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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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PARDAIS DA CHINA, JATROFA E TRACTORES DE MOÇAMBIQUE: REMÉDIOS QUE NÃO 

PRESTAM PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 

Luís Artur1  

 

 ‘Uma visão sem acção não passa de um sonho. Acção sem visão é só um passatempo!’ 

Joel Arthur Barker 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A história do século XX foi marcada por ‘(extra)ganâncias’ e extravagâncias. Na Europa, Hitler quis 

impor um mapa em que a Alemanha seria o centro do mundo e o resto a sua periferia. Na Ásia, a China e 

o Japão lutaram por inúmeras vezes na ganância por um controle quase absoluto das rotas comerciais e 

sobretudo pela ocupação das estratégicas posições da Coreia e do Taiwan. Na África, o regime 

minoritário branco na África do Sul quis impor a sua vontade, não apenas à maioria negra naquele país, 

como também aos países vizinhos. Do norte ao sul e do oriente ao ocidente, o mundo viveu períodos 

tristes em que a ‘(extra)ganância’ e a extravagância de alguns países, ou de alguns grupos sociais dentro 

de alguns países, levaram a guerras, tentativas de extermínio e um grande caos socioeconómico e político. 

Calcula-se que a o regime Nazi de Hitler tenha morto mais de 6 milhões de judeus e a sua tentativa de 

conquistar a Europa tenha provocado a morte de cerca de 30 milhões de civis e soldados nos países da 

batalha e cerca de 20 milhões internamente entre civis e prisioneiros de guerra (Longerich, 2003). 

Durante o regime do apartheid na África do Sul milhares de pessoas foram mortas, forçadamente 

desalojadas e/ou forçadas a viver em condições desumanas na África do Sul e em países como 

Moçambique, Namíbia, Angola, Zimbabwe e Botswana. 

 

Um dos capítulos importantes da história mundial do século XX, de que, no entanto, pouco se fala, é a 

história da China comandada pelo Mao-Tse-Tung (1949-1976). No mandato de Mao morreram cerca de 

45 milhões de pessoas em apenas 3 anos (1959-1961). O genocídio iniciou com as tentativas do seu líder 

supremo, Mao-Tse-Tung, em mostrar as suas ‘(extra)ganâncias’ e extravagâncias. Nas comemorações do 

quadragésimo aniversário da revolução bolchevique em 1957, Kruschev, então presidente da União 

Soviética, prometeu superar os indicadores económicos dos EUA em 15 anos. Ao ver o colega gabar-se, 

Mao declarou, àquela assembleia internacional de líderes comunistas, que a China iria suplantar o Reino 

Unido no mesmo período. De volta a casa, Mao lançou o ambicioso plano chamado de "grande salto para 

a frente". O plano consistia, basicamente, no modelo que Moçambique veio a imitar depois da 

independência - criação de aldeias comunais, machambas colectivas e envio da mão-de-obra ‘extra’ para 

a indústria, com grande enfoque para a industria de ferro e aço. Isto tudo no intuito de edificar uma China 

maior que o Reino Unido (Dikotter, 2010).  

 

Com esta política, à semelhança do que testemunhámos em Moçambique, em pouco tempo, as 

machambas ficaram ‘desertas’ e a produção que se conseguiu viu-se, em grande medida, desguarnecida 

de pássaros - sobretudo o pardal, abundante na China, que provocou consideráveis perdas antes das 

colheitas.  

 

Mao-Tse-Tung e o seu partido viram no pardal como ‘o mal maior’ que causava redução na 

disponibilidade de alimentos e desencadearam uma campanha de extermínio do pardal. O Pardal foi 

                                                      
1 Docente e investigador na Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. 
Agradecimentos especiais ao Eng. Eduardo Júnior, ao Prof. Domingos Cugala, Doutor Sebastião Famba e ao Doutor 

João Mosca pelos comentários a versões iniciais deste artigo. 
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literalmente exterminado. Mas, com isso surgiu o desequilíbrio ecológico. No lugar do pardal, a lagarta 

invasora, que era controlada pelo pardal, expandiu-se em quantidade e voracidade dizimando e/ou 

exterminando culturas ainda na fase vegetativa. Assim, na China, a combinação de políticas mal pensadas 

no sector agrário, no período 1958-1962, levou à morte de cerca de 45 milhões de pessoas em apenas 3 

anos (1959-1961), naquilo que Dikotter (2010) chamou de “A Grande Fome de Mao”. 

 

No presente artigo não pretendo falar das grandes mortes que chamam atenção ao mundo mas de milhares 

de mortes invisíveis que anualmente acontecem em Moçambique por causas que poderiam ser muito bem 

evitadas bastando para isso uma coerência nas políticas e estratégias que ditam a vida do povo. 

 

Ao iniciar, parece-me importante reflectir sobre a história de Mao. A história da ‘grande fome de Mao’ 

remete-nos a repensar no ditado com que comecei o artigo. Será suficiente ter visão e acções? Mao tinha 

sonho (tornar-se maior que o Reino Unido) que transformou em visão com acções concretas (criação de 

comunas e indústrias de ferro e aço). Mao criou, em 1958, 26 mil comunas (aldeias comunais) e mandou 

cerca de 40 milhões, em 1958, e 90 milhões de pessoas, em 1959, trabalharem nas fornalhas de ferro e 

aço (Cardoso, 2011). O que terá falhado, então?  

 

Entre outros aspectos, julgo que a grande falha do Mao está ligada ao facto de que uma visão só é efectiva 

se é realística, exequível e credível dentro do seu contexto socioeconómico, cultural, político e ambiental. 

Este poderá ser um grande ensinamento da Fome de Mao e ponto de partida para discussão que pretendo 

fazer ao longo do presente texto. A não-contextualização leva, à semelhança do que Mao fez, e estamos a 

fazer em Moçambique, a um grande suicídio colectivo.  

 

 

2. DO PARDAL CHINÊS À JATROFA MOÇAMBICANA 

 

Não pretendo, neste artigo, estabelecer paralelismos entre o que aconteceu na China e o que está a 

acontecer em Moçambique. China e Moçambique são contextos diferentes, com povos e culturas 

diferentes e, ademais, a história aqui narrada ocorreu há mais de 50 anos atrás.  

 

Porém, apesar do tempo e das diferenças que nos separam da China, é preciso reconhecer que em 

Moçambique, ainda nos deparamos com pessoas que sofrem de malnutrição e morrem de fome por 

estarmos a viver num contexto de políticas e estratégias mal desenhadas e/ou mal implementadas que 

lhes retira o direito a ter disponibilidade, acesso e consumir alimentos em quantidade e qualidade 

desejáveis.  

