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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 

o 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

POBREZA, DIFERENCIAÇÃO SOCIAL E (DES)ALIANÇAS POLÍTICAS NO 

MEIO RURAL 
 

 

RESUMO  

 

O texto procura realizar uma análise histórica do processo de diferenciação social no meio rural, 

distinguindo as dinâmicas do período colonial, do período pós-independência e do cenário 

actual. Não obstante as desigualdades sociais no campo serem menos significativas que nos 

centros urbanos, em diversos locais de maior penetração do agronegócio ou marcados pela 

emigração para a África do Sul, tem-se destacado um grupo social minoritário, mais integrado 

no mercado e com acesso a mão-de-obra assalariada. A persistência de fenómenos de pobreza 

generalizada no campo proporciona aos camponeses mais abastados uma mão-de-obra 

abundante e barata, compensando défices de maquinaria, facilitando a acumulação e 

reproduzindo fenómenos de desigualdade. 

 

Num segundo momento, e a partir da realização de seis estudos de caso em diferentes povoados, 

localizados no Norte, Centro e Sul de Moçambique, analisa-se não só a intensidade da pobreza 

existente no meio rural, mas também o nível de diferenciação social existente. O texto analisa 

as diferentes estratégias utilizadas por produtores emergentes no seu processo de ascensão 

económica, considerando, não só as actividades económicas realizadas e respectivas fontes de 

rendimento, mas também o tipo de relações com o mercado e com o poder político. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Um debate, que remonta ao próprio nascimento da sociologia rural – nomeadamente a partir do 

confronto entre as perspectivas de Chayanov e dos teóricos marxistas –, prende-se com as 

características e transformações do campesinato. 

 

Na perspectiva de Chayanov (1986), a racionalidade camponesa não pode ser analisada à luz 

das teorias económicas clássicas, enfatizando a respectiva particularidade assente: 1) na 

predominância da actividade agrícola e criação de animais, ainda que historicamente 

complementada com actividades não-agrícolas (manufactura, artesanato, etc.), destinada 

essencialmente para satisfação das necessidades de consumo; 2) na recorrência à mão-de-obra 

familiar (não invalidando a contratação de trabalhadores assalariados em actividades pontuais, 

para cobrir os períodos críticos do ciclo agrícola); 3) na preocupação assente na subsistência 

familiar, organizando-se a produção em função da quantidade de terra disponível, do tamanho 

e composição da família (membros aptos, ou não, para o trabalho), ou das necessidades de 

consumo; 4) sendo que a venda de excedentes se destina, sobretudo, a suportar custos de 

reprodução material (aquisição daquilo que a família é incapaz de produzir) e de reprodução 

social (pagamento dos tributos devidos ao Estado e à Igreja). Nesta perspectiva, a diferenciação 

no espaço rural assume dimensões essencialmente demográficas (em função do tamanho da 

família, com impactos nas necessidades de consumo e na área cultivada) e não resultantes de 

lógicas capitalistas de acumulação. 

 

Por sua vez, os teóricos marxistas contrapunham que as relações não-capitalistas de produção 

no campo se encontravam em vias de extinção. Nesta perspectiva, o espaço agrário seria 

fortemente influenciado pela universalização das relações de produção capitalistas, que teriam 

como consequência o aniquilamento da pequena produção e a desagregação dos pequenos 

produtores. Neste sentido, o mundo rural estaria condenado a um processo de descampenização, 

no qual os pequenos produtores teriam como destino a diferenciação em duas classes: ou se 

transformariam em grandes produtores capitalistas (detentores de meios de produção e 

recorrendo a trabalho assalariado); ou, na incapacidade de competir no mercado com os grandes 

produtores, engrossariam as fileiras do trabalho assalariado barato, condição essencial para a 



 

 

emergência de uma burguesia rural. Estes debates mantêm a sua actualidade até aos dias de hoje, 

traduzindo, na verdade, a oposição entre as estruturas sociais pré-modernas e as novas 

sociedades assentes em dinâmicas capitalistas e dos mercados1. 

 
Não obstante a penetração capitalista colonial no centro de Moçambique constituir um 

fenómeno de vários séculos, a verdade é que a penetração do capital agrário no meio rural não 

foi um processo suficientemente expressivo e continuado, que tenha permitido um processo de 

transformação estrutural da agricultura ou do campesinato em Moçambique. Neste contexto, a 

proletarização ou semi-proletarização marxista constituiu um fenómeno limitado, quer em 

termos numéricos, quer em termos espaciais. Na verdade, não só não se assistiu a um 

desaparecimento do campesinato como, inclusivamente, se constata um aumento da população, 

em termos absolutos, que tem a agricultura como principal ocupação e fonte de rendimento. Por 

outro lado, não obstante a emergência de médios produtores agrícolas integrados nos mercados 

(Smart e Hanlon, 2014), não se assiste à formação de uma classe burguesa rural económica e 

politicamente expressiva (Mosca, 2017). 

 

Ao longo deste texto propõe-se uma análise da diferenciação social no meio rural, procurando, 

para tal, atingir um conjunto de três objectivos específicos: Em primeiro lugar, compreender, 

numa perspectiva histórica, o processo de emergência de médios agricultores moçambicanos, 

assim como as respectivas expectativas, alianças ou conflitos que foram construindo com o 

poder político. Num segundo momento, e a partir da realização de seis estudos de caso em 

diferentes povoados, localizados no Norte, Centro e Sul de Moçambique, pretende-se 

compreender, não só a intensidade da pobreza existente no meio rural, mas também o nível de 

diferenciação social existente. Trata-se, por fim, de analisar as diferentes estratégias utilizadas 

por estes produtores emergentes no seu processo de ascensão económica, considerando, não só 

as actividades económicas realizadas e respectivas fontes de rendimento, mas também o tipo de 

relações com o mercado e com o poder político. 

 

 

2. A DIFÍCIL EMERGÊNCIA DE UMA BURGUESIA RURAL MOÇAMBICANA 

 

2.1. Período colonial: entre a discriminação e o aproveitamento político 

 

Ao longo do período colonial, o Governo português conferiu apoios particulares ao grande 

capital de plantação e aos colonatos, em prejuízo dos agricultores africanos. Tal como noutras 

colónias africanas, ao Governo colonial não interessava o desenvolvimento de uma classe 

capitalista agrária local, que pudesse competir com os agricultores coloniais e com o capital de 

plantação, nomeadamente no processo de aquisição de terras e de procura de mão-de-obra. Os 

planos de fomento, a construção de infra-estruturas de transporte, a criação de serviços 

comerciais ou a concessão de crédito bonificado visavam sobretudo o apoio de uma burguesia 

agrária colonial (Newitt, 1997; Bowen, 2000: 4). Perante as dificuldades dos proprietários das 

plantações de concorrerem com o capital mineiro sul-africano e rodesiano na procura de mão-

de-obra, o Estado interveio com regulamentos jurídicos e sistemas de recrutamento de trabalho 

obrigatório. No centro do país, o Estado colonial procurou constituir uma reserva abundante e 

barata de mão-de-obra ao serviço do grande capital de plantação (Wuyts, 1980; Brito, 1980), ao 

                                                           
1 Importa salientar que a confrontação destas duas perspectivas esconde a grande diversidade de 

abordagens existentes sobre o assunto, por exemplo das abordagens da antropologia económica marxista 

(essencialmente francesa) a partir da década de 1970. Meillassoux (1972), por exemplo, demonstra que a 

análise de Marx das sociedades primitivas concentrou-se principalmente na sucessão histórica dos modos 

de produção e não no seu funcionamento interno, pelo que os conceitos resultantes da análise das 

sociedades capitalistas apresentam-se inadequados para a compreensão de contextos pré-capitalistas. 

Estas abordagens não deixaram de influenciar, em Moçambique, o trabalho do Centro de Estudos 

Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, nomeadamente sobre o processo de socialização do 

campo ou de funcionamento das machambas estatais (CEA, 1983ª; 1983b), ou na crítica ao dualismo da 

estrutura de classes no campo (O’Laughlin, 1981), como se analisará ao longo deste texto. 



 

 

invés de estimular o desenvolvimento dos pequenos camponeses africanos, proporcionando a 

respectiva acumulação de capital e a constituição de uma vida independente através da 

agricultura. 

 

No entanto, a partir de finais da década de 1950, por via da comercialização de excedentes para 

o abastecimento dos crescentes centros urbanos, começou a emergir um conjunto de médios 

agricultores, sobretudo nas zonas de proximidade das cidades ou de elevado potencial agrícola. 

Em virtude de factores económicos, relacionados com o próprio desenvolvimento capitalista 

(nomeadamente com a necessidade de abastecimento urbano, de equilíbrio da balança comercial 

e de aumento das exportações), o Estado começou a promover o desenvolvimento de 

camponeses especializados na produção de determinadas commodities. Por outro lado, num 

cenário de emergência de movimentos nacionalistas africanos, o Governo colonial procurava 

construir alianças com as estruturas de poder local, integrando-as no sistema colonial, 

providenciando assistência a um estrato de produtores emergentes, cooperativas de produtores 

e líderes comunitários (em insumos, condições de armazenagem, de transporte e de acesso aos 

mercados), procurando conter qualquer movimento popular independentista2. Este processo 

político-económico contribuiu para aumentar a diferenciação entre a população rural africana, 

fortalecendo a posição dos médios camponeses (CEA, 1983b: 14; Bowen, 2000: 5). Ao longo 

das vias principais ou da costa, nas bacias fluviais ou nas zonas planálticas do Centro e Norte 

do país, e com o importante impulso do capital comercial, emergiu um importante grupo de 

agricultores, cuja lógica produtiva deixou de assentar sobretudo na auto-suficiência e na 

reprodução familiar, alterando a estrutura produtiva, a tecnologia usada e orientando-se para o 

mercado segundo moldes capitalistas (Mosca, 2017). Tratava-se, de um grupo particularmente 

minoritário, frequentemente beneficiando de apoio colonial, e que se resumia essencialmente 

aos poucos africanos assimilados (com vista a constituírem uma espécie de segunda classe de 

cidadãos portugueses); aos camponeses mais ricos que possuíam animais de tracção, arados e 

outro equipamento mecanizado, adquirido por vezes com capital resultante de experiências 

migratórias e que contratavam trabalhadores sazonais (Bowen, 2000: 3) e; por fim, aos régulos 

e chefes tradicionais (Isaacman, 1987: 54), que constituíam funcionários da administração 

colonial nas comunidades rurais, mas também produtores locais. 

 

De facto, a literatura existente é fértil na análise destes produtores emergentes no final do 

período colonial. No planalto de Cabo Delgado, e em virtude do apoio do Governo português e 

dos missionários locais, desenvolveu-se a Sociedade Africana Algodoeira Voluntária de 

Moçambique (SAAVM) que, em 1960, já tinha mais de 5000 membros3 (Hedges, 1999: 235). 

Se a maioria dos produtores recorria essencialmente a trabalho familiar, um grupo restrito e com 

maior acesso a capital conseguia produzir áreas maiores com recurso a trabalhadores 

assalariados, pagos geralmente em sal, mercadoria escassa no planalto. Lázaro Nkavandame 

ficou célebre por explorar áreas superiores a 4 ha, obtendo colheitas avultadas de algodão, na 

ordem de 150 sacos (de 50 kg cada), num período em que a maioria dos produtores tinha uma 

produção média de 4 a 5 sacos por colheita. Neste período assistiu-se a um processo de divisão 

de terras e de estratificação social, em benefício das linhagens e famílias que se destacavam na 

estrutura de classes coloniais (Hedges, 1999: 233-237). 

 

Nas zonas da Alta Zambézia, dos planaltos de Tete e de Lichinga ou no Norte de Cabo Delgado 

formou-se um grupo de pequenos produtores locais que investiam na sua produção, assistidos 

por uma rede de produtores portugueses4 e de cantinas rurais que forneciam factores de produção 

                                                           
2 A criação desta camada social integrada no sistema colonial tinha como objectivo legitimar, no 

panorama nacional e internacional, todo um ideal civilizador e assimilacionista português, capaz de 

proporcionar o desenvolvimento económico das populações locais, através de processos paternalistas. 
3 Constituía um importante motivo de aderência o facto de os cultivadores ficarem isentos de trabalho 

forçado (Hedges, 1999: 235). 
4 As necessidades de mão-de-obra das machambas dos colonos implicavam, frequentemente, a 

contratação de trabalhadores sazonais, sujeitando a população a um processo de assalariamento, que não 

deixou de alterar a estrutura da agricultura familiar e a organização do trabalho agrícola. Em Angónia, 



 

 

(semente e adubo) em troca dos produtos entregues no fim da campanha (O´Laughlin, 1981: 21; 

CEA, 1983b: 15). Na alta Zambézia, camponeses ricos conseguiram adquirir o estatuto de 

agricultor, juntamente com agricultores portugueses, estando isentos de trabalho forçado e 

autorizados a contratar trabalhadores (Bowen, 2000: 5). No planalto de Angónia, a presença de 

colonos produzindo e comercializando as mesmas culturas do camponês, a expansão da procura 

destes produtos alimentares e o fácil acesso ao mercado do Malawi criaram condições para a 

emergência de um grupo de produtores com relações com os mercados, aumentando a 

diferenciação social. Paralelamente, desenvolveu-se um grupo de transportadores que, 

utilizando carroças e tracção animal, conseguiram operar nas margens do comércio colono e 

vender no Malawi os seus excedentes. Alguns compraram moinhos e máquinas de costura e 

abriram bancas para servir a população rural, expandindo e diversificando a produção agrícola 

e empregando mão-de-obra não familiar (CEA, 1983b: 14- 15). 

 

Da mesma forma, ao longo do vale do rio Limpopo, no processo de implantação de colonatos, 

incluíram-se agricultores moçambicanos que, mesmo em condições desfavoráveis em relação 

aos colonos portugueses (Hedges, 1999: 165), permitiram o desenvolvimento de uma pequena 

burguesia rural, articulada ou dando continuidade às elites locais pré-existentes (Bowen, 2000: 

5).  

