes factores pode ter graves consequências 

económicas. Em suma, entre os médios produtores agrícolas desenvolve-se uma mentalidade 

proto-capitalista, em mercados instáveis, em estruturação ou marcados por actividades rendeiras, 

onde diversos critérios económicos são conjugados com aspectos simbólicos e costumeiros, num 

contexto de emergência de uma sociedade de consumo.  

Por fim, importa salientar que estas conclusões não deixam de resultar da forma como a amostra 

foi constituída. Muitos dos camponeses analisados foram indicados pelos Serviços Distritais das 

Actividades Económicas33 que possivelmente pretendiam mostrar aos investigadores as 

comunidades mais organizadas (em cooperativas ou em associações), com maiores áreas de 

produção e com maior sucesso no distrito. Contudo, ao longo da presença nos respectivos 

distritos, não deixou de ser possível comparar a situação destas comunidades com a dos restantes 

camponeses da região, bem mais limitados no acesso à água, sem condições para regadio e 

praticando uma agricultura de sequeiro, sem apoios de organizações não-governamentais e, 

portanto, com condições de produção mais desvantajosas. Esta análise reporta-se a um grupo 

social protegido, tendencialmente elitista e próximo dos centros de poder político, pelo que 

qualquer tentativa de generalização das conclusões para todos os camponeses do país seria, 

                                                           
32 Importa sublinhar que este ideal de abundância tende a ser menos significativo nas zonas verdes das 

grandes cidades (da Matola e de Tete), marcadas pela maior densidade populacional, pela existência de 

menos área agrícola disponível, pela menor taxa de fecundidade e por uma maior integração na vida urbana. 
33 Trata-se daquilo que informalmente fomos apelidando de “bolachas das visitas”, procurando traduzir a 

atitude política de mostrar os casos de maior sucesso na região, influenciando desta forma as conclusões da 

investigação. 



27 
 

naturalmente, abusiva. Para a restante maioria dos camponeses agravam-se problemas como a 

falta de crédito, acesso a água, a infra-estruturas e a sementes melhoradas, a mercados e a preços 

rentáveis, apoio extensionista e conhecimento de técnicas agrícolas, o que desencoraja muitos 

agricultores familiares a expandirem-se e passarem para a categoria de pequenos agricultores 

comerciais. 
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da produção agrícola João Mosca e 

Yasser Arafat Dadá 
Abril de 2013 

6 Estrangeirização da terra, agronegócio e 

campesinato no Brasil e em 

Moçambique 

 

Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano 

Fernandes 

Maio de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e 

expectativas do ProSAVANA 

 
Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

8 Agricultural Intensification in 

Mozambique. Opportunities and 

Obstacles—Lessons from Ten Villages 

 

Peter E. Coughlin 

Nícia Givá 
Julho de 2013 

9 Orçamento do estado para a agricultura Américo Izaltino Casamo, 

João Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

10 Shallow roots of local development or 

branching out for new opportunities: 

how local communities in Mozambique 

may benefit from investments in land 

and forestry exploitation 

 

Emelie Blomgren & Jessica 

Lindkvist 
Outubro de 2013 

11 Crédito Agrário João Mosca, Natacha Bruna, 

Katia Amreén Pereira e  

Yasser Arafat Dadá 

Novembro de 2013 

12 Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos 

sobre o ProSAVANA: 

Focalizando no “Os mitos por trás do 

ProSavana” de Natalia Fingermann 

 

Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 

13 Subsídios à Agricultura João Mosca, Kátia Amreén 

Pereira e Yasser Arafat Dadá 

 

Fevereiro de 2014 

14 Investimento no sector agrário João Mosca e Yasser 

Arafat Dadá 
Março de 2014 

  
  



 
 

Nº 

 

Título 

 

Autor(es) Data 

  
  

 

15 

 

Os efeitos do HIV e SIDA no sector 

agrário e no bem-estar nas províncias de 

Tete e Niassa 

 

Luís Artur, Ussene Buleza, 

Mateus Marassiro, Garcia 

Júnior 

Abril de 2014 

 

16 

 

Mercantilização do gado bovino no 

distrito de Chicualacuala 

 

António Manuel Júnior Maio de 2014 

17 Competitividade do subsector do caju em 

Moçambique 

 

Máriam Abbas Junho de 2014 

18 O Impacto da Exploração Florestal no 

Desenvolvimento das Comunidades 

Locais nas Áreas de Exploração dos 

Recursos Faunísticos na Província de 

Nampula 

Carlos Manuel Serra, 

António Cuna, Assane 

Amade e Félix Goia 

Julho de 2014 

 

19 

 

Competitividade do Algodão Em 

Moçambique 

 

 

Natacha Bruna 

 

Agosto de 2014 

20 Influência das taxas de câmbio na 

agricultura 

 

João Mosca, Yasser 

Arafat Dadá e Kátia 

Amreén Pereira 

Setembro de 2014 

21 Associações de pequenos produtores do sul 

de Moçambique: constrangimentos e 

desafios 

 

António Júnior, Yasser 

Arafat Dadá e João Mosca 
Outubro de 2014 

22 Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas 

na defesa de Direitos sobre a terra 

 

Eduardo Chiziane Novembro 2014 

23 Transportes públicos rodoviários na cidade 

de Maputo: entre os TPM e os My Love 

 

Kayola da Barca Vieira, 

Yasser Arafat Dadá e 

Margarida Martins 

Dezembro de 2014 

 

24 

 

Agricultura familiar em Moçambique: 

Ideologias e Políticas 

 

 

João Mosca Fevereiro de 2015 

25 Entre discurso e prática: dinâmicas locais 

no acesso aos fundos de desenvolvimento 

distrital em Memba 

 

Nelson Capaina 

 

Março de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola 

em Moçambique 

 

Máriam Abbas Abril de 2015 

27 Relações Transfronteiriças de 

Moçambique 

António Júnior, Yasser 

Arafat Dadá e Momade 

Ibraimo 
Abril de 2015 



 
 

Nº 

 

Título 

 

Autor(es) Data 

 

28 

Legislação sobre os recursos naturais em 

Moçambique: convergências e conflitos 

na relação com a terra 
Eduardo Chiziane Maio de 2015 

 

29 Educação e produção agrícola em 

Moçambique: o caso do milho 

 

Natacha Bruna Junho de 2015 

  



 
 

 

 

 

 

 

Como publicar 

 Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital 

para o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de 

recepção da proposta.  

 Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em 

publicar os trabalhos recebidos. 

 Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 90 

dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

 O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que contiver 

o artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

 Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR. 

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

 Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

 Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, 

com solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da 

proposta. 

 Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade de 

voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações e 

observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

 Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e 

prazos.  

 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

 O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

 A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob 

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter até 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e margens 3 

cm e toda a página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

 A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para 

intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre 

temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de 

estudantes em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 

 

 

 

Patrocinadores: 

 
 

 

 

 

 

Av. Paulo Samuel Kankhomba, nº 87 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

 

 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 