 

Reitero as palavras políticas e estratégias porque quero-me distanciar dos que, a todo o custo, querem 

culpar a mãe natureza da ocorrência da malnutrição e mortes associadas à fome. O discurso de que a 

insegurança alimentar é causada por desastres naturais, ou melhor, eventos climáticos extremos, é errado 

e deve ser eliminado do nosso vocabulário. Eventos extremos podem ser naturais mas os desastres que daí 

advêm são sociais - resultado de falhas na forma como a sociedade se organiza e lida com a mãe natureza. 

A culpabilização da mãe natureza não adiciona nada à nossa luta contra a insegurança alimentar e apenas 

nos distrai do essencial e da real causa - políticas e estratégias que temos ou não temos.      

 

Estima-se que cerca de 35% da população moçambicana (cera de 9 milhões de pessoas) vivem em 

insegurança alimentar crónica e 43% de crianças dos 0-5 anos sofrem de desnutrição crónica - uma das 

mais altas no mundo (Jornal o País 18/10/2014). O relatório do Famine Early Warning System Network 

(Fewsnet), datado de Agosto deste ano, mostra que esta insegurança alimentar crónica já está a 

manifestar-se este ano nos distritos de Massangena, Chigubo, Chicualacuala, Mabalane, Guijá, Chibuto 
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(província de Gaza), Mabote, Funhalouro, Panda, Govuro, Homoine (província de Inhambane) e 

Machanga (província de Sofala) (Fewsnet, 2015).  

 

É de políticas e estratégias que perpetuam este cenário que não nos podemos orgulhar, mas devemos, tão 

cedo quanto possível, evitar que tragam males maiores. Neste artigo pretendo discutir duas estratégias 

agro-alimentares recentes, uma, já a entrar em desuso - a produção de Jatrofa, e, a outra, a ganhar espaço - 

a ‘tractorização’ da agricultura. Julgo que consentimos e aprendemos bastante com a experiência forçada 

da Jatrofa e devemos alertar para os perigos que a tractorização do rural agrário pode vir a trazer num 

futuro próximo.  

 

 

3. A MONTANHA QUE PARIU O RATO. O QUE PODEMOS APRENDER DO FRACASSO DA 

JATROFA? 

 

Jatrofa (ou Jatropha em Inglês) é uma planta angiospérmica da família Euphorbiaceae, subfamília 

crotonoideae, tribo Jatropheae e género Jatropha. A jatrofa tornou-se muito popular nos últimos 10 anos 

pela crise de combustíveis que atingiu, de forma crítica, o mundo em 2007 e 2008. Dum preço de USD 

16,42 em Dezembro de 1998, o barril de petróleo era vendido, em Julho de 2008, ao preço de USD 

146,12 (800% de aumento em 8 anos, uma média nominal de 100% de aumento por ano). Estes aumentos 

foram mais gritantes de Julho de 2007 a Julho de 2008 (figura 1 abaixo).  

 

Figura 1: Evolução dos preços de petróleo 

 
Fonte: www.nasdaq.com/markets/crude-oil acedido a 18 de Setembro de 2015 

 

Esta aceleração forçou a procura de alternativas energéticas fora do petróleo e seus derivados. Assim, os 

biocombustíveis emergiram como alternativa viável, sobretudo quando o discurso de mudanças climáticas 

e energias limpas e renováveis ganhava mais espaço internacionalmente. Das culturas milagrosas para a 

produção de biocombustíveis, a jatrofa surgiu como aquela que mais ganho daria visto que se assumia que 

ela podia cultivar-se em condições consideradas marginais, como regiões áridas, de baixa fertilidade e 

com pragas. O famoso grupo bancário americano Goldman Sachs chegou a influenciar, em 2007, os 

http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil
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investidores a irem pela jatrofa, pois poderia trazer lucros enormes com relativamente pouco investimento 

(Achten et al., 2007). 

A (extra)ganância por dinheiro fácil por parte dos investidores e a extravagância de mostrar condições 

que atraem investimentos no país, levou a uma correria, tanto de investidores, como de dirigentes 

nacionais e internacionais. A febre da Jatrofa chegou a Moçambique por volta do ano 2004 e, em 

campanha para eleições presidenciais, o presidente Guebuza já incentiva os camponeses a cultivarem a 

jatrofa, como fonte de renda, e encorajou que os distritos tivessem, pelo menos, 5ha com jatrofa nos 

terrenos considerados marginais (Schut et al., 2010). Esta azáfama foi reforçada com a visita do 

presidente Lula, do Brasil, a Moçambique em 2005. Lula defendeu que a pobreza e a fome estavam a ser 

eliminadas no Brasil devido, sobretudo, ao forte envolvimento dos pequenos produtores na produção de 

biocombustíveis.  

 

A Justiça Ambiental e a UNAC estimam que, já em 2007, investidores estrangeiros tinham requerido uma 

área global de cerca de 5 milhões de hectares para projectos de biocombustíveis, incluindo para a 

produção de jatrofa e cana-de-açúcar (JA e UNAC, 2009:9). Estatísticas oficiais mostraram que, entre 

2008-2011, o Centro de Promoção de Agricultura (CEPAGRI) tinha recebido um total de 36 projectos de 

biocombustíveis para uma área global de cerca de 411,000ha com promessas de produzir um total de 

148,225 empregos permanentes (CEPAGRI, 2011). Porém, até finais de 2012, apenas 8,512ha (1.9%) 

haviam sido, realmente, plantados e apenas 853 empregos permanentes (0.6%) tinham sido, realmente, 

criados pelos projectos de biocombustíveis (Jordão, 2013). A tabela abaixo mostra a evolução de 

projectos de biocombustíveis no país. 

 

Tabela 1: Dinâmica de biocombustíveis no país 2008-2012 

Item\ano 2008 2009 2010 2011 2012 Total Alcance real 

Total de projectos 

recebidos pelo CEPAGRI 

17 13 38 42 47 157 Tendência 

decrescente 

de projectos 

de 

biocombustív

eis tendo no 

período 2011-

12 reduzido 

em 60% 

Total de projectos em 

biocombustível 

13 6 7 10 4 40 

% de projectos de 

biocombustível 

comparado com o total de 

projectos recebidos 

76 46 18 24 9 27 

Área requerida pelos 

projectos 

191.053 65.906 49.49

8 

93.49

0 

54.808 4547.55 8.512 (1.9%)  

Número de empregos 

permanentes projectados 

 148.225 853 (0.6%) 

Fonte: Adaptado de Slingerland e Schut (2014) 

 

A universidade de Wageningen na Holanda enviou, entre 2008-2014, um total de 20 estudantes de 

mestrado e 4 de doutoramento para estudar a jatrofa e os biocombustíveis nas suas mais variadas 

vertentes. Do vasto conhecimento produzido por estes académicos e uma nata de académicos 

moçambicanos, as conclusões foram simplesmente desoladoras. Ao contrário do que se propalava, de que 

os projectos de biocombustíveis, sobretudo da jatrofa, estariam confinados às áreas marginais, na prática, 

os poucos que se efectivaram, fixaram-se em regiões primárias com (boas) condições agroecológicas e de 

infraestruturas. Em nenhum projecto foi possível alcançar rendimentos altos porque, para alcançar o seu 

potencial produtivo, a jatrofa precisa de água, solos com relativa fertilidade, de controlo de pragas e 

doenças e, assim sendo, compete com culturas alimentares por mão-de-obra, solos férteis e insumos. 