 

A Sul do rio Save, as remessas oriundas do trabalho migratório para a África do Sul também 

foram geradoras de fenómenos de diferenciação social (CEA, 1998: 116-121). Para além de 

permitirem o pagamento de impostos e a aquisição de bens de consumo, as remessas de 

migrantes foram responsáveis pela acumulação de capital e pela aquisição de gado, cajueiros e 

maquinaria agrícola5, reforçando a sua posição na comunidade, permitindo o pagamento do 

lobolo e a reprodução social (CEA, 1998: 112-115; Covane, 2001: 128-132; Lubkemann, 2004: 

260). O aumento considerável da produção rural, que se verificou nos últimos anos do período 

colonial, só foi possível em virtude do grande investimento em charruas e gado realizado pelos 

emigrantes. A migração teve impactos na monetarização da economia6 e no desenvolvimento 

de um “médio campesinato relativamente abastado” (Newitt, 1997: 433-4). 

 

Entre os grupos sociais privilegiados pelo Estado colonial encontravam-se as designadas 

autoridades gentílicas. De facto, tanto o Estado como as companhias concessionárias 

concederam aos chefes locais uma série de benefícios, com o fim de assegurar a sua colaboração 

com o Governo colonial7, permitindo a muitos a acumulação de um capital significativo. Como 

ilustra Isaacman (1987; 1991), os apoios iam da atribuição de um vencimento anual como 

                                                           
por exemplo, a transformação em pequeno produtor comercial implicava, frequentemente, a realização 

de um período de trabalho assalariado, que permitia ao chefe da família reunir o capital necessário para 

organizar a sua machamba familiar (CEA, 1983b: 8). 
5 Como ilustra Newitt (1997: 433), o pai de Samora Machel constitui um exemplo desse processo: “foi 

trabalhar para as minas pela primeira vez em 1912 e até 1926 cumpriu vários contratos. Em 1917 casou-

se e em 1921 comprou uma charrua. Acabou por reunir capital suficiente para adquirir uma manada 

com várias centenas de cabeças de gado e trabalhar trinta hectares de terra”.  
6 Refira-se, contudo, que os movimentos migratórios para a África do Sul também aparecem referidos 

como factores explicativos da baixa produção agrícola. Na década de 1940, entre um quarto e um terço 

da população activa masculina da província de Inhambane estava ausente em trabalho migrante (CEA, 

1998: 137; Newitt, 1997: 432), privando a economia rural de uma importante força laboral que, em teoria, 

poderia ter contribuído para o aumento da produção e para o desenvolvimento dos mercados. 

Predominantemente masculina, a migração exerceu efeitos sobre a economia familiar e sobre a 

reestruturação da divisão social do trabalho assistindo-se, na verdade, a um reforço da auto-exploração 

familiar para financiamento dos interesses capitalistas externos, através da prática de baixos salários 

(Mosca, 2005: 112). 
7 Face aos inúmeros constrangimentos (dificuldades de acesso a mão-de-obra abundante e barata ou a 

transporte), uma das alternativas encontradas pelo Estado colonial foi a de transferir o peso da supervisão 

da produção de algodão para os funcionários do Estado e para os régulos e chefes locais, a quem já tinha 

sido atribuída a responsabilidade pelo registo do imposto da palhota e pelo recrutamento de mão-de-obra, 

bem como por uma larga variedade de funções policiais e judiciais.  



 

 

funcionários do Governo, em função do imposto total arrecadado, de bónus pelo apoio prestado 

ao nível do recrutamento de mão-de-obra local, da isenção de pagamento de impostos e de 

prestação de trabalhos pesados, até à atribuição de uniformes e sapatos. Os régulos eram também 

os principais beneficiários da limitada assistência técnica oferecida pela Junta Algodoeira e 

pelas companhias concessionárias, nomeadamente na escolha das melhores terras, no 

fornecimento de sementes de alta qualidade, enxadas, pás e outros instrumentos básicos que, 

por vezes, distribuíam pelos seus subordinados, num sistema informal de patronato. Os seus 

terrenos eram usados para fazer demonstrações sobre princípios de agricultura científica e os 

régulos eram apresentados como produtores modelo. O próprio fundo do algodão serviu para 

aumentar o nível de vida de muitos chefes, nomeadamente para construção de casas, 

financiamento de aquisição de bombas de água, celeiros e equipamento agrícola. Os chefes eram 

também beneficiados ao nível dos preços do algodão8. Estes rendimentos permitiram a um 

pequeno número de elites locais investir em sectores até então vedados aos africanos, abrindo 

lojas em zonas rurais, ou “investindo milhares de dólares em cooperativas que o Estado 

colocava sob o seu controlo” (Isaacman, 1987: 65), adquirindo tractores e empregando 

trabalhadores sazonais. 

 

A acumulação de capital por parte das autoridades locais era feita à custa dos seus súbditos 

(Isaacman, 1987: 53; 1991: 220). De facto, os produtores de algodão de quase todas as principais 

regiões de Moçambique relatam histórias acerca de serem obrigados a trabalhar gratuitamente 

nas terras dos chefes, nomeadamente nos períodos críticos do ciclo agrícola. Os campos dos 

chefes eram objecto de prioridade cimeira na altura da colheita. Fosse qual fosse o período do 

tempo passado a trabalhar na terra do chefe, os camponeses eram ainda obrigados a satisfazer 

as quotas mínimas de algodão nos seus próprios campos, bem como as suas próprias 

necessidades alimentares. Se o cultivo obrigatório do algodão contribuiu para o 

empobrecimento dos camponeses, os régulos não deixaram de beneficiar desse sistema 

(Isaacman, 1987: 63), desenvolvendo-se uma pequena classe de produtores capitalistas, ainda 

que com diferentes níveis de prosperidade. Estes factores alimentaram a diferenciação social 

existente entre os chefes e os seus súbditos que, de forma crescente, passou a reflectir-se nos 

modos de vida e níveis de acesso ao mundo material9 e cultural português, agravando a posição 

contraditória dos chefes locais, quer face ao Estado, quer face aos camponeses10. A produção 

algodoeira tornava-se numa arena de um intenso conflito entre os camponeses (que procuravam 

recuperar o controlo sobre a situação, contornando ou desafiando abertamente a autoridade 

local) e os chefes, que procuravam maximizar os seus lucros (Isaacman, 1987: 70). 

 

                                                           
8 Embora em teoria os preços do algodão fossem tabelados, os funcionários do Estado e das companhias 

que controlavam os mercados rurais, encontravam maneiras de contornar esta situação. Os régulos, tal 

como um pequeno grupo de europeus que também cultivavam algodão, eram pagos muito por cima da 

escala oficial, frequentemente por intermédio de bónus de produção, frequentemente atribuídos a 

expensas dos outros camponeses (Isaacman, 1987: 61). 
9 Isaacman (1987: 64) ilustra como os chefes prósperos haviam construído casas com água corrente, 

electricidade e canalização. Muitos usavam uniformes portugueses, viviam em casas à europeia, enviavam 

os seus filhos às escolas missionárias e “muniam-se de todos os acessórios de «civilização» que os seus 

recursos lhes permitiam. O filho de um chefe do norte Niquaria, gabava-se: «nós vivíamos numa casa de 

pedra e tínhamos duas motocicletas, enquanto o resto da população morava em palhotas e apenas possuía 

bicicletas»”. 
10 Na medida em que eram vistos como os hesitantes executores de uma política colonial injusta, 

frequentemente tornavam-se no alvo do descontentamento popular. Como explica Isaacman (1987: 70), 

em muitos pontos da colónia, “o termo régulo passou a ter o significado de colaborador privilegiado. 

«Tu, Chugela, orgulhas-te da tua posição», zombavam os camponeses do sul de Moçambique. «Mas és 

apenas um chefe e feito pelo homem branco»”. Estas narrativas de canções eram análogas às esculturas 

do Norte de Moçambique, que ridicularizavam os régulos prósperos e barrigudos, que se pavoneavam 

com as suas bengalas, envergando uniformes europeus. Como explica o autor, a oposição aos chefes está, 

provavelmente, mais relacionada com a diferenciação rural e as crises de reprodução em si, do que como 

uma antipatia mais generalizada contra eles na sua qualidade de opressores coloniais. Muitas dessas 

rivalidades políticas vinham de muito antes e transcendiam o âmbito do regime algodoeiro. 



 

 

Em suma, recorrendo à tracção animal, a alfaias agrícolas e alargando as áreas de cultivo, por 

altura da independência, estes produtores emergentes eram responsáveis por uma fatia 

significativa da produção comercial (Bowen, 2000: 10). Contudo, a maioria dos produtores 

africanos permanecia prejudicada pelas políticas discriminatórias que limitavam as respectivas 

possibilidades de acumulação de capital, que continuavam a favorecer a agricultura dos colonos. 

Como demonstra O’Laughlin (1981: 22), os camponeses eram geralmente expulsos das 

melhores terras comerciais, mais acessíveis por estrada, ou melhoradas por canais de irrigação 

ou sistemas de drenagem. Por outro lado, não tinham acesso ao trabalho, pelo que só podiam 

contar com a expansão do número de pessoas do agregado familiar ou com fontes de trabalho 

tradicional. As machambas coloniais beneficiavam de privilégios, quer em termos de preços 

melhorados (particularmente no caso do algodão), quer ao nível do acesso ao crédito subsidiado. 

Apesar de privilegiados em relação à restante população, as condições da elite rural africana não 

eram comparáveis com as dos colonos europeus (Hedges, 1999: 165 e Valá, 2001: 126-127). Se 

o Estado colonial assumia uma estratégia de desenvolvimento económico de médios agricultores 

locais, a verdade é que demonstrava alguma preocupação em controlar o seu crescimento.  

 

Numa posição economicamente estável, crescentemente integrada nos mercados e confrontada 

com a máquina opressora colonial, para a maioria dos produtores emergentes a confrontação 

com o sistema dominante constituía uma opção arriscada. Apesar de existirem registos de 

régulos descontentes que participaram em actos de desobediência colectiva – cozendo as 

sementes de algodão antes de as plantar, ou até organizando revoltas (Isaacman, 1987: 69) –, as 

evidências sugerem que a maioria se manteve leal ao regime. Um relatório do CEA (1983b: 16) 

refere, inclusivamente, que, ligados aos colonos, passando livremente para o Malawi e 

firmemente enquadrados na Igreja, os camponeses mais prósperos do planalto de Angónia não 

desenvolveram uma forte consciência nacionalista, explicando desta forma a dificuldade da 

Frelimo em estabelecer núcleos ao nível da base nas zonas mais povoadas do distrito. O relativo 

conforto económico e a situação de opressão colonial não invalidavam que os agricultores 

médios africanos alimentassem a expectativa que a independência de Moçambique eliminasse 

os constrangimentos que a administração colonial havia criado para o seu crescimento 

económico, tornando desta forma o grupo tendencialmente receptivo ao avanço dos movimentos 

de libertação (Bowen, 2000: 6). 

 

De qualquer das formas, no Norte de Moçambique, a Frelimo conseguiu capitalizar o 

descontentamento popular das populações rurais mais desfavorecidas, em resultado dos sistemas 

de culturas e de trabalho obrigatório ou da discriminação colonial. Isaacman e Isaacman (1983: 

102) revelam que a Frelimo obteve um considerável apoio nas áreas onde os seus guerrilheiros 

operaram, tendo feito pouco uso da coerção. Usando uma estratégia de guerrilha maoista 

(assente na metáfora da água e do peixe), a Frelimo estava bastante dependente do apoio dos 

camponeses no seu processo de luta contra o colonialismo português. 

 

2.2. Período pós-independência: as tentativas de socialização do campo 

 

Após a independência de Moçambique, o Governo adoptou políticas de desenvolvimento de 

cariz socialista, intervencionando em machambas abandonadas pelos colonos e transformando-

as em empresas estatais.  

 

No Chokwé, em Angónia, em Lioma, Matama ou Montepuez, entre outros locais de forte 

penetração portuguesa, o Estado interveio sobre as terras deixadas pelos colonos, assim como 

manadas, maquinaria, armazéns, moagens e lojas, transformando-se em grandes complexos 

agro-industriais Estatais e aumentando gradualmente as áreas cultivadas11. Machambas que se 

                                                           
11 Em Angónia, a área de cultivo passou dos 2000ha cultivados pela antiga Casa Agrícola, para quase 

10.000ha cultivados pelo Complexo Agro-Industrial de Angónia (CAIA) na campanha de 1981-82. 

Determinou-se que o CAIA deveria ser um dos celeiros do País, produzindo milho em grandes 

quantidades para satisfação das necessidades alimentares (CEA, 1983b: 20). 



 

 

encontravam em pousio ou que haviam sido ocupadas por agricultores individuais foram 

reapropriadas e absorvidas pelo sector Estatal ou entregues a cooperativas (CEA, 1983b: 20). 

Milhares de camponeses foram reassentados em centenas de aldeias comunais12, com vista a 

virem a constituir uma reserva permanente de mão-de-obra agrícola das empresas estatais ou 

das cooperativas de produção (Casal, 1988: 180). A Frelimo confiava na aderência voluntária 

das populações rurais às cooperativas, onde se esperava que viessem a encontrar condições mais 

vantajosas, comparativamente às unidades familiares. Apoiados por técnicos internacionais e 

idealizados a nível central por burocratas urbanos, estes projectos modernizadores socialistas 

visavam uma rápida e total transformação da sociedade moçambicana. O grande investimento 

público foi canalizado para o sector estatal, negligenciando os pequenos produtores familiares. 

O Estado definiu os preços agrícolas, procurou controlar os circuitos e redes de comercialização 

e conteve o crescimento do sector privado. O crédito do BPD orientou-se, sobretudo, para as 

machambas estatais e cooperativas agrícolas ignorando as necessidades dos camponeses 

médios. 

 

Contudo, as análises existentes deste processo de socialização do campo revelam a existência 

de um conjunto de obstáculos e contradições. Para além de problemas de gestão e de 

planificação – em termos de aprovisionamento de insumos, manutenção ou fornecimento de 

equipamento (CEA, 1983a) –, as empresas estatais enfrentaram dificuldades resultantes da 

dependência de mão-de-obra sazonal, herdada do período colonial (Wuyts, 1981: 41). Como 

explica Bowen (2000: 13), se muitas famílias de camponeses haviam sido reassentadas em 

aldeias comunais, com vista a constituir a força de trabalho necessária para projectos colectivos, 

a verdade é que as grandes empresas estatais não conseguiram garantir o emprego contínuo dos 

trabalhadores rurais ao longo do ano, com consequências negativas sobre a respectiva 

capacidade de subsistência e de reprodução familiar. Por outro lado, os períodos mais intensivos 

de trabalho nas empresas estatais coincidiam com os períodos de trabalho nas machambas 

familiares, o que levava os camponeses a priorizar as suas próprias unidades de exploração, 

assim como outras actividades económicas. As más condições de alojamento para trabalhadores 

sazonais (herdadas do período colonial e agravadas com a crescente contratação de 

trabalhadores deslocados, em virtude do alargamento das áreas exploradas), a reduzida 

quantidade de bens de consumo disponíveis para venda nas lojas da empresa e nas lojas em 

geral, ou a necessidade de cultivo das próprias machambas, desincentivavam os pequenos 

agricultores a deixar as suas pequenas unidades para assalariamento nas grandes empresas 

estatais. Estas empresas viam-se obrigadas a solicitar à administração local a organização de 

jornadas de trabalho por parte da população, normalmente não pagas, alimentando por vezes 

situações de forte ressentimento contra as empresas estatais (CEA, 1983b: 21). Em muitas 

situações, as empresas estatais frustraram as expectativas de pequenos camponeses de 

recuperação de terrenos, inicialmente expropriados pelo Governo colonial13 (Casal, 1988: 180). 

Nas variadas empresas estatais procedeu-se ao encerramento de lojas que vendiam adubo, 

sementes e bens de consumo ou alugavam equipamento, reservando-as para os seus 

trabalhadores. Demitindo-se do fornecimento de factores de produção ao campesinato, 

limitando-se à comercialização dos produtos que a própria empresa necessitava, as empresas 

estatais privaram o pequeno e médio campesinato do acesso a factores de produção (CEA, 

1983b: 22). Estas situações foram geradoras de ressentimentos, resistências e de reivindicações 

da parte da população, expressos em episódios de roubos de insumos, da compra na candonga 

de adubo da empresa estatal ou até subornos de tractoristas para lavrarem algumas parcelas 

familiares perto da machamba estatal. Em vez de dinamizar a transformação socialista da vida 

                                                           
12 Em 1984, entre 1400 a 1500 aldeias comunais (com populações de cerca de 4000 habitantes) foram 

oficialmente recenseadas, das quais 600 em Cabo Delgado, 250 em Nampula e 250 nos vales do Zambeze 

e Limpopo (Cahen, 1987: 52). Em Cabo Delgado, cerca de 45% da população total da província foi 

deslocada para as aldeias comunais, enquanto em Gaza foi concentrada 17% da população total, o que 

representava 30% de sua população rural (Thomaz, 2008: 185-186). 
13 A expansão do Complexo Agro-Industrial de Angónia, à custa da apropriação de zonas de pastagens 

comunais ou terras em pousio pertencentes a determinadas famílias despoletaram, inclusivamente, uma 

forte oposição por parte da população deslocada, incluindo o próprio roubo da colheita (CEA, 1983b: 21). 



 

 

camponesa, ss empresas estatais contribuíram para o desenvolvimento de uma forte oposição 

contra o Estado, por parte das diversas camadas do campesinato14 (CEA, 1983b; Hermele, 1988; 

Bowen, 2000). 

 

O processo de constituição das cooperativas não deixou de sofrer, igualmente, um conjunto de 

vicissitudes. Frequentemente, a aderência às cooperativas foi protagonizada por militantes da 

Frelimo, por elementos que esperavam retirar vantagens em termos de acesso a bens de consumo 

ou por indivíduos que procuravam recuperar terrenos apropriados pelos antigos colonos (CEA, 

1983b: 29), tendo frequentemente os anteriores agricultores emergentes destacado no papel de 

liderança e de gestão de cooperativas. Anteriormente integrados na economia de mercado 

colonial e com uma consciência capitalista, estes indivíduos raramente viam a cooperativa como 

uma via alternativa, estando mais preocupados com a organização do seu universo económico 

privado15 (CEA, 1983b: 29-31). Contudo, sem investimento do Estado, estes elementos foram 

gradualmente abandonando a produção colectiva, conscientes que as suas machambas familiares 

seriam comparativamente mais eficientes e produtivas (Bowen, 2000: 10). No planalto de Tete, 

a generalidade das cooperativas foi acumulando dívidas ao BPD e, quando, no início da década 

de 1980, a AGRICOM começou a depositar as receitas da cooperativa no banco, a fim de cobrir 

a dívida acumulada, o número de cooperativas decaiu precipitadamente (CEA, 1983b: 28-29). 

Sem apoios financeiros e tecnológicos, que o Estado não poderia fornecer, a rentabilidade da 

produção cooperativa foi muito fraca, raramente constituindo uma alternativa válida à produção 

familiar (Hermele, 1987: 227; Casal, 1988: 187). 

 

Por sua vez, ainda que tenha tido impactos positivos ao nível do acesso a serviços de educação 

e saúde, permitindo a canalização de auxílios de emergência em alimentos e água potável, a 

constituição de aldeias comunais teve um conjunto de efeitos negativos, relacionados 

essencialmente com os seguintes aspectos: 

 

Em primeiro lugar, a concentração populacional traduziu-se num aumento das distâncias entre 

a habitação e os locais de produção, aumentando os tempos de deslocação16, diminuindo as horas 

de trabalho, dificultando o tratamento de cajueiros assim como o transporte de equipamentos e 

das próprias colheitas, com reflexos sobre todo o sistema agrícola (Casal, 1988: 167).  

 

Em segundo lugar, a aglomeração de populações dispersas implicou uma escassez de terrenos 

junto às aldeias, assistindo-se à diminuição das áreas de produção, ou à exploração de áreas 

impróprias para a agricultura. Uma vez que grande parte dos terrenos pertencia às linhagens 

mais antigas, criaram-se relações de subordinação para com as famílias que controlavam as 

novas áreas, gerando-se contradições entre os aldeões originários e os novos ocupantes (Casal, 

1988: 174). Este cenário contribuiu para o empobrecimento de muitas famílias, a quem muitas 

vezes restava o trabalho nos campos de aldeões economicamente mais abastados, normalmente 

                                                           
14 Vários anos antes do livro de Bowen (2000), este sentimento de “State against the peasantry” havia já 

sido identificado nas análises do Centro de Estudos Africanos (CEA, 1983a; 1983b). Interrogado sobre 

“O que é o CAIA para si? [a resposta fornecida por um camponês foi] O CAIA é o nosso adversário. O 

CAIA é o Governo” (CEA, 1983b: 31). Sistemas de recrutamento compulsivo, ausência de lojas para 

aquisição de insumos e de outros bens de consumo e problemas de ocupação de terras, agravados por 

medidas de controlo, tais como a caça aos pequenos transportadores na fronteira, uniam o campesinato 

numa posição anti-Estatal (CEA, 1983b: 26). 
15 Associada ao oportunismo das novas lideranças políticas, as cooperativas de Angónia eram 

normalmente vistas mais como “machamba do partido”, e não tanto como um projecto de transformar a 

organização da agricultura familiar. Como referia o mesmo relatório, o partido enfrentava uma estrutura 

de classes moldada pelo capitalismo colonial. Frequentemente, os secretários dos povoados eram também 

médios agricultores e comerciantes, mais preocupados com a organização do seu universo económico do 

que com a vida do partido (CEA, 1983b: 28-31). 
16 Casal (1988) explica que a percentagem de famílias que abriram machambas nos novos aldeamentos 

foi pequena e tal aconteceu sobretudo pelas famílias cujas machambas originais estavam mais distantes. 



 

 

através de sistemas de troca de comida pelo trabalho. Estas práticas beneficiaram um conjunto 

restrito de famílias, assistindo-se a um processo de diferenciação social (Casal, 1988: 177). 

Por outro lado, as dificuldades de abastecimento dos distritos em virtude do desmantelamento 

do comércio rural, a inexistência de apoios bancários ou a diminuição do trabalho migratório 

para a África do Sul (especialmente no Sul) e das consequentes remessas financeiras, 

concorreram para a drástica redução das condições de reposição e de renovação de factores de 

produção. Em 1980 estimava-se uma carência superior a dois milhões de enxadas e de 700 mil 

catanas, assim como uma insuficiência de charruas e juntas (Casal, 1988: 158), problematizando 

a produção agrícola. 

 

Em quarto lugar, a concentração populacional constituiu um obstáculo à criação de gado. O 

afastamento dos locais de pastagem (implicando que um elemento da família se ocupasse a 

tempo inteiro com os animais), ou a vulnerabilidade aos roubos (em virtude da criação de 

estábulos afastados do talhão) traduziram-se numa diminuição do gado existente17, afectando a 

economia e a dieta alimentar das unidades domésticas (Casal, 1988: 186).  

 

Por fim, a aglomeração populacional desencadeou uma forte pressão sobre os recursos naturais 

nas áreas circunvizinhas, nomeadamente sobre a floresta (quer para corte de estacas para 

construção, quer para lenha para cozinhar), mas também em torno de frutas, tubérculos, folhas 

e verduras (particularmente durante os períodos de fome). 

 

Neste cenário, entre 1977 e 1985 assistiu-se a uma progressiva diminuição da produção e da 

produtividade agrícola (neste caso superior a 50%), tendo a produção comercializada pelo sector 

familiar sofrido uma quebra equivalente a 55,9% (Casal, 1988: 162-5). A concentração das 

populações em aldeias comunais num contexto de ruptura de muitos sectores da economia 

familiar rural, acentuou situações de insegurança alimentar. O início e, sobretudo, o 

alastramento do conflito militar transformou o processo de socialização rural num caos 

generalizado, marcado por ataques de grupos armados, pilhagens, raptos e chacinas, durante as 

quais as empobrecidas populações nem sempre distinguiam quem as agredia e quem as defendia 

(Casal, 1988: 190). 

 

Em suma, a estratégia de concentração do apoio no grande sector estatal e de colectivização dos 

meios de produção não foi favorável para grande parte do sector rural da sociedade. As políticas 

de socialização do campo colidiram com as expectativas capitalistas dos agricultores emergentes 

no período colonial que, após a independência, haviam criado fortes expectativas no movimento 

de libertação e na possibilidade de eliminação dos obstáculos à mobilidade social. Por sua vez, 

para muitos pequenos camponeses não restavam outras opções do que escolher entre engrossar 

o número de trabalhadores assalariados em empresas estatais com problemas de gestão (CEA, 

1983a), juntarem-se a cooperativas com problemas de financiamento (Bowen, 2000: 2), ou 

concentrarem-se em aldeias comunais com problemas de disponibilização de recursos e serviços 

básicos. A estratégia agrícola da Frelimo negou completamente o que a independência 

significava para o campesinato, nomeadamente a abolição de medidas discriminatórias na 

obtenção de apoios e a possibilidade de recuperação da terra usurpada pelos portugueses. À 

medida que se impunham as transformações revolucionárias foi-se assistindo a um 

arrefecimento do entusiamo inicial (Casal, 1988: 158), aumentando as contradições entre o 

Estado e diferentes estratos da população rural. 

 

Como explica Bowen (2000: 8), após o período de guerrilha, em que se encontrava mais próxima 

do campesinato e dependente dos seus excedentes para sustentar o movimento armado, a 

Frelimo evoluiu de um popular e vitorioso movimento de libertação, para um partido burocrático 

                                                           
17 O receio que o gado fosse nacionalizado ou colectivizado já havia motivado, em muitos casos, a 

venda e abandono da criação de bovinos (Casal, 1988: 183). 



 

 

e modernizador, em frequente tensão com os camponeses18. O novo grupo de dirigentes, muitos 

dos quais estudaram em países do bloco de leste ou mantinham laços com os respectivos partidos 

comunistas, foi influenciado pelas respectivas ortodoxias, tendo-se oposto a apoiar a pequena 

elite rural existente. Em desconfiança ou na tentativa de destruir o seu legado, este grupo 

procurou salientar a ameaça desta espécie de classe protokulak19 moçambicana (Bowen, 2000: 

7), categorizando os camponeses ricos e agricultores capitalistas como inimigos da revolução, 

sobretudo no rescaldo do conflito entre Samora Machel e Lázaro Nkavandame, este último 

personificando o grupo dos “novos exploradores”20 (Hermele, 1988: 23-24). Propondo a 

colectivização dos meios de produção como uma estratégia de desenvolvimento rural, a política 

de desenvolvimento da Frelimo implicava, desta forma, o suicídio de classe dos anteriores 

emergentes, frustrando desta forma as expectativas de milhares de produtores, não só no planalto 

de Cabo Delgado (onde Nkavandame havia prosperado na produção de algodão), mas também 

de largas áreas do Centro e Sul de Moçambique21.  

 

Na verdade, os novos líderes adoptaram uma visão simplista das estruturas de classe rurais, 

assente num modelo dualista de camponeses tradicionais e orientados para a subsistência, 

opondo-os a um sector estatizado, moderno, orientado para a produção comercial de grande 

escala (O’Laughlin, 1981; Bowen, 2000: 6). Numa interpretação marxista esquemática, os 

camponeses médios seriam economicamente fracos, pelo que estariam condenados a 

desaparecer com o êxodo dos portugueses. Na verdade, ao não canalizar o investimento público 

para o apoio ao sector familiar rural, a Frelimo procurou concretizar esse modelo simplista. 