Muitos dos produtores que embarcaram na ‘aventura’ não conseguiram produzir ou não conseguiram 

vender, provocando uma ira e perda de confiança na cultura e nos seus promotores, incluindo os 

extensionistas que foram obrigados a seguir ‘ordens superiores’ de incentivar os camponeses a 
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produzirem a jatrofa (Slingerland e Schut, 2014; Jordão, 2013; Leonardo et al., 2013; Maduma, 2010; 

Tomo, 2009; De Oliveira, 2009; JA e UNAC, 2009).  

 

Assim, em cerca de 10 anos, e com todo o discurso à sua volta, os biocombustíveis não conseguiram, 

efectivamente, usar 2% da área requerida pelos empresários, nem produzir, pelo menos, 1% de empregos 

que estes prometeram. A maior produção foi dos pequenos produtores que seguiram as recomendações 

superiores e ficaram, com isso, penalizados. No final, o milagre de biocombustíveis ‘virava’, na verdade, 

uma miragem (montanha que pariu rato - como se usa dizer na gíria popular) deixando para trás um 

rasto de mais uma tentativa mal concebida para o desenvolvimento rural.  

 

A grande lição é que qualquer iniciativa requer condições mínimas, quer agroecológicas, como 

institucionais, infra-estruturais ou de capacidades e recursos para o seu sucesso. Assim, à semelhança do 

pardal da China, uma análise contextual é sempre necessária antes de se embarcar em grandes sonhos. O 

desenvolvimento não pode ser feito por voluntarismos, ‘corta-matos’ ou por ensaios em grande escala em 

que o povo rural é cobaia. É preciso conceber políticas e programas visionários alicerçados numa análise 

contextual bastante profunda. 

 

 

4. A NOVA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO RURAL: A ‘TRACTORIZAÇÃO’ DO RURAL 

MOÇAMBICANO - PONDO A CARROÇA À FRENTE DOS BURROS! 

 

Ainda a recuperarmos das febres da jatrofa, o governo já pôs em marcha uma nova agenda nacional - A 

mecanização, ou melhor, ‘tractorização’ agrária. Segundo o Fundo de Desenvolvimento Agrário (FDA, 

2014), a partir do presente ano, os agricultores do sector familiar passam a beneficiar de insumos e 

prestação de serviços para produção agrícola através dos Centros de Prestação de Serviços Agrários 

(CPSA) que estão a ser construídos em 37 distritos com potencial agrícola que integram os três corredores 

de desenvolvimento, nomeadamente, de Maputo, Beira e Nacala. Os CPSA são uma parceria público-

privada vocacionada para provimento de insumos, como adubos e semente melhorada, e prestação de 

serviços agrários, como gradagem, sulcagem, sementeira, irrigação, e outros, para pequenos e médios 

agricultores. O Programa funciona com uma linha de crédito especial para África, lançada pelo ex-

Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, durante o “Diálogo Brasil – África em Segurança 

Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural” que teve lugar em Brasília, no ano de 2010. 

Conta ainda com o apoio (técnico) da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO), no âmbito da Cooperação Sul-Sul. O programa está avaliado em 97,6 milhões de dólares 

americanos para a compra de equipamento agrícola e prevê, igualmente, a formação de pequenos 

agricultores para o maneio e a manutenção do parque de máquinas do Centro de Prestação de Serviços 

Agrários.  

 

De acordo com a mesma fonte, espera-se, com o projecto, a aquisição de 430 tractores e respectivas 

alfaias e 20 autocombinadas. Ainda serão comprados atrelados, sulcadores, semeadores, adubadores, 

atomizadores e colhedores e peças sobressalentes, totalizando 2925 equipamentos agrários. Além do 

acesso à maquinaria agrícola, os CPSA contemplam a componente de assistência técnica e capacitação 

em agro-negócio, especificamente, na concepção de planos de negócio, negociação de contratos de 

financiamento, acesso a crédito, planificação das actividades de produção e identificação do mercado para 

os seus produtos. A administração dos Centros de serviços será público/privada, de modo a assegurar uma 

dinâmica de funcionamento mais eficiente e a salvaguardar os interesses do Estado. O processo de 

selecção dos gestores será por via de concurso público. Os concorrentes deverão apresentar um plano de 

negócios e comparticipar com, pelo menos, 2,5% do valor total do equipamento que pretende pôr no 

Centro. 
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O FDA prevê que os CPSA vão permitir aumentar os níveis de produtividade devido ao acesso a 

maquinaria moderna em tempo útil e a custo bastante reduzido. Por outro lado, vão aliviar o esforço 

financeiro dos agricultores do endividamento para aquisição de uma máquina, cujo período de reembolso 

se estende por cerca de 5 anos. Também irá contribuir, de forma considerável, para o abandono de uso de 

técnicas rudimentares para o preparo dos solos, reduzir o número de horas de preparação da terra e vai 

permitir um salto qualitativo da agricultura de subsistência para comercial, que é o grande objectivo do 

governo. 

 

4.1. De quem é a realidade? 

 

Não pretendo, neste artigo, advogar que o país não precisa de mecanização agrária. Aliás, o país precisa 

de quase tudo, incluindo, às vezes, a necessidade de importar pensadores. A questão central não é esta. A 

questão principal é, tendo em conta os limitados recursos que o país tem, e, por isso, tem que se endividar 

ao Brasil para importar tractores, qual é a intervenção estratégica que seria o ponto dinamizador do sector 

agrário no país? Qual seria o tal ponto de apoio que Arquimedes uma vez pediu na sua mais citada frase 

‘dê-me um ponto de apoio que eu moverei a terra’? Existem várias intervenções que poderiam ser feitas 

no sector agrário mas, porquê o foco num programa nacional de tractorização? A ser consensual que a 

tractorização é o tal ponto de apoio, como se chega à conclusão que a melhor forma de tractorização é por 

via da criação de CPSA? Que outras experiências de mecanização existem no país e que resultados estão 

a dar? Sendo importante a tractorização, será que a mesma é prioritária e urgente no contexto actual? 