 

Definidas a partir do topo, as políticas modernizadoras da Frelimo não deixaram de estar 

relacionadas com o apoio conferido por muitos sectores rurais à Renamo. Ainda que esse 

movimento tenha começado por constituir um mecanismo externo de agressão, a verdade é que 

a Renamo não deixou de capitalizar a seu favor o descontentamento popular, quer em resultado 

da marginalização a que as autoridades locais foram votadas após a independência22 (acusadas 

                                                           
18 Paradoxalmente, enquanto continuava a advogar a supremacia moral dos camponeses (não expostos 

aos vícios burgueses coloniais), a concentração do investimento público no sector estatal (em prejuízo 

das cooperativas ou do sector familiar), impedia o respectivo desenvolvimento económico. 
19 Kulak constitui um termo pejorativo, usado na ex-União Soviética, para designar os camponeses de 

dimensão média, detentores de extensas áreas e que recorriam a mão-de-obra assalariada, que haviam 

sido o produto das reformas económicas do Governo do Czar, com vista a constituir um grupo político de 

apoio. Após a revolução bolchevique, os kulaks passaram a ser vistos como o último bastião do 

capitalismo no campo e foram alvo das políticas de colectivização de Estaline. 
20 De acordo com a propaganda oficial, Nkavandame, secretário da FRELIMO em Cabo Delgado, 

explorou o trabalho de camponeses na sua exploração privada, assim como nas cooperativas, em seu 

benefício pessoal (Isaacman e Isaacman, 1983: 96). No discurso propagandístico de então, o grupo de 

Nkavandame lutava por conquistar a independência para substituir os colonos portugueses por uma elite 

capitalista moçambicana, ao contrário do grupo de Machel, que tinha como projecto político a 

transformação dessas relações de produção. 
21 Bowen (2000: 7) sustenta que os interesses económicos do grupo de Nkavandame nas províncias do 

Norte de Moçambique eram partilhados pelos camponeses ricos de vastas zonas do país, nomeadamente 

da alta Zambézia, do planalto de Tete ou do colonato do Limpopo, dos membros da cooperativa do distrito 

de Zavala em Inhambane, assim como da ilha Josina Machel no distrito de Manhiça. Estes pequenos 

produtores rurais aspiravam constituir pequenos agricultores capitalistas, sem restrições da parte do 

Governo colonial. 
22 O argumento de Geffray tem sido criticado por enfatizar excessivamente aspectos identitários (Serra, 

1997) e por aplicar o seu argumento a outras zonas do país, por exemplo à Zambézia, onde poucas aldeias 

comunais foram construídas (Bowen, 2000: 15). Roesch (1996: 135-138), por exemplo, argumenta que o 

processo de colectivização foi menos conflitual em Gaza do que noutras áreas em virtude da dependência 

histórica do Sul em relação ao trabalho migratório. Porém, o autor distingue os reassentamentos 

decorridos no vale do Limpopo (em virtude das cheias), daqueles decorridos no interior das províncias de 

Gaza e de Inhambane. No primeiro caso, as populações haviam anteriormente experimentado processos 

de reassentamento e concentração demográfica, o que tornou a experiência de urbanização rural menos 

onerosa. Neste cenário, a maioria da população terá aceitado a aldeia com um sentimento de dever e de 

obrigação para com a Frelimo. Já nas regiões do interior (precisamente onde a Renamo estabeleceu as 



 

 

de colaboracionismo com o regime colonial e de representantes de um tipo de sociedade feudal 

e retrógrada, o que teria sido entendido como uma agressão aos seus modelos culturais), quer 

em resultado dos processos de socialização rural e de concentração de populações em aldeias 

comunais, com impactos na desestruturação das condições de vida e de reprodução social, 

económica e política (Geffray, 1990; Casal, 1996), quer pelo falhanço de reconstituição das 

redes de comércio rural. 

 

Não obstante as tentativas de socialização do campo, em meados da década de 1980 a 

organização da produção agrícola manteve-se diferenciada. A partir da literatura existente 

(CEA, 1983b: 56-58; Hermele, 1987) é possível concluir que os determinantes dessa 

diferenciação camponesa assentavam, essencialmente, no acesso a cinco recursos: terra, gado, 

meios de produção, acesso a mão-de-obra assalariada, ou oportunidades de trabalho migratório. 

 

Em primeiro lugar, destaca-se o desigual acesso a terra arável, fortemente dependente do uso 

consuetudinário (Casal, 1988), adquirida através de casamentos ou implicando deslocações 

populacionais. A título de exemplo, no planalto de Tete, os camponeses mais prósperos 

cultivavam 4 a 5 ha, constatando-se outros produtores com áreas ainda maiores, fazendo culturas 

de rendimento, como batata, hortícolas e tabaco (CEA, 1983b: 56).  

 

Em segundo lugar, pela sua importância como fonte de rendimento e de poupança, pela sua 

utilidade para o trabalho agrícola, mas também para o pagamento de lobolo e como fonte de 

prestígio (particularmente no Sul de Moçambique), a criação de gado bovino constituía um 

importante factor de diferenciação social. No planalto de Angónia, a posse de gado restringia-

se a “menos de um quarto das famílias do distrito” (CEA, 1983b: 58). Da mesma forma, o 

recenseamento de 1986 feito pelo INIA (cf. Hermele, 1987: 233) constatava que 70% de 6400 

pessoas inquiridas no distrito de Chokwé não tinha acesso a gado, contrastando com um restrito 

grupo de 57 criadores (1% do total) com 20 ou mais cabeças (quadro 1): 

 

Quadro 1: Posse de gado pelo sector familiar no distrito de Chokwé, zona de regadio, 

inquérito de 1986 

Nº de cabeças Nº de 

criadores 

% Nº total de 

cabeças 

% Média de cabeças por 

criador 

0 4.475 70% 0 - - 

[1-2] 818 13% 1.267 13% 2 

[3-5] 553 9% 2.153 21% 4 

[6-10] 347 5% 2.654 25% 7 

[11-20] 130 2% 1.945 18% 15 

+20 57 1% 2.483 23% 44 

TOTAL 6.380 100% 10.502 100%  

 Fonte: INIA (cf. Hermele, 1987: 234) 

 

O mesmo inquérito revelava que 75% dos camponeses não possuíam animais de trabalho, sendo 

que um restrito grupo de 5% dos inquiridos detinha 3 ou 4 cabeças e apenas 1% dos inquiridos 

tinha 5 ou mais animais de trabalho (quadro 2): 
  

                                                           
suas maiores bases), onde predominava uma agricultura mais dependente das chuvas e, portanto, de 

modelos descentralizados de ocupação territorial, o processo de aldeia foi mais ameaçador para as 

populações, que se sentiram mais ofendidas na sua economia moral. 



 

 

 

Quadro 2: Posse de animais de trabalho pelo sector familiar no distrito de Chokwé, zona 

de regadio, inquérito de 1986  

Nº de animais de trabalho 0 [1-2] [3-4] 5 ou mais 

% de famílias 75% 19% 5% 1% 

 Fonte: INIA (cf. Hermele, 1987: 233). 

 
Em terceiro lugar, a posse de meios de produção, de processamento e transporte (bicicletas, 

charruas, bomba de água, carroça ou moinhos), adquiridos por herança ou pela acumulação 

monetária (via assalariamento ou actividade comercial), proporcionavam a um grupo restrito de 

famílias situações de pluriactividade e de diversificação de rendimentos. 

 

Em quarto lugar, através do recrutamento de mão-de-obra fora do agregado eram perceptíveis 

vários sistemas de diferenciação social. No planalto de Tete (CEA, 1983b: 58), os maiores 

produtores recorriam ao emprego de trabalhadores permanentes, muitas vezes um familiar que 

comia e dormia com a família e recebia um salário mensal. Também no Sul do país, Hermele 

(1987: 231) constatava o crescimento de uma mão-de-obra assalariada, composta por indivíduos 

sem acesso às terras de regadio ou por refugiados de guerra23, que se viram forçados a vender a 

sua força de trabalho.  

 

Em quinto lugar, o trabalho migratório, que continuava a permitir o acesso a uma importante 

fonte de rendimentos a um grupo de famílias (sobretudo no Sul), permitindo a aquisição de gado 

e de insumos agrícolas, assim como a satisfação de necessidades sociais, relacionadas com a 

alimentação com a saúde ou da educação. Hermele (1987: 230-231) constatava que a diminuição 

da contratação de mineiros moçambicanos e o aumento dos salários das minas intensificava o 

processo de diferenciação, visto beneficiar um grupo mais restrito de famílias. O autor 

demonstrava que o processo de diferenciação era também alimentado pelos doadores (como a 

USAID) que, frequentemente, concentravam o seu apoio no sector privado, através do 

fornecimento de meios, tractores e insumos. 

 

Esta diferenciação reflectia-se em diferentes padrões habitacionais e de consumo, possibilitando 

às famílias mais abastadas a construção de casas de alvenaria (munidas de janelas, com vidros), 

rodeadas de simples palhotas, possibilitando o envio dos filhos para as escolas secundárias das 

cidades mais próximas (CEA, 1983b: 47). Com a intensificação do conflito militar, estas 

famílias constituíam o alvo preferencial do saque dos grupos armados envolvidos (Roesch, 

1996). 

 

2.3. O Período liberal – o renascimento de Nkavandame? 

 

Em meados da década de 1980 o Governo iniciou um processo de liberalização económica. No 

campo da agricultura promoveu a privatização das empresas estatais, liberalizou a actividade 

comercial, reduziu os gastos públicos em subsídios e o financiamento da banca estatal. As 

medidas de ajustamento estrutural traduziram-se numa reorientação da economia para o 

mercado e no aumento da dependência do Estado relativamente aos recursos disponibilizados 

pelo Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, corporações multinacionais e 

organizações não-governamentais. Como explica Bowen (2000: 10-11), os maiores 

beneficiários da privatização das grandes empresas agrícolas constituíram investidores 

estrangeiros, ex-gestores de empresas públicas, funcionários do Estado e veteranos da guerra de 

libertação. Enquanto um grupo restrito beneficiava das reformas liberais, a maioria dos 

camponeses foi negativamente afectada pelo programa. No campo, os camponeses foram 

                                                           
23 No distrito de Chokwé, Hermele (1987: 231) constatava a existência de privados que apenas 

empregavam trabalhadores refugiados, em número que chegava a atingir uma centena, entre crianças e 

mulheres. A mesma realidade foi partilhada por agricultores privados no planalto de Angónia. 



 

 

prejudicados com a liberalização dos preços, em virtude das más condições de troca, da 

crescente inflação e do declínio do poder de compra.  

 

Este cenário foi acompanhado por uma mudança dos discursos oficiais. Como explica Castel-

Branco (2016: 151), de discursos socialistas assentes na “libertação do homem e da terra”, 

emergem novas visões assentes “na possibilidade de os povos anteriormente colonizados se 

poderem tornar capitalistas”, libertando-se dos bloqueios que o colonialismo representava para 

o desenvolvimento do capitalismo nacional. A partir da análise de discursos presidenciais, 

Chichava (2009) salienta a forma como surgiu, com alguma regularidade, a representação 

segundo a qual as pessoas são pobres por preguiça e por falta de amor ao trabalho, por falta de 

auto-estima ou de criatividade24. 

 

Com o fim da guerra dos 16 anos e com o desenvolvimento do agro-negócio começou a emergir 

um conjunto de pequenos e médios produtores comerciais, apostando sobretudo em produtos de 

exportação – nomeadamente tabaco e algodão – mas também em culturas alimentares como o 

feijão, o milho e a soja, entre diversas hortícolas. A partir dos dados do Trabalho ao Inquérito 

Agrícola (TIA) de 2008 e do Inquérito Agrícola Integrado (IAI) de 2012, Smart e Hanlon (2014: 

49) estimavam a existência de 51.000 pequenos e 17.000 médios agricultores comerciais, com 

rendimentos anuais acima dos 17.000 e 40.000 meticais. Baseando-se na definição da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), segundo a qual em Moçambique um indivíduo 

pertence à classe média quando aufere um rendimento superior a 23.000 meticais por ano, os 

autores concluem que os médios agricultores comerciais representam a nova classe média rural. 

Trata-se, contudo, de um grupo bastante restrito, representando menos de 2% do total de todos 

os agricultores moçambicanos. Os dados revelavam que o rendimento mediano de uma família 

rural era de 3.400 meticais, o que significava apenas 700 meticais por pessoa / ano. 

 

Em termos espaciais, mais de metade dos agricultores emergentes localizam-se nas zonas de 

planalto mais próximas do Malawi e do Zimbabwe, nomeadamente no planalto de Angónia (com 

os ganhos mais elevados e com rendimentos médios de 50.000 meticais; na parte Oeste do 

corredor de Nacala, envolvendo distritos de Niassa, Zambézia e Nampula; e na província de 

Manica, ao longo da fronteira com o Zimbabwe (Smart e Hanlon, 2014: 51-52). Trata-se de 

agricultores que desenvolveram as suas unidades de produção depois da guerra, em contacto 

com a agricultura comercial já estabelecida nos países vizinhos, e beneficiando do comércio e 

do movimento transfronteiriço. 

 

Cerca de metade dos pequenos e médios agricultores produzem os dois principais produtos 

agrícolas de exportação, nomeadamente o tabaco (cerca de 20.000 agricultores) e o algodão 

(cerca de 10.000 agricultores). Entre as culturas alimentares produzidas destacam-se o feijão 

(produzido por 10.000 agricultores), o milho (10.000) e a soja (5000). Mais de 3000 produtores 

concentram-se na produção de hortícolas e cerca de 2000 são criadores comerciais de gado. 

Cerca de 30% dos agricultores têm também outros rendimentos, por conta própria, não obstante 

o rendimento agrícola ser o mais elevado (Smart e Hanlon, 2014: 76). Os autores distinguem os 

agricultores de maior sucesso dos restantes pelo facto de reinvestirem os seus lucros na 

produção, por diversificarem e distribuírem os riscos, os custos e rendimento ou por terem sido, 

anteriormente, trabalhadores de uma companhia Estatal ou privada.  

 

                                                           
24 A temática do amor ao trabalho e do combate à preguiça tem sido incorporada no discurso político moçambicano. 

O programa do Partido Frelimo (aprovado pelo IX Congresso, em Novembro de 2005) refere inclusive que “o esforço 

da mudança deve centrar-se”, entre outros aspectos, “no enraizamento da cultura de trabalho e auto-estima dos 

moçambicanos”. Esta desafeição pelo trabalho resulta, segundo o então chefe de Estado (cf. Chichava, 2009: 10), de 

um défice de socialização, pelo que Guebuza defendia a introdução nos curricula das escolas primárias de matérias 

que estimulassem nas crianças o amor pelo trabalho e que privilegiassem o saber-fazer à teoria.  



 

 

Pérez Niño (2016) vem analisando os fenómenos de diferenciação social resultantes do agro-

negócio, particularmente em torno de modalidades de agricultura de contrato25. A autora 

descreve a emergência de um conjunto de classes sociais rurais no planalto de Angónia, em 

resultado da participação na produção de commodities especializadas, particularmente de 

tabaco. A sua análise revela a concentração da produção de tabaco em torno de um grupo restrito 

de agricultores: 14% dos produtores são responsáveis por 46% do tabaco produzido. A análise 

da distribuição revelou que o quartil superior dos produtores de tabaco representava 58% da 

produção total, o que reflectia um coeficiente de Gini de 0,43 (Pérez Niño, 2016: 1794). A 

receita média de um pequeno produtor era de 15.269 meticais, chegando aos 40.891 entre os 

médios produtores e aos 107.285 entre os grandes proprietários (Pérez Niño, 2016: 1796). 

 

Esta situação traduz-se também numa diferenciação em termos de acesso a bens de consumo. 

Se um pequeno produtor de tabaco bem-sucedido pode possuir uma moto e uma ou duas 

bicicletas, assim como algum gado, os grandes produtores chegam a adquirir carros e motas, 

conseguindo construir casas para arrendamento. Contrastando com os trabalhadores sazonais, 

estes agricultores emergentes conseguem ter acesso a painéis solares e abrir contas bancárias. 

Um “proeminente académico” entrevistado por Smart e Hanlon (2014: 89) referia que “ganho 

mais com os meus porcos do que com o meu salário”. Outros entrevistados abandonaram cargos 

públicos e privados para se dedicarem à agricultura comercial.  

 

 

3. METODOLOGIA DO ESTUDO EMPÍRICO 
 

Com o objectivo de analisar as dinâmicas da pobreza e da diferenciação no meio rural, optou-

se pela realização de seis estudos de caso em 6 povoados de Moçambique, localizados noutros 

tantos distritos, nomeadamente em Nacarôa, Monapo, Angónia, Marara, Zavala e Chongoene. 

O motivo da selecção destes distritos assentou, essencialmente, em dois aspectos: Por um lado 

por estarem geograficamente dispersos, abrangendo o Norte, Centro e Sul de Moçambique. Por 

outro lado, por se tratar de distritos relativamente próximos entre si (dois a dois) e por 

apresentarem dinâmicas de investimento distintas. De facto, enquanto Monapo tem beneficiado 

da implantação de vários projectos no âmbito do agronegócio (plantação de banana, algodão, 

sisal), em virtude da sua localização estratégica no corredor de Nacala, Nacarôa tem absorvido 

um menor volume de investimento. No centro do país, enquanto em Marara o investimento se 

tem concentrado na extracção de carvão, na Angónia assiste-se a uma aposta em culturas como 

o tabaco, a soja ou o milho. Já no Sul do país, enquanto o sector familiar rural de Zavala sente 

o impacto da implementação de uma unidade de processamento de mandioca, no distrito de 

Chongoene (ex-posto administrativo de Manjacaze) a economia continua a ressentir-se do 

desmantelamento da indústria de caju. 

 

Em cada um dos distritos foi seleccionado um pequeno povoado, onde foi realizado um estudo 

de caso. De forma a manter um critério comum de comparação, procurou-se seleccionar um 

povoado localizado a uma distância compreendida entre 10 e 20 km de uma estrada nacional. A 

identificação dos locais, tamanho da população e da amostra (seleccionada com uma margem 

de erro máxima de 10%) aparece resumida no quadro 3: 

 

  

                                                           
25 Como explica Pérez Niño (2016: 1790), os regimes de agricultura de contrato floresceram em vastas áreas da África 

Austral que haviam constituído importantes reservas de trabalho para os projectos coloniais. No período pós-

independência, a diminuição da procura de mão-de-obra sazonal e de longa distância teve um forte impacto ao nível 

do desemprego, diminuindo as receitas necessárias para a aquisição de insumos agrícolas. A agricultura por contrato 

constituiu uma alternativa a grandes segmentos da população rural que haviam sofrido o impacto da dissolução das 

condições de mercado e da falta de apoio das agências estatais. Outrora marginalizado, um pequeno grupo de 

pequenos agricultores integrou-se nos mercados de exportação, acedendo a crédito, a insumos e pontos de venda, 

bem como a uma experiência de produção orientada para a qualidade. 



 

 

  Quadro 3: Identificação da amostra 
Distrito Posto administrativo / 

Município 

Povoado / Bairro Nº Agregados 

familiares 

Amostra 

Nacarôa Nacarôa Mulapane 300 60 

Monapo Itoculo Talane 279 60 

Angónia Município de Ulongué Namissica 175 49 

Marara Marara Nhassanga Sul 163 49 

Zavala Município de Quissico Ngomene Norte 155 48 

Chongoene Chongoene Mangunze 255 53 

 

Conjugando abordagens qualitativas e quantitativas, o estudo de caso foi concretizado com 

recurso a quatro técnicas de recolha de dados. 

Um inquérito por questionário foi aplicado em quatro momentos distintos ao longo do ano de 

2017 (Março, Maio, Agosto e Outubro) cobrindo, portanto, os 4 trimestres do ano e captando os 

rendimentos dos camponeses ao longo dos vários ciclos agrícolas26. O questionário versava 

sobre questões relacionadas com a composição do agregado familiar, características da 

habitação, origem e volume dos rendimentos, dimensão e composição das despesas, assim como 

acesso a bens de consumo. Os questionários foram aplicados pelos próprios investigadores do 

projecto, com o apoio de inquiridores locais, quase sempre professores primários. 

 

Ao longo da presença no terreno foram também realizadas entrevistas aos maiores produtores, 

de forma a compreender as respectivas trajectórias sociais, áreas de produção e estratégias de 

gestão utilizadas, assim como relações com o mercado, com o poder político e com as 

organizações não-governamentais existentes no terreno. 

 

Paralelamente, foram constituídos dois grupos focais em cada povoado: um primeiro com os 

cinco maiores produtores, procurando-se perceber estratégias de produção e dificuldades 

enfrentadas no terreno, assim como estratégias de superação; um segundo grupo focal foi 

formado com os moradores economicamente mais carenciados do povoado, seleccionados a 

partir dos dados do questionário ou de observação no terreno, procurando compreender causas 

e dimensões da pobreza. 

 

Finalmente, realizam-se diversas observações sobre um conjunto de aspectos relacionados com 

as condições habitacionais, meios de transporte, posse de gado ou acesso a bens de consumo, 

entre outros aspectos, procurando-se comparar as respostas dos indivíduos com as evidências 

apresentadas no terreno. 

 

 

4. POBREZA E DIFERENCIAÇÃO SOCIAL NO MEIO RURAL 
 

A partir dos dados recolhidos, ao longo desta secção pretende-se descrever os níveis da pobreza 

e de diferenciação social existentes nos 6 locais analisados, nomeadamente a partir dos 

rendimentos obtidos pelas famílias, das respectivas capacidades de consumo, mas também de 

posse de animais ou de bens duráveis. A partir de dados qualitativos recolhidos, num último 

momento, faz-se uma análise descritiva dos vários grupos sociais existentes nos diversos 

povoados. 

 

4.1. Receitas e consumos 

 

Uma primeira questão que se pretende analisar prende-se com a capacidade de obtenção de 

receitas, por parte da população analisada. Neste campo, procuraram-se obter os rendimentos 

                                                           

26 Nas quatro visitas ao terreno os investigadores permaneceram um total de 18 dias em cada local. 

 



 

 

destas populações a partir da venda de produtos agrícolas e de animais, da transformação de 

produtores primários (através de moageiras, da confecção de alimentos e bebidas, etc.), da 

produção de produtos de artesanato ou de material de construção, de venda de mel ou produtos 

de caça, de serviços de transporte realizados, de trabalhos assalariados, oriundos de uma banca 

ou de negócios de compra e venda de produtos, assim como de pensões, remessas de familiares 

migrantes ou doações. O gráfico 1 descreve a distribuição do rendimento dos agregados 

familiares, por percentis, em cada um dos povoados dos 6 distritos:  

 

Gráfico 1: Distribuição do rendimento médio mensal dos inquiridos por local e por 

percentis (em meticais) 

 
 
O gráfico permite-nos realizar três constatações. Em primeiro lugar, destaca-se a existência de 

baixos rendimentos, sobretudo entre os primeiros três quintis da população. Se considerarmos a 

linha de pobreza do Banco Mundial de 1,25 USD/dia (2.250Mt/mês) concluímos que, em todos 

os locais, a primeira metade dos inquiridos se encontra abaixo da linha de pobreza. Na verdade, 

exceptuando Angónia e Zavala, os primeiros 4 quintis (portanto 80% dos inquiridos) de todos 

os povoados encontram-se abaixo da linha de pobreza. Os resultados tornam-se mais alarmantes 

se considerarmos a nova linha de pobreza de 1,9USD/dia, entretanto actualizada pelo Banco 

Mundial. Nesta nova perspectiva, teríamos que, nos povoados analisados em Nacarôa, Monapo, 

Marara e Chongoene, só um grupo restrito de indivíduos (representando cerca de 10% da 

amostra) se encontra acima do nível de pobreza. No povoado de Monapo, nenhum indivíduo 

declarou níveis de rendimento acima deste valor. 

 

Em segundo lugar, o gráfico permite constatar a existência de um importante grupo social 

próximo do limite da linha de pobreza e numa posição bastante oscilante, em função dos anos 

agrícolas. Trata-se do sexto e sétimo decil em Angónia; do sétimo ao nono quintil em Zavala; 

do nono quintil em Marara; assim como o décimo quintil de Chongoene e de Nacarôa). O facto 

de os primeiros questionários terem reportado rendimentos referentes ao primeiro trimestre de 

2017, portanto num período afectado pela estiagem27 que afectou largas áreas do Centro e Sul 

                                                           
27 Da análise dos questionários constatou-se que 98,3% dos inquiridos Mangunze (Chongoene), 96,9% 

dos inquiridos em Nhassanga Sul (Marara) e 86,7% Ngomene (Zavala) referiram que enfrentaram 

situações de fome pelo menos um mês ao longo do ano anterior. Ao longo de 2016, a população de 
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do país, pode contribuir para explicar estes valores reduzido. De forma a testar a consistência 

destes valores, seria relevante repetir a aplicação do questionário noutros anos. 

 

Em terceiro lugar, o gráfico permite constatar a existência de fortes assimetrias, não só em 

termos distritais, mas também no seio dos próprios povoados. De facto, fortemente marcado 

pela produção de culturas de rendimento, como o tabaco e a soja, mas também do milho, os 

inquiridos em Namalinde (em Angónia) declararam rendimentos médios superiores aos 

restantes. A partir da produção de milho e tabaco, da criação de bovinos e da exploração de uma 

moageira, o maior produtor de Namalinde aufere rendimentos médios mensais de 39.046 

meticais, contrastando com o maior produtor de Zavala (13.714 meticais) e, sobretudo, de 

Nacarôa (6.175 meticais) e Monapo (2.967 meticais). O gráfico permite constatar que, em 

termos inter-distritais, nos dois primeiros quintis as diferenças de rendimento são pouco 

notórias, sendo essa assimetria mais evidente a partir do quinto decil. 

 

A diferenciação social é evidente no seio do próprio povoado, destacando-se um grupo restrito 

de produtores com rendimentos bastante superiores aos restantes. A título de exemplo, enquanto 

o primeiro quintil apresenta rendimentos médios mensais de 234 meticais, o quinto quintil atinge 

rendimentos médios de 5.006 meticais (portanto 21 vezes superior), sendo essa proporção ainda 

mais elevada no distrito de Angónia. De facto, o gráfico permite constatar a existência de 

maiores disparidades de rendimento nas zonas de implementação de agro-negócio, 

nomeadamente em Angónia (em virtude da produção de tabaco); ou de Zavala (em virtude da 

produção de mandioca). 

 

Aos diferentes níveis de rendimento correspondem diferentes possibilidades de consumo. Da 

análise dos resultados é possível constatar que, enquanto o primeiro quintil apresenta despesas 

médias mensais de 196 meticais, no quinto quintil o valor médio ascende aos 3.244 meticais, 

portanto 16 vezes superior.  

 

O gráfico 2 compara os rendimentos e consumos médios mensais com as linhas de pobreza 

definidas pelo Banco Mundial, demonstrando a vulnerabilidade de 80% a 90% da população 

inquirida. O gráfico ilustra que só existem condições para poupança, pelo menos em teoria, a 

partir do último quintil.  

 

Gráfico 2: Distribuição do rendimento médio mensal e do consumo médio mensal, por 

percentis, e linha de pobreza 

  

                                                           
Nhassanga Sul (tal como de grande parte do distrito) estava a ser assistida pelo Programa Mundial de 

Alimentos (PMA). 
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4.2. Criação pecuária 

 

Da mesma forma, a posse de animais constitui um outro indicador de pobreza e de diferenciação 

social. O gráfico 3 resume a distribuição da posse de animais por percentis, permitindo constatar 

que quase metade dos inquiridos (45%) não cria qualquer animal. Esta situação é ilustrativa da 

vulnerabilidade da população, impedida de gerar rendimentos através da criação de animais e 

de constituir uma reserva de poupança para períodos de crise (particularmente em maus anos 

agrícolas), aumentando o risco de insegurança alimentar. Por outro lado, os inquiridos 

detentores de manadas superiores a uma dezena de bovinos, caprinos ou suínos, representam 

um grupo bastante residual, constituindo apenas 2% a 3% da amostra. A posse de gado bovino 

verifica-se apenas no último decil da população, sendo que a criação de suínos e caprinos se 

começa a registar, ainda que de forma muito tímida, a partir do sétimo e oitavo decil. Nenhum 

inquirido revelou a posse de mais de 12 bois ou de 20 cabritos, permitindo constatar a 

inexistência de grandes criadores de gado na amostra. A falta de condições financeiras, o receio 

de roubos (especialmente no centro do país) e o efeito da mosca tsé-tsé (em Nampula) 

constituíram os motivos mais vezes apresentados. O facto de 90% dos inquiridos não ter acesso 

a gado bovino impede a esmagadora maioria dos camponeses de utilizar tracção animal para o 

cultivo da terra ou para serviços de transporte. 