 

Tenho-me envolvido em vários programas de desenvolvimento rural e em NENHUM momento das 

minhas convivências e pesquisas nas zonas rurais emergiu o tractor como o PRINCIPAL FACTOR para 

a insegurança alimentar e malnutrição. EM ORDEM DE PRIORIDADE, e independentemente da região 

do país, os produtores com quem discuto desenvolvimento rural falam de falta e/ou excesso de água 

(requerendo intervenções ligadas à gestão de água, como represas, diques, barragens e sistemas de 

irrigação); falam de pragas e doenças nos campos agrícolas e nos seus animais; falam de comercialização; 

falam de alternativas de sustento fora da agricultura; falam de porem os filhos a estudar para jamais serem 

camponeses.  

 

Em Outubro do ano passado, estive numa missão com o Programa de Promoção de Mercados Rurais 

(PROMER) e visitei o distrito de Alto-Molócue - um dos mais produtivos do nosso país. Em conversa 

com o presidente da Federação das Associações de Produtores de Alto-Molócue discutimos as principais 

limitações dos produtores e a resposta que deu foi nos seguintes termos:  

 

“Cada produtor tem seus próprios problemas mas, no geral, a nossa preocupação no início da campanha 

é saber se vai chover ou não; se tivermos a sorte de ter chuvas abundantes, a nossa preocupação passa a 

ser de pragas e doenças nas machambas e no celeiro e, finalmente, se produzimos o suficiente a nossa 

preocupação passa a ser onde vender o excedente”. 

 

Os poucos camponeses que alguma vez mencionaram tractor como necessidade, nunca o puseram na lista 

de prioridades, e os que o fizeram, foi em encontros onde estavam ministros e grandes dirigentes porque 

inteligentemente sabem que esta é a agenda do governo.  

 

Na minha análise, a banca jamais recusou financiar o sector agrário por não estar a usar-se tractores; a 

banca não financia ou usa juros altos porque a agricultura é uma actividade de alto risco e incerteza 

derivada, sobretudo, da alta dependência nas chuvas, ocorrência cíclica de secas e cheias, fraco controlo 

de pragas e doenças e falta de garantias de mercado. Reduzamos os riscos e incertezas que a banca irá 

enfrentar. Esta redução, a meu ver, não passa por tractores.  
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A insegurança alimentar não se deve ao facto de se ter áreas de cultivo pequenas; muitos produtores no 

mundo produzem em áreas ainda muito menores do que a média dos produtores nacionais. Ela deve-se, 

sobretudo, ao facto de que, o que tira-se nesta área é muito pouco para os padrões regionais e 

internacionais. É preciso pensar-se no aumento da produção por aumento da produtividade e não por 

aumento de áreas. Urge, neste caso, perguntarmos de quem é a realidade e prioridade que está aqui a ser 

pintada? Não há futuro numa nação sem respeito pela priorização local. Ouçam o povo, não o induzam. 

Ouçam-no, apenas!  

 

4.2. Enxada - De Herói a Vilão 

 

Há uma grande distorção na forma como a enxada é ‘pintada’ no contexto nacional actual. Ela é 

apresentada, através de discursos como o do FDA acima, como o grande vilão para a problemática do 

desenvolvimento agrícola do país. Quero iniciar esta secção dizendo, aos leitores, que isso é um grande 

mito. A enxada foi, e será ainda por muitos anos, o grande salvador, não apenas deste país, mas de muitos 

outros países em desenvolvimento. Mesmo em países já desenvolvidos a enxada continua a exercer uma 

função fulcral, chegando onde a maquinaria não pode chegar.  

 

Em Moçambique, é preciso considerar, ainda, que a enxada faz parte, e tem um lugar privilegiado, na 

história deste país. Ela está representada na nossa bandeira. Este lugar é merecido e não insultemos a 

memória dos nossos REAIS pensadores que, ao definirem os símbolos nacionais, puseram e, 

merecidamente, esta ferramenta no topo de prioridades. Foi com a enxada que se alimentou o povo e os 

guerreiros que combateram o colonialismo nas suas várias formas, e continua sendo com a enxada que se 

alimentam milhares de moçambicanos que são auto-suficientes e autónomos. A enxada é um instrumento 

que, verdadeiramente, mostra a nossa liberdade; a nossa independência! 

 

Os meus trabalhos de pesquisa sobre a vida social do mundo rural moçambicano mostraram-me, por outro 

lado, que a enxada não é, apenas, mais um instrumento de trabalho. A enxada é símbolo da vida e morte. 

Para além do papel produtivo que abordei acima, ela sabe onde estão enterrados os restos da nascença; ela 

sabe onde ficou enterrado o cordão umbilical; ela sabe onde cada um da família esconde as suas 

necessidades maiores do dia-a-dia; ela acompanha o desabafo das mamãs enquanto trabalham sozinhas ou 

em grupo nas machambas, e ela está presente na construção da casa eterna no cemitério. 

 

Ao longo da história da convivência entre os habitantes das zonas rurais e a enxada, desenvolveu-se, entre 

eles, uma amizade e cumplicidade forte tendo-se produzido normas, crenças e valores que moldam a 

relação entre o homem e o ambiente. Em muitos contextos em que trabalhei, a enxada ganhou nome (de 

antepassados bravos e férteis), entra em rituais e é ritualizada, adorada e glorificada. Ela passa a ter alma 

e vida; passa a se chamar ‘vovo Nhaca’2 ‘mponangohacha3’ ‘ndaphanjala4’; ‘loganamio5’, e o que ela 

produz não é apenas mais uma comida. O que ela produz é diferente da ‘comida da loja’ porque é uma 

comida produzida com muito trabalho árduo, com uma enxada com nome e simbologia, por uma enxada 

que passou por um ritual antes de iniciar a campanha agrícola, por uma enxada que foi glorificada, por 

uma enxada que carrega o sonho do futuro melhor de muitos produtores. Esta comida tem um valor, 

provavelmente não económico, mas social, cultural e ambiental muito forte e, por isso, será sempre 

superior a qualquer comida que seja importada. Isto, o tractor jamais terá; o tractor é, e será sempre, 

estrangeiro. Ele jamais será ritualizado ou poderá contar a história de vida de alguém. Nunca será ‘vovo 

Nhaca’; é, e sempre será, MF, John Derre, Ford, New Holland,… 

                                                      
2 Nome duma enxada que me foi dito num trabalho em Magude e referia-se a enxada que era usada pelo falecido 

chefe do agregado 
3 Nome duma enxada que me foi dito em Nova-Mambone e significa ‘sobreviver a força’  
4 Nome duma enxada em Caia e significa ‘eliminei a fome’ 
5 Nome duma enxada em Nicoadala e significa ‘fale comigo’ 
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4.3. A quem realmente beneficia o tractor? 