 

Gráfico 3: Distribuição da posse de animais por percentis 

 
 

Em termos de posse de animais foram identificadas discrepâncias geográficas. Enquanto no 

Norte do país o gado bovino está totalmente ausente, no Centro e Sul aparece concentrado no 

quinto quintil da população, onde se identificam as famílias economicamente menos 

vulneráveis. Porém, mesmo nos povoados dos distritos de Chongoene, Zavala e Angónia, a 

posse de animais está exclusivamente concentrada no último quartil da amostra. 
 
4.3. A detenção de bens duráveis 

 

Relativamente à detenção de bens duráveis considerou-se um conjunto de indicadores de 

particular relevância no meio rural, nomeadamente o acesso a telemóvel (pela possibilidade de 

comunicação e de troca de informações, quer de cariz familiar, quer de cariz económico), o 

acesso a bicicletas e a motorizadas (que permitem a mobilidade das populações), assim como a 

painel solar (por permitir a utilização de equipamentos eléctricos, relacionados com iluminação, 

recarregamento de baterias ou até refrigeração). 

 

Os dados recolhidos estão sintetizados no gráfico 4 e permitem concluir uma maior vulgarização 

de aparelhos de telefone pelo meio rural, cujo acesso já se generaliza por, pelo menos, metade 

da população inquirida, sobretudo no Sul do País. Em virtude da forte migração para Maputo 
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ou para a África do Sul, assim como da maior proximidade em relação à capital do país, em 

Chongoene e em Zavala encontram-se famílias com acesso a telemóvel já a partir segundo 

quintil da população. Em relação ao acesso a bicicletas e a painéis solares (detidos apenas no 

último quintil da população) e, especialmente, a motorizadas (apenas na segunda metade do 

último decil), constata-se ser bastante mais restrito, transformando-se num indicador de sucesso 

económico e de diferenciação social. A posse de motorizada está concentrada no Centro e Norte 

do país, sendo que no Sul, os madjoni-djoni melhor sucedidos podem ter acesso a automóvel. 

 

Gráfico 4: Distribuição da posse de bens duráveis por percentis 

 
 
O tipo de material utilizado para cobertura das habitações constitui também um indicador de 

pobreza e de diferenciação social. O quadro 4 permite demonstrar que, no Centro e Norte do              

país, mais de 60% da população (primeiros três quintis) continua a recorrer ao caniço. Já em 

Chongoene é possível encontrar inquiridos que conseguiram adquirir uma chapa de zinco ainda 

no segundo quintil da população. 

 

Quadro 4: Materiais utilizados na cobertura da habitação, por quintis e por locais de 

estudo. 

Quinti

s 

Material de cobertura da habitação 

Nacarôa Monapo Angónia Marara Zavala Chongoene 

Q1 Caniço Caniço Caniço Caniço Caniço Caniço 

Q2 Caniço Caniço Caniço Caniço Caniço Caniço/Zinco 

Q3 Caniço Caniço Caniço Caniço Caniço Zinco 

Q4 Caniço/Zinco Caniço/Zinco Caniço/Zinco Caniço/Zinco Caniço Zinco 

Q5 Zinco Zinco Zinco Zinco Caniço/Zinco Zinco 

 

4.4. Caracterização qualitativa das estruturas sociais no meio rural 

 

A partir da recolha de dados qualitativos (através da observação, de entrevistas e da realização 

de grupos focais), foi possível distinguir quatro estratos sociais distintos, em termos de 

habilitações escolares dos membros do agregado, actividades económicas realizadas e fontes de 

rendimento, área cultivada, características da produção e respectivo destino, mão-de-obra 

utilizada, posse de bens, hábitos alimentares e tipo de relacionamento com o exterior. Os 

resultados aparecem sistematizados nos quadros 5, 6 e 7 (que descrevem apenas os povoados 

dos distritos de Chongoene, Angónia e Monapo) e estão estruturados em quatro níveis: 
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Primeiro estrato: um grupo restrito mais abastado 

 

Em todos os povoados destaca-se a existência de um grupo muito restrito de indivíduos 

(representando no máximo 4 a 5 famílias) economicamente mais abastados que o resto da 

população. Conhecidos nas línguas locais por waku ganha (ricos em xi-changane), por npawa 

(fortes em xi-chewa) ou tachire (ricos em makua), a fonte de rendimento deste grupo é bastante 

heterogénea. De facto, enquanto no Sul do país se relaciona sobretudo com o trabalho migratório 

para a República da África do Sul (a expressão madjoni-djoni, utilizada para designar esse 

moçambicano emigrante confunde-se, inclusivamente, com o próprio conceito de poder 

económico28), no Centro e Norte do país está mais associada à produção de culturas de 

rendimento e alimentares. Em Angónia, estes camponeses podem produzir até 10ha, apostando 

no milho e feijão, em consorciação, mas sobretudo no tabaco. Geralmente complementam estes 

rendimentos com outras actividades como a criação de bovinos (no Centro do país), a exploração 

de bancas ou de moageiras, conseguindo rendimentos médios mensais superiores a 39.900 

meticais. Em Monapo, o feijão e a castanha de caju constituem as principais culturas de 

rendimento. 

 

Se em Chongoene este grupo não explora a maior parte dos seus terrenos agrícolas, em Angónia 

e Monapo cultivam áreas entre 3 e 10 hectares, alguns dos quais em pequenos regadios. 

Inseridos no mercado, estes produtores recorrem a trabalhadores contratados, de forma 

permanente (sobretudo no caso dos produtores de tabaco) ou ocasional. Residentes no povoado 

ou provenientes de fora (do posto administrativo de Dómue ou do vizinho Malawi), os 

trabalhadores permanentes nas pequenas plantações de tabaco são contratados para uma 

campanha de 9 meses (entre Novembro e Julho). Durante esse período é-lhes fornecida 

alimentação (farinha de milho) e alojamento, acrescida de um valor total de 7.000 meticais, pago 

no final da campanha. 

 

Esta elite económica destaca-se do resto da população pelas características das habitações e pelo 

acesso a bens de consumo. No centro do país, um produtor de tabaco pode ter uma casa de 

alvenaria, cercada por 3 celeiros, deter uma carroça, moto ou até automóvel. Ao lado do seu 

terreno, pode-se observar 3 ou 4 palhotas, onde residem os respectivos trabalhadores, 

permanentes ou pontuais. Da mesma forma, as casas dos madjoni-djoni destacam-se no 

povoado, não só pela respectiva dimensão, mas também pelo material de construção (blocos de 

cimento e janelas de alumínio). Estes indivíduos possuem painéis solares, frequentemente têm 

electrodomésticos e veículos motorizados (motas e, por vezes, carrinhas de caixa aberta 

adquiridas em segunda mão). Os seus hábitos alimentares estão mais urbanizados, consumindo 

com regularidade carne, peixe, açúcar, refrigerantes e óleo para fritar. Em Mangonze (no distrito 

de Chongoene) dos madjoni-djoni diz-se que “comem maionese e tomato sauce”. Geralmente, 

trata-se de um grupo mais escolarizado que os restantes membros da comunidade. Apesar de 

alguns terem ficado pela instrução primária, vários frequentaram o ensino secundário. 

Frequentemente, após concluírem a instrução primária, os seus descendentes matriculam-se no 

ensino secundário, existindo um ou outro caso de estudantes matriculados no ensino superior. 

Em Angónia e Monapo, este estrato destaca-se pelos seus laços de proximidade em relação ao 

poder político local e pela respectiva capitalização para fins económicos. Em Angónia, uma 

importante fatia dos beneficiários do Fundo de Desenvolvimento dos Distritos pertence ao clã 

                                                           
28 A imagem de prosperidade construída em torno do madjoni-djoni 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. A expressão traduz a expectativa materna de 

sucesso económico dos seus filhos por via da emigração, cujas remessas poderão vir a significar a 

providência futura da família. 



 

 

alargado do próprio nhacuaua29, tendo aplicado o valor emprestado na aquisição de insumos. 

Inseridos numa complexa rede clientelista30, nenhum destes elementos procedeu à devolução do 

valor31. Por estarem mais escolarizados, por falarem melhor a língua portuguesa e por 

pertencerem ao círculo de influência dos líderes comunitários, estes indivíduos tendem também 

a ser incorporados nas famílias modelo de Organizações Não-Governamentais, beneficiando de 

bicicletas e insumos agrícolas.  

 

Segundo estrato: a pequena classe média rural 

 

Um segundo conjunto de camponeses continua a constituir um grupo elitista e pouco numeroso, 

distribuindo-se sobretudo pelo quarto e quinto quintil da população. Este grupo tende a ser 

composto por agricultores que produzem essencialmente para consumo, mas que também 

conseguem vender para o mercado (embora em menores quantidades); por indivíduos que 

complementam a sua actividade agrícola com outras actividades (como pequenas bancas, 

pequeno artesanato, confecção de bebidas ou extracção de carvão). Neste grupo podem ainda 

constar líderes do terceiro escalão ou funcionários públicos (professores primários, técnicos de 

saúde ou secretários de bairro), antigos combatentes beneficiários de pensão, assim como ex-

emigrantes aposentados (neste caso em Chongoene). Sem capital para contratação de 

trabalhadores permanentes, neste estrato recorre-se essencialmente a mão-de-obra familiar. Esta 

situação não invalida que, em períodos específicos do ano (durante as sementeiras ou nas 

colheitas), se recorra a trabalhadores ocasionais, pagando um valor monetário e/ou alimentação. 

A produção limita-se a áreas mais reduzidas, que não ultrapassam os 3 ha. 

 

Geralmente, estes indivíduos são alfabetizados, existindo situações em que concluíram o ensino 

secundário (no caso de professores, técnicos de saúde ou secretários de bairro). Os seus filhos 

frequentam a escola primária e, frequentemente, prolongam os estudos pelo nível secundário. O 

domínio da língua portuguesa e da língua local permite-lhes a construção de redes de 

relacionamento com organizações não-governamentais, posicionando-se como elo de ligação 

entre o exterior e a população local. Sendo apresentados como “famílias modelo”, estes 

indivíduos colaboram na mobilização da população em projectos de intervenção comunitária 

(relacionados com a construção de latrinas, com melhoria da dieta alimentar, com a produção 

de alimentos, entre outros), podendo, por essa via, receber bicicletas (para trabalho de 

mobilização, mas que utilizam para fins pessoais), insumos e equipamentos agrícolas ou 

                                                           
29 Entre o grupo inicial, que beneficiou de um total de 50 mil meticais, encontra-se o próprio nhacuaua e 

dois genros. Já no segundo grupo encontravam-se, pelo menos, três membros do clã, entre filhos, 

sobrinhos e genros. 
30 No primeiro grupo de beneficiários encontra-se um membro activo do partido Frelimo (que efectua 

doações monetárias nas campanhas eleitorais e participa com regularidade em reuniões no Conselho 

Municipal de Ulongué), e um filho de um ex-combatente da FPLM. Em Monapo, entre o grupo restrito 

beneficiário deste fundo encontra-se o secretário de bairro e outros simpatizantes do partido Frelimo, 

particularmente activos durante as campanhas eleitorais. Alguns foram membros da mesa de voto em 

polémicos escrutínios eleitorais. Os secretários de bairro e líderes da localidade detêm a função de 

emissão de pareceres, de testemunhos ou de declarações sobre os residentes no povoado, com vista à 

obtenção dos escassos, mas ambicionados, subsídios. Por via dessa função, adquirem o estatuto de 

gatekeepers locais, com o poder de influenciar o processo de canalização dos apoios financeiros públicos. 

Estes indivíduos adquirem, assim, um poder de influência que não deixa de ser instrumentalizado pelo 

poder político, formando-se redes de confiança que sustentam um complexo sistema neo-patrimonial. 
31 Os elementos que beneficiaram do fundo de desenvolvimento dos distritos justificaram a não-reembolso 

do empréstimo pelo facto de terem obtido quantias inferiores ao que haviam requerido e, portanto, 

insuficientes para a concretização dos projectos. Em Monapo, os beneficiários deste fundo confessaram 

que, para lhes ter sido emprestado esse montante, tiveram que entregar uma parte do valor a funcionários 

do Governo do distrito, pelo que não têm, agora, recursos para o reembolsar. Apesar de não ter sido 

reconhecido pelos mutuários, a existência de práticas semelhantes foram referidas por vários informantes 

em Angónia e Marara.    



 

 

subsídios escolares32. Ao longo desta investigação, os inquiridores foram recrutados entre este 

estrato populacional. Neste grupo encontram-se elementos politicamente activos, 

particularmente durante os escrutínios eleitorais, realizando campanha pelo partido no poder33. 

As suas habitações detêm cobertura com chapa de zinco e detêm bens duráveis como telemóvel 

e bicicleta. 

 

Terceiro estrato: o grosso da pobreza rural 

 

Já abaixo do nível da pobreza, um terceiro conjunto de indivíduos é constituído por pequenos 

produtores, essencialmente de subsistência, realizando apenas uma época por ano, cultivando 

não mais do que um hectare de feijão ou mandioca (em Monapo); de milho e feijão (em 

Angónia); ou de mandioca, milho e feijão (em Chongoene). Sem rendimentos para contratação 

de trabalhadores, este estrato recorre unicamente a mão-de-obra familiar ou a sistemas de 

entreajuda, como trabalho rotativo ou trabalho por bebida (por exemplo, em Angónia). 

 

Algumas destas famílias obtêm rendimentos a partir da realização de pequenos trabalhos 

ocasionais nas machambas dos maiores produtores locais (sendo remunerados em dinheiro, mas 

também em comida), ou noutros pequenos biscates (como serventes, guardas) ou na caça 

(gazelas, ratos, entre outros animais bravios). Em Angónia e Monapo, algumas destas famílias 

integram pessoas idosas, que auferem uma pequena pensão do Instituto Nacional de Acção 

Social (INAS), estando neste grupo inseridos os familiares dos líderes locais. Geralmente, este 

estrato populacional é composto por indivíduos predominantemente analfabetos, que não 

concluíram (ou por vezes nem frequentaram) o ensino primário. Geralmente, os filhos 

frequentam apenas a escola primária, sendo que em Chongoene podem prolongar o percurso 

pelo ensino secundário, beneficiando da proximidade geográfica em relação ao estabelecimento 

de ensino. 

 

Ainda que alguns destes agregados familiares detenham uma bicicleta (nomeadamente em 

Angónia) ou um telemóvel (em Chongoene), trata-se de um grupo privado de bens duráveis, 

residindo maioritariamente em casas de caniço. A alimentação resume-se quase apenas ao que 

produzem, assente sobretudo em mandioca, milho ou feijão, podendo consumir carne (se houver 

e normalmente de galinha) nos dias festivos. Pontualmente, podem consumir açúcar ou outros 

alimentos processados. Trata-se do grupo mais numeroso, inserido no segundo e terceiro quintil 

da população em termos de rendimento, consumo, posse de animais ou bens de consumo, 

enfrentando frequentemente períodos de fome. O grupo é designado precisamente por essa 

característica de privação, podendo ser conhecidos por Massikine (pessoa que não tem, em 

macua) ou por Ovutika ou Mpawé (pobre, em xi-chewa).  

 

Quarto estrato: os indigentes 

 

Finalmente, um último estrato é composto pelos indivíduos mais carenciados, pertencentes à 

população do primeiro quintil, em termos de rendimentos e consumos. Este estrato é localmente 

designado de Ovutikitsitsa (pobrezinhos, em xi-chewa), Honssitiria (que precisa de alguém, em 

macua) ou Wo kala wa hlayisse (que não têm apoio, em xi-changane), compondo indivíduos 

deficientes (invisuais, paralíticos ou com membros amputados), assim como órfãos ou idosos 

com dependentes a seu cargo. Sem capacidade física para trabalhar, estes indivíduos não 

                                                           
32 A título de exemplo, por intermédio de uma ONG local, o filho de um professor (que foi também 

inquiridor num dos povoados) beneficiava de um apadrinhamento de um casal canadiano, que 

regularmente transferia uma quantia monetária para apoio de despesas de educação. 
33 Em vários dos povoados constatou-se que os funcionários públicos – particularmente aqueles que 

desempenham cargos de nomeação, sobretudo Directores da escola, mas também directores pedagógicos 

ou chefes de tesouraria – referiram que, durante os escrutínios eleitorais, são politicamente pressionados 

(com frases do género “vocês são nossos”) para participar nas campanhas de mobilização das populações. 

O processo de adesão à campanha nem sempre é espontâneo, mas enquadra-se numa ampla rede 

clientelista e de patronagem. 



 

 

cultivam mais de meio hectare de mandioca ou milho e feijão, estando, por isso, bastante 

vulneráveis à fome. Sem condições para criação de gado ou de aves, nos maus anos agrícolas 

sobrevivem graças ao consumo de raízes, de tubérculos e de frutos silvestres, ou graças à 

caridade de terceiros. Estes indivíduos quase nunca frequentaram a escola, sendo que as crianças 

também não estudam ou não concluem o ensino primário. Apesar de serem os mais carenciados, 

os indivíduos que compõem este estrato não são os beneficiários de subsídios do INAS 

(nomeadamente em Angónia ou Monapo), ainda que alguns possam ser assistidos por 

instituições religiosas locais.



 

 

Quadro 5: Caracterização da diferenciação social em Mangunze (Chongoene) 

Designação 

popular 
Qualificações 

Actividades 

predominantes 
Área cultivada Produção 

Destino da 

produção  

Mão-de-

obra 

Posse de 

bens 

Relação com o 

exterior 

Hábitos 

alimentares 

Waku-ganha / 

madjoni-djoni 

(Ricos / 

emigrantes na 

RAS)  

A maioria não 

completou o ensino 

primário. Filhos 

frequentam ensino 

primário e/ou 

secundário 

Trabalhadores 

migrantes na RAS 

Detêm 3 a 4 ha, 

normalmente 

não explorados 

Mandioca e 

Amendoim. 

Pouco gado 

bovino 

(menos de 5 

cabeças) 

Consumo 

familiar 
Familiar 

Casa 

convencional. 

Painel solar. 

Vários 

celulares. 

Automóvel 

Geralmente sem 

apoios públicos ou 

envolvimento com 

ONGs 

Compram arroz, 

carne, açúcar e 

óleos ("comem 

mayonese e 

tomate sauce")  

Warimi-

Wakulu 

(Grandes 

produtores) 

Frequentemente 

completaram a 7ª 

Classe. Os filhos 

frequentam a escola 

primária e/ou 

secundária 

Ex-emigrantes na 

RAS; agricultura; 

funcionários 

públicos, pequeno 

comércio, pecuária 

Detêm e 

exploram 3 a 4 

ha de sequeiro 

e pequenas 

hortas. 

Mandioca, 

amendoim, 

milho, feijão, 

hortícolas. 

Bovinos (5 a 

10 cabeças) e 

galinhas 

Consumo 

familiar. 

Comercializam 

excedentes  

Familiar 

+ por 

vezes 

ganho-

ganho 

Casa mista. 

Alguns com 

painel solar. 

Detêm 

bicicleta e 

celular 

Politicamente activos 

durante eleições 

(mesas de voto); 

Alguns beneficiaram 

dos "7 Milhões"; os 

filhos beneficiam de 

apoios de ONGs  

Auto-consumo 

(mandioca, 

galinhas), e 

compram arroz, 

açúcar, farinhas e 

óleos 

Warimi-

watsongo 

(Pequenos 

produtores) 

Frequentemente 

completaram a 5ª 

Classe. Os filhos 

frequentam a escola 

primária e/ou 

secundária 

Agricultura; 

Ganho-ganho 

Detêm e 

exploram cerca 

de 1ha de 

sequeiro 

Mandioca, 

amendoim, 

milho, feijão 

jugo e 

hortícolas. 

Criam 

galinhas 

Consumo 

familiar. Muito 

poucos 

excedentes são 

comercializados.  

Familiar 

Palhota, sem 

acesso a 

energia. Têm 

telemóvel. 

Os filhos beneficiam 

de apoio em material 

escolar 

Só o que 

produzem assente 

na mandioca e, 

Esporadicamente, 

galinha. Passam 

fome nos períodos 

de estiagem 

Wo kala wa 

hlayisse (que 

não têm apoio) 

Normalmente sem 

escolaridade. As 

crianças abandonaram 

o ensino primário 

Não activos 

(crianças órfãs, 

idosos, indivíduos 

com deficiência). 

Alguns são 

pensionistas do 

INAS / missão local 

Detêm e 

exploram 

menos de 1/2ha 

de sequeiro 

Mandioca. 

Residualmente 

criam galinhas 

Subsistência. 

Podem vender a 

sua mão-de-obra 

para os grandes 

produtores 

Familiar 

Palhota, sem 

acesso a 

energia. Sem 

telemóvel. 

Beneficiam de apoio 

da missão local 

Essencialmente 

mandioca + 

alimentos 

oferecidos por 

ONGs. Passam 

fome. 

 



 

 

Quadro 6: Caracterização da diferenciação social em Itoculo (Monapo) 

Designação 

popular 
Qualificações 

Actividades 

predominantes 
Área cultivada Produção 

Destino da 

produção  

Mão-de-

obra 

 Posse de 

bens 
Relação com o exterior 

Hábitos 

alimentares 

Tachire  
(rico) 

A maioria não 

completou o ensino 

primário. Filhos 

frequentam ensino 

primário e/ou 

secundário 

Produtores 

agrícolas. 

Extracção e 

venda de carvão. 

Criação pecuária 

Detêm 6 a 10 

ha, explorando 

de 5 a 6 ha de 

sequeiro 

Feijões, 

ervilha, 

castanha de 

caju, sisal; 

cabritos e 

galinhas 

Mercado e 

subsistência 

Familiar + 

ganho-

ganho 

Casa 

convencional, 

painel solar; 

celular e 

mota. 

Recebem insumos dos 

extensionistas. Alguns 

receberam 7 Milhões. 

Politicamente activos 

durante as eleições (mesas 

de voto); Constituem 

famílias modelo das 

ONGs 

Pão, açúcar, 

sumos, óleos 

(compram) e 

mandioca, folha 

de feijão, carne 

de cabritos, 

galinhas e patos 

(criam) 

Namakalana 

(pessoa que tem 

possibilidades) 

Frequentemente 

completaram a 7ª 

Classe. Os filhos 

frequentam a escola 

secundária 

Agricultura e 

comércio 

agrícola. Por 

vezes pequenas 

bancas. 

Extracção e 

venda de carvão 

Detêm cerca de 

5 ha, 

explorando 

cerca de 3ha de 

sequeiro 

Feijões, 

amendoim, 

mapira e 

mandioca. 

Pequena 

criação de 

galinhas 

Sobretudo 

subsistência e 

excedentes 

para o 

mercado 

Familiar  

Casa mista; 

celular; 

alguns têm 

painel solar 

Alguns constituem 

famílias modelo das 

ONGs 

Óleo, açúcar, sal 

(compram) e 

mandioca, 

galinhas e patos 

(criam) 

Massikine  
(pessoa que não 

tem) 

Frequentemente 

completaram a 5ª 

Classe. Os filhos 

concluem a escola 

primária. 

Agricultura. 

Alguns têm 

apoio do INAS 

Detêm cerca de 

2h e exploram 

cerca de 1 a 

1,5ha de 

sequeiro 

Feijões e 

mandioca 

Sobretudo 

subsistência 
Familiar Palhota 

Beneficiam de apoio do 

INAS 

Mandioca, 

cogumelos, 

folhas de feijão 

(criam) e sal 

(compram). 

Reduzem número 

de refeições 

Honssitiria  

(que precisa de 

alguém) 

Sem escolaridade. As 

crianças abandonaram 

o ensino primário 

Idosos ou 

pessoas doentes, 

frequentemente 

não activos.  

Detêm e 

exploram 

menos de 1/2ha 

de sequeiro 

Feijões e 

mandioca 

Apenas 

subsistência  
Familiar Palhota 

Beneficiam de apoio da 

missão local 

Mandioca, folha 

de feijão, frutos 

silvestres. 

Passam fome  



 

 

 

Quadro 7: Caracterização da diferenciação social em Namalinde (Angónia) 

Designação Qualificações 
Actividades 

predominantes 

Área 

cultivada 
Produção 

Destino da 

produção  
Mão-de-obra 

Posse de 

bens 

Relação com o 

exterior 

Hábitos 

alimentares 

Npawa  

(fortes) 

 

Mpondamatiki 

(Pisa 

dinheiro) 

Completou o ensino 

primário. Alguns o 

ensino secundário. 

Os filhos frequentam 

ensino primário e/ou 

secundário 

Agricultura; alguns 

criam gado, têm 

banca ou moageira. 

Podem criar até 10 

bovinos, caprinos 

e/ou suínos. 

Compram adubos 

Detêm entre 3 

e 10 ha, 

explorando até 

7 ha 

Milho e 

feijão; 

batata, 

tabaco e soja 

Mercado e 

Consumo 

Trabalhadores 

permanentes 

e MO 

familiar 

Casa 

convencional. 

Celeiros. 

Painel solar. 

Celular; 

Carroça, 

bicicleta, 

Mota, pode 

ter automóvel 

Beneficiaram dos 7 

Milhões. Alguns são 

familiares do 

nhacuaua. Alguns 

fazem campanha pela 

Frelimo. Contratos 

com o MLT. Alguns 

são famílias modelo 

da Visão Mundial 

Compram peixe, 

carne, açúcar, 

sumos e óleos 

Oluza (que 

perdeu) 

/ 

Opezabwino  

(os que só têm 

para se 

alimentar) 

 

Alfabetizados. Os 

filhos frequentam a 

escola primária. 

Agricultura; alguns 

criam aves, alguns 

têm banca. 

Compram adubos 

Detêm e 

exploram até 2 

a 3 ha de 

sequeiro ou 

hortas 

Milho e 

feijão; 

tomate. 

Alguns 

produzem 

tabaco 

Consumo 

familiar e para o 

mercado 

Familiar + 

por vezes 

ganho-ganho 

Alguns têm 

chapa de 

zinco. Têm 

bicicleta e 

celular 

Alguns fazem 

contratos com o MLT 

Farinha de milho, 

couves, feijão e 

açúcar. 

Ocasionalmente 

pode comer carne 

ou peixe 

Ovutika / 

Mpawé   

(pobres) 

Alguns frequentaram 

o ensino primário. 

Os filhos frequentam 

o ensino primário. 

Agricultura; ganho-

ganho. Alguns são 

pensionistas do 

INAS 

Detêm e 

exploram até 

cerca de 1ha 

de sequeiro 

Milho e 

feijão 

Consumo 

familiar. Os 

poucos 

excedentes são 

comercializados.  

Familiar + 

sistemas de 

entreajuda 

Palhota. 

Alguns têm 

bicicleta 

Poucos beneficiam 

de apoio do INAS 

Só o que 

produzem, 

assente em 

farinha de milho. 

Carne só em dias 

festivos. Podem 

passar fome 

Ovutikitsitsa 

(pobrezinhos) 

Sem escolaridade. 

As crianças 

abandonam com 

frequência o ensino 

primário 

Não activos (órfãos, 

idosos, indivíduos 

com deficiência). 

Alguns são 

apoiados pelas 

Igrejas locais 

Detêm e 

exploram 

menos de 

1/2ha de 

sequeiro 

Milho e 

feijão 

Consumo 

familiar 
Familiar Palhota 

Poucos beneficiam 

de apoio da missão 

local 

Essencialmente 

farinha de milho. 

Outros alimentos 

são oferecidos. 