 

Um dos grandes argumentos apresentados para a tractorização é a necessidade de providenciar aos 

pequenos produtores ‘acesso a maquinaria moderna em tempo útil e a custo bastante reduzido’. A 

experiência, baseada no contexto moçambicano real, mostra que o único equipamento de produção 

agrícola que o pequeno produtor tem, em tempo útil e a custo bastante reduzido e sustentável, é a sua 

enxada, a catana e o machado. O tractor DIFICILMENTE, SE NÃO MESMO JAMAIS, estará disponível 

para o pequeno produtor em tempo útil e a custo reduzido. O funcionamento do tractor está dependente 

duma cadeia enormíssima fora do controlo do pequeno produtor. O tractor depende do diesel, que vem de 

fora do país; da existência de peças, que vêm de fora do país; do tractorista, que tem as suas prioridades 

pessoais e institucionais; e do tractorista que é um ser humano que pode ficar doente a qualquer momento. 

Depende, ainda, da cadeia de hierarquia local de acesso a meios de produção. Em muitos casos, como 

refere Chambers (1983), o pequeno produtor é invisível aos olhos de quem tem o tractor e toma decisões. 

A sua machamba está onde o tractor tem dificuldades de chegar e, por isso, só lá vai quando sobra tempo 

e diesel e jamais em tempo chuvoso. O extensionista e o tractorista preferem, em primeiro lugar, o 

produtor modelo que fica onde as missões de visita podem chegar, isto é, próximo das estradas principais 

onde, mesmo no tempo chuvoso, se pode visitar.  

 

A questão do custo BASTANTE REDUZIDO é, também, BASTANTE DISCUTÍVEL não apenas por ser 

vago e relativo, mas porque a decisão do pequeno produtor entrar em endividamento e pagamentos 

provém duma avaliação bastante minuciosa e holística do seu contexto de produção. Entre outros, ele 

avalia: 

 

a) O seu contexto familiar: de tantos outros problemas que temos em casa, será o tractor uma 

prioridade na nossa família? De que maneira o tractor irá ajudar a resolver os nossos problemas? 

Não irá provocar mais problemas? E se eu não conseguir pagar ou morrer antes de pagar a dívida, 

como fica a minha família? 

 

b) O seu contexto sociocultural: o que vai significar para os outros na zona se eu, Luís Artur, alugar 

um tractor? Não irá isso chamar inveja, feiticeiros e arranjar azar? 

 

c) O seu contexto agroecológico: será que adianta alugar um tractor nesta zona sem água, com estes 

solos arenosos de fraca fertilidade e neste terreno declivoso? 

 

d) O seu contexto socioeconómico: será que terei mão-de-obra para a sacha e outras operações 

culturais para dois hectares? Será que tenho dinheiro ou posses que me permitam comprar 

sementes e outros insumos que irão permitir efectivamente explorar os dois hectares que vou 

mandar lavrar com tractor? 

 

e) O seu contexto físico-institucional: será que haverá mercado para o que vou produzir? Em caso de 

dúvidas, terei algum técnico, ou alguém, que me possa ajudar? Os outros que produziram, a 

quanto venderam e quem foram os compradores? Será que o mercado estará garantido?  
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Ao olhar de forma holística a sua machamba e responder estas perguntas todas, o pequeno produtor 

chega, muitas vezes, à triste conclusão que os custos, propalados de bastante reduzidos, são, afinal, muito 

elevados. Na família, o aluguer do tractor compete com a necessidade de comprar material escolar e roupa 

para crianças; na zona, alugar tractor pode provocar feiticeiros; não há garantia de chuvas; não tem mão-

de-obra para outras operações; não há garantia de mercado…;não estão criadas as condições básicas para 

eu alugar um tractor. Nesta conjuntura, é, para mim, difícil acreditar que o pequeno produtor pobre possa 

ter o propalado benefício. Realmente, o tractor irá beneficiar, sobretudo, a pequena elite local que tem 

menos restrições na avaliação dos elementos acima. O tractor irá beneficiar aqueles que já conhecem os 

corredores de endividamento e influência, e sabem o que realmente se paga e como se paga!  

 

4.4. Vamos eliminar o pequeno produtor?  

 

No seu livro mais recente ‘ Galinhas e Cervejas: uma receita para o crescimento’ Teresa Smart e Joseph 

Hanlon (2014) defendem veementemente a necessidade de fortalecer o pequeno empresariado agrário 

emergente. A tese, defendida no livro, é que o governo e seus parceiros já tentaram ajudar, por 40 anos e 

sem sucesso, o pequeno produtor e as grandes empresas agrárias. Para eles, é momento de apostar nos 

cerca de 68,000 produtores comerciais emergentes espalhados pelo país. São produtores com integração 

no mercado e usam alguma tecnologia - alugada ou maioritariamente própria. São indivíduos que vivem 

nas comunidades, são conhecidos pelos pequenos produtores e, aliás, as suas rendas provêm, em parte, do 

aluguer de equipamento a outros produtores, sobretudo a pequenos produtores.  

 

Distancio-me desta forma como Smart e Hanlon apresentam a solução do problema de desenvolvimento 

rural. A maneira como a solução é posta é como se o problema estivesse do lado daqueles que recebem a 

assistência e não, necessariamente, do lado de quem presta essa assistência. É a solução a moda colonial 

que culpabiliza o pobre (achado analfabeto, tradicional, resistente à mudança) pela sua pobreza, sem olhar 

para um contexto mais holístico em que a pobreza se produz, se manifesta e se perpetua. A solução 

proposta de ‘vamos mudar quem recebe a assistência, que isso irá mudar o resultado’ não é 

suficientemente inteligente, se considerarmos que, quem presta a tal assistência, continua com as mesmas 

convicções e modus operandi. Não existem soluções perfeitas, mas a proposta de Smart e Hanlon é, 

certamente, a menos perfeita, ainda.  

 

Também me distancio do discurso de que todo o produtor deve ‘virar’ comercial. Ninguém deve ser 

imposto o que deve ser, seja ele camponês, operário ou em qualquer outra actividade. É responsabilidade 

do governo providenciar o ambiente favorável ao aumento da produtividade e produção, mas não tem 

direito de ditar os sonhos e projectos individuais. Devemos acreditar que algumas pessoas podem, quer 

por opção, por inclinação ou por falta de habilidades e capacidades, preferir serem de subsistência e nem 

por isso passam a ser menos importantes do que os outros. É preciso, ainda, considerar que está, 

actualmente, a aumentar a consciência ambiental, que aliás já está bastante presente nas zonas rurais e, 

com isso, muitos estão agora a reaver a prática milenar de tirar da natureza aquilo que realmente precisam 

para viver. Se há pessoas que, por convicção própria ou por outro motivo, preferem seguir este modus 

vivendi, isto deve ser respeitado e impulsionado. Não deve haver, isso sim, uma agricultura de 

subsistência por falta de escolha. Devemos lutar por aumentar escolhas e não em ditar escolhas. 
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Com relação à assistência providenciada pelos agentes externos, os grandes problemas são, quanto a mim, 

que a tal ajuda aos pequenos produtores, quando acontece, ELA NÃO FOCALIZA, como os próprios 

fazem referência inúmeras vezes, no ponto que Arquimedes precisava para alavancar o mundo. O que está 

sendo providenciado é importante, mas será que é prioritário? Não está, à semelhança dos pardais da 

China e da Jatrofa, bastante descontextualizado, desconectado e desconcertado? Não estamos a repetir os 

mesmos erros? Portanto, quanto a mim, a receita não é mudar o grupo alvo, mas, sim, a abordagem que é 

usada. 

 

4.5. Vamos ajudar o empresariado agrário emergente? 

 

A resposta, clara e audível, é SIM. E, neste ponto, compactuo com Smart e Hanlon (2014). O nosso sector 

empresarial agrário emergente precisa duma atenção especial para florir. Porém, ao contrário da 

abordagem de Smart e Hanlon, que consiste em ‘ou estes ou os pequenos produtores’, acho que há espaço 

para dar atenção a todos; precisamos, isso sim, de políticas e estratégias claras e sérias que promovam, 

tanto os pequenos produtores, como os comerciais emergentes, de forma saudável e integrada. E, porque 

tudo o que está a emergir (bebé, planta, negócios, etc.) precisa de alguma protecção especial sob o perigo 

de morrer, pretendo aqui trazer a debate o perigo que a tractorização representa para os agricultores 

comerciais emergentes. 

 

A instalação dos Centros de Prestação de Serviços Agrários (CPSA) irá, certamente, trazer uma nova 

dinâmica na relação entre estes agricultores emergentes e os seus clientes; e, os pesquisadores devem 

seguir atentamente como irá estabelecer-se a relação triangular CPSA - agricultores emergentes - 

pequenos produtores.  

 

Numa primeira análise, espera-se uma relação de competição entre o CPSA e os agricultores emergentes 

que alugam tractores. Alguns acharão essa competição bastante positiva porque irá beneficiar os pequenos 

produtores. Dado, no entanto, que os CPSA são subsidiados pelo governo e pretendem fornecer serviços a 

custos bastante reduzidos (não realistas), o agricultor emergente terá dificuldades de competir. E isto tem 

consequências nefastas na vida destes emergentes. Muitos, com quem eu conversei em Gurué, em Alto-

Molócue e Angónia, têm dívidas por saldar com a banca e/ou fornecedores, e o aluguer de equipamento 

contribui na amortização das dívidas. Outros compraram equipamento na esperança que iriam rever o 

investimento fazendo também o aluguer. O aluguer é feito, tanto em dinheiro, como em espécie - as 

pessoas podem ajudar na machamba do emergente e ter a sua machamba limpa pelo emergente, ou, ainda, 

o emergente ajuda o pequeno produtor/associações/cooperativas nas operações e pagará, com ou sem 

juros, na altura da colheita - tanto em dinheiro como em espécie. Este é um modus vivendi que permite ao 

emergente emergir!  

 

Não pretendo ser radical e ingénuo sugerindo que os emergentes irão desaparecer. Muitos deles irão 

adaptar-se, tendo a seu favor o facto de conhecerem, muito melhor, o contexto em que operam, 

comparativamente aos CPSA. No entanto, é preciso alertar que tentativas de fortalecer as CPSA a custo 

dos emergentes irão trazer estragos, ainda maiores, para a economia do país. É que estes emergentes estão 

fortemente envolvidos, de forma directa ou indirecta, na produção, não somente própria, mas de muitos 

outros produtores, e têm ligações com a banca e com vários mercados nacionais e internacionais. 
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Com relação, ainda, à ligação CPSA - produtores comerciais emergentes, haverá sempre perguntas por 

responder. Por exemplo, sabendo da existência deste grupo, que presta, também, o serviço de aluguer de 

maquinaria agrícola, porque o governo, em vez de os potenciar, preferiu abrir na mesma linha de 

prestação de serviços? Esta poderia ser uma maneira, real, de impulsionar este grupo. Se os preços 

praticados são considerados altos e o governo tem necessidade de reduzir, existem várias opções para os 

reduzi, trabalhando com os emergentes, sem passar pela necessidade de abrir os CPSA, pelo menos onde 

os emergentes mostram dinâmica na prestação de serviços requeridos localmente.  

 

A sustentabilidade desta iniciativa governamental também é questionável. Experiência de parques de 

máquinas já instalados pelo governo leva-nos a perguntar se esta iniciativa, para além de não ser 

prioritária, será ela realmente viável. Dados que colhemos em Angónia (Carlos e Artur, no prelo) 

apresentados no quadro abaixo levam a este tipo de questionamento: 

 Nome do parque: Parque de máquinas de Angónia 

 Início de actividades do parque: 2013 

 Equipamento no parque: 5 Tractores; 2 Charruas de 5 discos; 2 Charruas de 3 discos; 2 Grades de 

18 discos; 2 Grades de 22 discos; 2 Semeadoras adubadoras 

 Número de produtores assistidos: cerca de 100 

 Preços praticados: 4,500.00MTM/ha para lavoura e 3,000.00MTM/ha para gradagem, sementeira e 

adubação. 

 Implemento mais procurado: charrua; para outros amanhos, os produtores preferem fazer 

manualmente por não confiarem nas máquinas para fazer o trabalho 

 Principais clientes: sector privado com enfoque para os produtores médios 

 Modalidade de pagamento: pronto pagamento 

 Satisfeito com o negócio? Não, porque o volume de venda dos serviços é ainda muito baixo, 

comparado ao investimento e quantidade de maquinaria existente 

 Maior reclamação dos clientes: preço de aluguer considerado alto e a modalidade de pagamento 

 

 

5. DISTRAINDO-SE DO QUE REALMENTE PRESTA E INTERESSA AO PEQUENO 

PRODUTOR  

 

Nas secções acima, discuti, nas diferentes perspectivas, porque, no contexto actual, a tractorização não irá 

adicionar grande valor aos esforços de desenvolvimento rural. Ela não irá beneficiar, do jeito que se 

pretende, o pequeno produtor rural. O que, realmente, interessa e é prioritário para o pequeno produtor 

neste momento, pode ser resumido em cinco grandes áreas de intervenção, nomeadamente: 1) acesso e 

gestão de água e rega; 2) acesso e gestão do gado e da tracção animal; 3) o controlo de pragas doenças; 4) 

a saúde e educação funcional dos produtores 5) género e mercados. Estas não são receitas trazidas por 

mim; é aquilo que os produtores clamam e que, tanto a ciência, como o senso comum, proclamam. 