Passam fome 



 

 

5. REFLEXÕES FINAIS 

 

A emergência de produtores locais com poder político e económico não constitui, de forma alguma, 

um fenómeno recente, tendo as suas origens em períodos pré-coloniais. Com a implementação do 

regime colonial, e não obstante a existência de um sistema discriminatório dos camponeses locais, a 

partir da década de 1950 o Estado promoveu activamente o desenvolvimento de camponeses 

especializados na produção de determinados produtos, acelerando a diferenciação entre africanos. 

Apesar do seu estatuto privilegiado, este grupo não deixou de depositar expectativas em torno da 

Frelimo, no sentido de abolir o sistema discriminatório existente. 

 

Porém, após a partida dos colonos, o novo Governo de Moçambique não conseguiu reconstruir as 

redes de transporte e de mercado e providenciar serviços fundamentais à comercialização rural. O 

Estado independente optou por um modelo de desenvolvimento assente na colectivização dos meios 

de produção, canalizando a maior parte do investimento público para as empresas estatais. Esta opção 

frustrou as expectativas dos camponeses médios e mais integrados no mercado (vulgo com vícios 

burgueses e coloniais), com os quais a Frelimo revolucionária construiu uma relação de desconfiança. 

A figura do empresário foi politicamente combatida ou socialmente denegrida (Mosca, 2002: 71). O 

falhanço das grandes empresas estatais e a falta de apoios ao sector familiar traduziram-se num 

empobrecimento generalizado dos camponeses moçambicanos, fortemente agravado com o 

alastramento do conflito militar. Não obstante, o período socialista não deixou de criar novos sistemas 

de diferenciação social. 

 

Com a liberalização da economia e com o investimento no agro-negócio, assiste-se à emergência de 

novos produtores, em parte como consequência da participação na produção de commodities, 

nomeadamente de tabaco, soja, algodão ou mandioca. Nos locais onde se implementa uma agricultura 

de contrato assiste-se a um aumento de fenómenos de diferenciação social, não só no seio dos próprios 

camponeses, mas também entre os produtores e a empresa contratante. Como explica Pérez Niño 

(2016: 1789), a agricultura contratada constitui a forma mais difundida de produção não-equitativa 

na agricultura, traduzindo uma nova divisão internacional do trabalho34. 

 

Neste cenário, apesar de o Inquérito ao Orçamento das Famílias de 2014/5 (MEF, 2016) constatar 

uma estabilização do coeficiente de Gini35 no meio rural em relação ao exercício anterior (mantendo-

se em 0,37), pelo menos por comparação com os contextos urbanos (que aumentaram de 0,48 em 

2008, para 0,55 em 2014), tal não invalida a existência de um sector rural heterogéneo e diferenciado. 

Essa diferenciação é constatável através da realização de estudos de caso mais aprofundados ou 

através da conjugação de metodologias quantitativas e qualitativas. 

 

Localizado sobretudo no quinto quintil da população, os dados recolhidos permitem constatar a 

existência de um reduzido grupo de agregados familiares, com capacidades de produção e 

rendimentos diferenciadas entre si, mas que se destacam pelo seu maior nível de escolarização, 

relativa integração nos mercados, pelo investimento em alguma tecnologia e insumos (motobombas, 

charruas, sementes ou adubos) e com capacidade de geração de rendimentos acima da linha de 

                                                           
34 A autora (2016: 1790-1791) salienta a inexistência de uma relação igualitária entre contratantes e contratados, 

sublinhando o facto de estas práticas terem florescido em sectores ou regiões onde os produtores estavam 

subcapitalizados e sem alternativa para geração de rendimentos. Por outro lado, os subcontratados recorrem ao 

trabalho familiar não remunerado, promovendo a auto-exploração do agregado, ou a trabalhadores por eles 

contratados. Desta forma, o grande capital deixa de assumir os custos de reprodução dos produtores, que são 

repercutidos para os contratados, juntamente com os efeitos negativos das flutuações dos preços. 
35 O coeficiente de Gini mede as desigualdades sociais, recorrendo a parâmetros compreendidos entre 0 (que 

representa uma igualdade total) e 1 (que corresponde a uma total desigualdade). 



28 

 

pobreza. Trata-se de um grupo ainda muito restrito, que adquiriu recentemente o seu poder económico 

de diversas formas, nomeadamente: 

 

Por um lado, pela pertença às linhagens mais antigas, acedendo, por via da herança, a maiores áreas 

ou aos terrenos mais férteis, normalmente próximos de cursos de água e com melhores condições 

para regadio. Associada à forma anterior, através de alianças matrimoniais, vários produtores tiveram 

acesso às melhores terras, nomeadamente no planalto da Angónia, por via da linha matrilinear. 

 

Por sua vez, a detenção de várias esposas pode permitir não só o acesso a mais e melhores áreas de 

produção, mas também a diversificação das respectivas actividades económicas, inclusive por várias 

áreas geográficas. Alargando o tamanho da família, o agregado dispõe de mão-de-obra familiar que 

pode utilizar, quer nos trabalhos agrícolas, quer na criação de gado, quer na exploração de uma banca, 

quer num negócio na cidade mais próxima, dedicando-se o chefe da família à gestão dos vários 

negócios e ao transporte de mercadorias entre os vários locais. Contudo, o alargamento da família 

não se traduz necessariamente num aumento da produtividade, gerando problemas de divisão do 

património e de acesso à terra em segundas gerações. 

 

Em clara continuidade com o período colonial, a realização de um percurso migratório continua a 

constituir uma fonte de acumulação e de diferenciação social, a partir do qual é possível investir em 

gado ou em veículos motorizados para realização de serviços de transporte, sobretudo no Sul do País. 

Em Angónia, um dos maiores produtores entrevistado foi capataz numa plantação no Malawi, onde 

adquiriu conhecimentos técnicos e acumulou capital para aquisição de terrenos e insumos agrícolas. 

 

Por outro lado, grande parte dos maiores produtores diversifica as suas fontes de rendimento. Para 

além da agricultura, os designados emergentes detêm uma pequena banca comercial, prestam 

pequenos serviços de transporte, criam gado ou exploram uma moageira, por vezes realizando um 

trabalho pontual na cidade mais próxima (onde, inclusivamente, construíram uma habitação). A 

obtenção de rendimentos provenientes de outras actividades permite financiar investimentos na 

agricultura (em sementes, adubos ou até motobombas), assim como suportar os custos de reprodução 

social (cerimónias e casamentos).  

 

Na linha das constatações de Bruna (2015), os indivíduos economicamente melhor sucedidos são 

também os mais qualificados, permitindo-lhes não só uma melhor assimilação de técnicas agrícolas, 

mas também melhor comunicação e estabelecimento de contactos com o exterior.  

 

Finalmente, os mais capazes de constituir redes de relacionamento com o exterior conseguem 

beneficiar de importantes vantagens económicas. Por um lado, os mais escolarizados, que falam as 

línguas europeias (nomeadamente o português ou até o inglês), afirmam-se como elo de ligação entre 

as ONGs e a comunidade. Este grupo pode ser seleccionado para participar nas acções de capacitação 

sobre questões de saneamento, de nutrição ou de apoio à criança, com o objectivo de disseminação 

de boas práticas pela restante comunidade. Constituindo as chamadas famílias modelo, estes 

indivíduos podem absorver para si uma fatia importante dos recursos externos. Uma outra forma de 

obtenção de benefícios económicos por via de relações com o exterior relaciona-se com a constituição 

de redes clientelistas com o Estado. Este fenómeno é evidente a partir da análise da atribuição dos 

famosos “7 milhões”. Entre os indivíduos que beneficiaram desse fundo estão claramente sobre 

representados os camponeses mais activos no trabalho político da Frelimo (que participam nas 

campanhas eleitorais, que efectuam doações em gado ou em dinheiro ao partido no poder, que estão 

presentes nas mesas de voto durante os escrutínios), assim como secretários de bairro ou antigos 

combatentes da luta de libertação nacional. Pela sua capacidade de influência e de mobilização das 

populações (funcionando, portanto, como elos de ligação entre o Estado e as comunidades), os líderes 

comunitários estão frequentemente entre os primeiros beneficiários deste fundo (assim como de 

sementes e outros insumos, que posteriormente distribuem, ao seu critério, pela comunidade). Os 
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respectivos familiares constam, com frequência, entre os beneficiários das pensões do INAS. O facto 

de nenhum dos beneficiários ter reembolsado o empréstimo do Fundo de Desenvolvimento dos 

Distritos, assim como a despreocupação generalizada em relação a esse assunto (quer dos mutuários, 

quer do próprio Governo), permite confirmar que os famosos 7 milhões constituíram, na verdade, um 

fundo político36, com o objectivo de alargar o apoio ao partido no poder, instituído num contexto de 

generalizado oportunismo. As evidências demonstram uma tentativa de captação desta pequena 

burguesia rural por parte do partido Frelimo.  

 

Estes mecanismos que permitem a emergência de alguns produtores agrícolas (como o trabalho 

migratório, a pluriactividade, a pertença às linhagens mais poderosas ou a proximidade aos centros 

de decisão política) constituem, na verdade, aspectos históricos, que mantiveram uma importância 

regular ao longo do último século. 

 

Por sua vez, os dados permitem concluir que os três ou quatro primeiros quintis da população vivem 

em situação de grave privação, perceptível em termos de rendimentos e de consumo, mas também da 

ausência de posse de gado ou de bens duráveis. Trata-se de uma população bastante vulnerável e 

exposta a situações de insegurança alimentar – 76,7% da amostra referiu que passou pelo menos um 

mês de fome ao longo do último ano. Os mais pobres deste grupo destacam-se pela sua situação de 

indigência, em virtude da idade, de incapacidade física, viuvez ou orfandade, tornando a respectiva 

sobrevivência dependente do apoio de terceiros. Os restantes constituem uma mão-de-obra abundante 

e barata para a realização de pequenos trabalhos ocasionais para um grupo restrito de produtores 

emergentes. Trata-se de indivíduos sem acesso às melhores terras, a regadios ou insumos. “Too poor 

to farm” (Bernstein, 2010), estes camponeses disponibilizam-se para vender a sua força de trabalho 

em troca de alimentação ou valor monetário, condição frequentemente necessária para aquisição de 

insumos para cultivo da machamba. Num cenário de ausência de capitais e de reduzida mecanização 

agrícola, este grupo constitui, na verdade, a condição essencial para a emergência da pequena 

burguesia agrária, realidade particularmente evidente no planalto de Angónia. De facto, nas zonas de 

maior penetração do agro-negócio assiste-se ao crescimento de uma semi-proletarização agrária, 

composta por camponeses pobres, à disposição de agricultores emergentes, e sem mecanismos de 

auto-defesa, criando-se cenários de reprodução de desigualdades sociais37. Ainda que o assunto não 

tenha sido directamente explorado, foram recolhidas algumas evidências que permitem considerar a 

hipótese que, sobretudo no centro do país, este batalhão de camponeses pobres tende a formar uma 

silenciosa base social de apoio de partidos políticos da oposição38. A concentração de bolsas de 

                                                           
36 Como referem Smart e Hanlon (2014: 128), a devolução do valor atribuído no âmbito do Orçamento de 

Investimento de Iniciativa Local (OIIL) pode ser frequentemente mencionada, “mas habitualmente o único 

pagamento exigido é cantar ‘Viva Frelimo’ ou loas ao doador, dizendo como os doadores fazem muito pela 

redução da ‘pobreza absoluta’ e pelo poder das mulheres”. 
37 Nos grupos de discussão realizados em Angónia, os participantes referiram que os maiores produtores eram 

mais escolarizados e próximos dos centros de decisão e, por esse motivo, tinham acesso a informações 

estratégicas, assim como apoios em dinheiro e insumos. Ao contrário dessa pequena burguesia rural, os mais 

pobres referiam que não tinham condições para investir na escolarização dos seus descendentes. Por sua vez, 

os trabalhadores do ganho ganho em Marara justificaram o enriquecimento dos maiores emergentes a partir do 

contributo que lhes prestam na realização de pequenos trabalhos pontuais, frequentemente em troca de reduzido 

valor em dinheiro ou em mapira. 
38 No distrito de Angónia, perante a presença do chefe da localidade (contratado nas primeiras visitas como guia 

e intérprete), as populações abordaram determinados assuntos políticos (campanha eleitoral ou resultados das 

eleições) com nítido receio. A substituição do guia traduziu-se numa maior abertura dos entrevistados. Um 

camponês analfabeto, que produz essencialmente para consumo e que é localmente associado ao partido 

Renamo, confidenciou que alguns líderes dos clubes de produtores de tabaco (cuja pertença é condição 

fundamental para realização de um contrato com a Mozambican Leaf Tabacco), constituem geralmente 

membros politicamente influentes no povoado, por vezes reticentes à inclusão de elementos conotados com a 

Renamo. Alegando que só lhe trouxe problemas económicos, o camponês refere que abandonou o interesse pela 
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pobreza, conjugada com situações de assimetria social, coincidem com áreas onde o partido Renamo 

detém um forte apoio39, inclusivamente em zonas onde se desencadearam acções militares. Se no 

tempo colonial, o pequeno campesinato constituiu uma forte base de apoio da Frelimo, nos dias de 

hoje, os camponeses pobres do Centro e no Norte do país representam uma importante base de apoio 

à Renamo. O facto de, no Sul do país, a existência de bolsas de pobreza ser acompanhada por vitórias 

expressivas da Frelimo, torna arriscada a realização de uma relação linear entre pobreza e contestação 

político-social, obrigando a que se equacionem outras hipóteses explicativas. Trata-se de um assunto 

merecedor de mais investigações. 

 
  

                                                           
política (cujo trabalho exercia como que na clandestinidade), preocupando-se hoje com assuntos da Igreja. Por 

sua vez, os membros dos clubes produtores de tabaco alegam que os camponeses só são expulsos do clube 

quando ficam com uma dívida ao MLT, uma vez que esse valor tem de ser suportado por todos os restantes 

membros, que funcionam como avalistas. 
39 A realidade é que, apesar de as bandeiras da Renamo serem praticamente inexistentes em grande parte da 

província de Angónia, ficou célebre o comício que Afonso Dhlakama realizou em Ulongué, em Agosto de 2015, 

no qual dezenas de milhares de pequenos camponeses lotaram, de forma espontânea, o aeródromo local. 
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