 

5.1 Acesso a água e rega 

 

O discurso da tractorização gira à volta do aumento de áreas. Nas secções acima, já me debrucei sobre o 

que os camponeses acham, realmente, prioritário. Em primeiro lugar, tanto pelas minhas pesquisas, como 

pela ampla literatura, em geral, os produtores têm como prioridade o acesso á água para produção. Como 

dizia um produtor em Caia:  
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‘De que adianta abrir 100 hectares com tractor se não há garantias de chuva. Vale pena ter uma 0.25ha 

que podes produzir com rega, do que 100 hectares que esperam chuva chegar’ 

A questão de regadios e gestão de água parece-me uma prioridade nacional. Moçambique tem um grande 

potencial hídrico subaproveitado que seria, quanto a mim, o ponto de apoio de Arquimedes. Em nenhuma 

comunidade, que eu conheça, onde foi introduzida a tractorização, sofreu mudanças assinaláveis só pela 

tractorização. Porém, em comunidades onde se investiu em rega, as mudanças são notáveis, tanto na dieta 

alimentar, como nos ganhos económicos. E a produção por rega induz a um processo natural e autónomo 

de ligação com o mercado de insumos (sementes, sobretudo, de hortícolas, pesticidas, fertilizantes), com 

o mercado para o produto final, assim como induz a procura de aumento de áreas de produção (e, se 

viável, do tractor), sobretudo quando se atinge o limite máximo de produtividade nas áreas em 

exploração.  

 

A rega e gestão de recursos hídricos mostra-se, igualmente, pertinente pela actual conjuntura mundial 

marcada por mudanças climáticas. O clima mudou. As chuvas são mais imprevisíveis e a seca expande-se 

cada vez mais. O estudo do INGC (2009), sobre mudanças climáticas, apresenta um Moçambique cada 

vez mais seco, sobretudo na região sul, e a possibilidade de aumento de chuvas curtas e intensas na região 

norte do país. Quer para um, como para outro, cenário, o estudo recomenda, claramente, a necessidade de 

expandir a produção por rega e aumentar a capacidade de retenção de águas se o país quiser sobreviver e 

desenvolver-se.  

 

Tendo em conta os múltiplos benefícios que advêm do uso da rega, acho importante, necessário e urgente, 

à semelhança do programa nacional de tractorização, avançar-se com um programa nacional de rega. Os 

meus colegas do Departamento de Engenharia Rural na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal 

falam, por exemplo, em custos que rondam cerca de 6-10 mil USD por hectare para montagem dum 

sistema de rega por gravidade. Portanto, com 100 milhões de dólares aplicados na tractorização seria 

possível regar cerca de 10,000 hectares. 

 

5.2. Gado, tracção animal e agricultura de conservação 

 

O gado representa, de forma mais ‘fácil’ e prática, um dos mecanismos mais efectivos de combate à fome 

e malnutrição. Os mais diversos usos do gado, sobretudo o gado bovino, tornaram-no numa referência 

incontornável para o desenvolvimento rural. O gado oferece múltiplas vantagens: serve fonte de 

alimentos; de fonte de renda; fonte de tracção animal; fonte de adubos (orgânicos); de prestígio social; e 

como banco e seguro para momentos de crise. Com relação específica à tracção animal, o gado tem sido 

largamente usado na região sul e centro do país, abrindo extensas áreas agrícolas a custos mais baixos e 

mais amigo do ambiente, comparado com a mecanização. A abertura de áreas agrícolas com tracção 

animal tem, ainda, a vantagem de permitir um abate mais selectivo de árvores, enquanto o tractor é mais 

destrutivo, exigindo uma limpeza quase completa do terreno.  

 

Práticas amigas do ambiente incluem ainda a prática de Agricultura de Conservação (AC), amplamente 

difundida pelos serviços de extensão público, privado e das ONGs. Resultados da prática da agricultura 

de conservação, publicados pela CLUSA, a partir da sua experiência em Gurué, mostram que a 

produtividade pode aumentar até 100% sem precisar de usar charruas (figura 2 abaixo). 
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Figura 2: comparação de renda média entre AC e prática ‘tradicional’ 
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 Fonte: CLUSA, 2015 

 

Para os pequenos produtores, o fomento de gado, quer bovino ou de outras espécies, está claramente 

muito acima nas suas prioridades do que o incentivo ao aluguer de tractores. 

 

5.3. Controlo de Pragas e doenças 

 

Estive, em Setembro deste ano, em Quelimane, e notei, com alguma tristeza, quão o palmar tinha sido 

dizimado pela doença do amarelecimento letal do coqueiro. As pessoas locais referem, claramente e com 

alguma tristeza, que a economia e a dinâmica da província da Zambézia e da cidade de Quelimane, em 

particular, perdeu-se com a perca do palmar. É que muitas famílias viviam e faziam riqueza com os 

coqueiros. Por outro, na Zambézia, o coqueiro não tem apenas um valor económico; a cultura e a vida 

social da Zambézia estão muito entrelaçadas com o coqueiro. Este relacionamento vai desde a 

gastronomia, passando pelo material de construção, e aos ritos tradicionais nos quais o coqueiro tem 

presença.  

 

Com a perca do coqueiro, as pessoas procuram agora alternativas. E estão, no caso de Quelimane, a 

explorar cada vez mais o mangal. Isto vai trazendo implicações na actividade pesqueira. A exploração do 

mangal está a reduzir as zonas de reprodução do peixe, camarão e caranguejo.  

 

Com o amarelecimento letal do coqueiro na Zambézia, Inhambane tornou-se, actualmente, no maior 

detentor do palmar nacional mas, especialistas dizem que, se não forem envidados esforços de controlo da 

mosca branca do coqueiro, também seguirá o mesmo rumo da Zambézia. Em Inhambane, ainda, as 

famosas tangerinas, uma vez exaltadas pelo escritor-mor José Craveirinha, vão minguando e, com isso, à 

semelhança do coqueiro da Zambézia e do próprio Inhambane, vai-se perdendo uma grande fonte de 

sustento de famílias rurais da província.  

 

Em Nampula, a podridão radicular da mandioca fez história, enquanto a mosca da fruta vai impedindo a 

livre circulação da banana, manga e lixes de Manica e o ananás de Sofala no país. Por outro lado, o Oídio 
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Anacardium, principal doença do cajueiro, está por detrás de baixa produção do cajual - uma das grandes 

fontes de riqueza das famílias rurais e do país.  

 

Não se trata apenas de pragas e doenças em culturas de rendimento. O problema de pragas e doenças 

afecta, também, culturas alimentares desde os cereais às hortícolas e leguminosas. Nos cereais, como 

milho e arroz, as pragas e doenças no campo e no celeiro chegam a provocar percas de até 61 %6. E, como 

disse um dia o meu colega Professor Domingos Cugala, especialista em pragas e doenças agrícolas: 

 

‘O problema não é necessariamente que produzimos pouco; é que perdemos muito!’ 

 

5.4. Saúde e Educação 

 

Um dos aspectos que é negligenciado nas análises do desenvolvimento rural é o estado de saúde da 

população. Nenhum esforço de desenvolvimento rural, incluindo o da tractorização, surtirá os efeitos 

desejados com uma população doente. Um estudo liderado por mim, há dois anos atrás, evidenciou 

claramente esta relação. Famílias em Tete e Niassa chegavam a despender cerca de um (1) mês durante o 

ciclo produtivo a ir ao hospital, ir visitar doentes e ir aos funerais. Por causa disso, as famílias tinham 

reduzido horas e dias de trabalho nas machambas e nas áreas de cultivo. E dado que, ao nível nacional, a 

produção ainda é em função da área, reduziram-se os níveis de produção e comercialização (Artur et al., 

2014). Um outro estudo, também liderado por mim, no ano passado, mostra uma correlação muito forte 

entre investimento no sector da saúde e a produção agrícola, comparativamente ao investimento no 

próprio sector da agricultura (Artur & Jorge, 2015).  

 

A educação tem mostrado, igualmente, ser uma variável que faz diferença nos produtores. Estudos 

levados a cabo demonstram que os produtores com alguma escolaridade têm rendimentos relativamente 

maiores comparativamente aos daqueles que não têm (CIMMYT, 1993; Uaiene et al., 2009; Cunguara e 

Darnofer,2011; Cavane e Donavan, 2011). A razão principal é que a educação (formal) aumenta a 

habilidade humana de perceber mudanças nas condições do contexto, de procurar informação para tomada 

de decisão e de agir de forma efectiva e eficiente (Feder et al., 1985; Huffman, 1974).  

 

5.5. Abordar aspectos de Género e de Mercados 

 

A produção agrícola nacional é, maioritariamente, feita pelas mulheres. A agricultura emprega 90% da 

força laboral feminina do país (MINAG, 2011:4). Apesar destas estatísticas, a forma como o homem e a 

mulher são tratados é diferente; a mulher encontra-se sempre numa situação de inferioridade, tanto no 

acesso e controlo dos recursos produtivos agrícolas, assim como nos ganhos provenientes do seu trabalho 

na agricultura. A FAO (2011) refere que, se as mulheres tivessem o mesmo acesso a recursos produtivos 

na agricultura que os homens, elas aumentariam a produtividade das machambas em 20-30% e, com isso, 

poderia reduzir-se em cerca de 12-17% o número mundial de pessoas malnutridas.  

 

Abordar aspectos de género na agricultura significa avançar com medidas que permitam que, tanto os 

homens, como as mulheres, tenham as mesmas oportunidades de acesso a recursos produtivos e a 

                                                      
6 Segundo estudos realizados pela FAEF sobre perdas no armazenamento do milho 
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benefícios da produção. Em Moçambique, a mulher rural é a primeira a acordar e a última a dormir. A sua 

rotina diária é super-lotada: ela tem que varrer o quintal, ir buscar água, lavar os pratos, dar banho às 

crianças antes de irem para a escola, preparar o pequeno-almoço, aquecer água para o marido tomar 

banho, arrumar a casa, ir à machamba, voltar para preparar o almoço, lavar a roupa, pilar, ir visitar 

doentes e, ainda, ‘arrumar’ tempo para o marido. Isto, quer sim, quer não, pesa na sua saúde física, 

emocional e na sua produtividade.  

 

Ao mesmo tempo que se exige um melhor acesso a recursos produtivos e benefícios por parte da mulher, 

é igualmente relevante que os produtores tenham uma maior facilidade de acesso a mercados. Mercados 

(justos) fazem uma grande diferença na vida dos produtores; os mercados funcionam como catalisadores 

no processo produtivo. E a existência de mercado garantido, através de esquemas como de outgrowers no 

tabaco, no açúcar, na soja, no gergelim e no algodão, incentiva os produtores e transforma realmente o 

mundo rural.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pondo a carroça à frente dos burros - ditado popular 

Ao iniciar este artigo, apresentei uma citação segundo a qual uma visão de desenvolvimento só é efectiva 

se acompanhada de acções; caso contrário é um sonho ou passatempo. Ao longo do texto, discuti esta 

citação, argumentando que visão é realmente visão se as acções propostas se compactuam com o contexto 

cultural, socioeconómico, ambiental e político onde se pretende implementar a visão. A falha desta 

contextualização levou a milhões de mortes na China e tem-nos levado, ao longo do tempo, a falhas 

sucessivas, como na nossa recente tentativa de produzir a jatrofa. Argumentei, ainda, que o 

desenvolvimento não pode ser feito por voluntarismos e testes onde o habitante rural é objecto destes 

experimentos. Precisamos, sim, conceber políticas e programas visionários alicerçados numa análise 

contextual bastante profunda.  

Pretendo terminar este artigo com uma outra citação bastante usada no nosso mundo rural - pôr a carroça 

à frente dos burros. Esta frase tem sentido metafórico e usa-se em situações onde as pessoas falham em 

fazer as coisas correctamente; quando a ordem de prioridades é invertida; quando se põem barreiras ao 

progresso. O presente artigo pretendia chamar atenção para esta inversão e às barreiras que são, 

consciente ou inconscientemente, postas ao desenvolvimento rural. O desenho e implementação de 

programas de desenvolvimento rural no país tendem a ser feitos como se os habitantes do nosso mundo 

rural fossem burros; que precisam de alguém para os chicotear para puderem prosseguir com a marcha. 

Na realidade, por detrás da nossa visão distorcida do rural, influenciada pela nossa comodidade e estilo de 

vida urbanos, vive um povo sábio que sabe distinguir o útil do inútil; sabe fazer-se de burro, quando 

necessário, e fazer-se inteligente, quando preciso. Ele até pode agir como burro que, em vez de continuar 

cegamente a caminhar ou correr até à morte, como o cavalo faz, ele prefere mancar; ele pára, dorme e 

recupera as energias mas, jamais irá até à morte obedecendo ao seu chicoteador. Precisamos de aprender a 

aprender. Precisamos de aprender a ouvir, ouvir o povo, não induzi-lo!  
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