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Introdução

A crise agrícola vem afetando muitos países do 
mundo, em virtude do aquecimento global, uso 
exagerado dos agroquímicos e equipamentos agrícolas 
de alta tecnologia, entre outros fatores, ao que 
GLIESSMAN (2001) [1] observa: ‘‘A agricultura está 
em crise. Embora as terras agricultáveis continuem a 
produzir pelos menos tanto alimento quanto no 
passado, há sinais abundantes de que as bases de sua 
produtividade ecológica estão em perigo”. 
(GLIESSMAN, 2001) [1]

Como discutido na literatura, a referida crise vem 
atingindo ainda mais intensamente os países 
subdesenvolvidos como é o caso de Moçambique, onde 
a maior parte da população ainda vive da atividade 
agrária (INE, 2006) [2]. Atento a essa problemática, 
muitos estudiosos se dedicam a propor soluções 
alternativas que, em alguns casos, esbarram nas 
políticas internas dos governos, e em processos de 
extensão rural nem sempre compatíveis com as 
mudanças desejadas (ALTIERI, 2002:53-235) [3]. 
Com efeito, a extensão rural se reveste de um papel 
fundamental na operacionalização das políticas 
voltadas para às atividades agrárias, constituindo-se 
como um mecanismo metodológico capaz de integrar 
pesquisadores, técnicos e agricultores, em torno das 
problemáticas vivenciadas no mundo rural. 

Constata-se que a extensão rural, como uma política 
para impulsionar a dinâmica do desenvolvimento do 
campo tem sofrido, ao longo do tempo, várias 
reformulação em relação às suas metodologias de 
intervenção. Referindo-se particularmente ao caso 
Brasileiro, Callou (2006) [4] aponta para os diferentes 
significados atribuídos à expressão, motivo pelo qual 
ressalta o seu caráter polissêmico. 

Na verdade, independentemente da concepção 
veiculada nas políticas de extensão rural, o 
desenvolvimento agrário de um país está 
profundamente afetado por tais políticas, na medida em 
que determinam a operacionalização das atividades 

agrárias, trazendo impactos sobre todo um contexto 
local. 

Para os propósitos deste trabalho, temos como 
objetivo situar a política de extensão rural em 
Moçambique, particularizando uma experiência na área 
da agricultura familiar em bases agroecológicas 
desenvolvida na Província de Gaza (Sul de 
Moçambique). Deseja-se, do mesmo modo, identificar 
as diferentes abordagens utilizadas durante os cinco 
anos da implementação do projeto, avaliando a sua 
sustentabilidade enquanto projeto sócio-econômico 
voltado ao desenvolvimento local. Será priorizada a 
análise das práticas da agricultura familiar de base 
agroecológica como objeto de estudo da extensão 
rural.Também em Moçambique, como no Brasil, as 
atividades de extensão rural vêm sendo desenvolvidas 
pelo serviço público e por organizações não 
governamentais (ONG´s), dentro de uma perspectiva de 
terceirização dos serviços de extensão rural. Esta idéia 
fica clara na seguinte citação do documento da revisão 
da Extensão Agrária em Moçambique.

A literatura registra as possibilidades de um trabalho 
conjunto entre  ONG’s e organizações públicas no 
campo da extensão rural, Constata-se que a experiência 
das ONGs na formação de organizações dos produtores 
relativas a programas de desenvolvimento dos recursos 
humanos vem complementando as aptidões técnicas do 
serviço de extensão pública (MADER, et al. 2002) [5]. 

Este trabalho trata de um projeto de segurança 
alimentar implementado pela Agência de 
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), 
Ministério da Agricultura (MINAG), Instituto de 
Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) e 
Instituto Nacional de Caju (INCAJU). Tal projeto 
baseia-se numa perspectiva de Outsourcing periódico 
co-financiado pela União Européia. O termo 
Outsourcing, muito recorrente nos programas de 
desenvolvimento rural em Moçambique, diz respeito ao 
estabelecimento de parcerias na implementação dos 
programas governamentais de desenvolvimento rural 



entre organizações governamentais e organizações não 
governamentais. No caso em apreço, a parceria foi 
estabelecida com a Agência de Desenvolvimento e 
Recursos Assistenciais (ADRA), como organização não 
governamental e com o Ministério da Agricultura 
(MINAG), Instituto de Investigação Agrária de 
Moçambique (IIAM), Instituto Nacional de Caju 
(INCAJU) como organizações públicas. 

As organizações não governamentais, a exemplo da 
ADRA, são as que implementam o projeto junto aos 
beneficiários ou agricultores locais. As organizações 
governamentais e a União Européia, através de fundos 
públicos ou de doação e apoio internacional são, 
respectivamente, as financiadoras e co-financiadoras do 
projeto em causa. 

Problema de pesquisa 

A problemática da crise agrícola aqui exposta, 
permite que se façam algumas reflexões sobre as 
implicações futuras da produção agrícola, chamando 
atenção para se repensar as políticas agrícolas que estão 
em curso em Moçambique. Como as organizações 
governamentais e não governamentais operacionalizam 
a política de extensão rural em Moçambique? Como o 
atual programa de outsourcing está minimizando as 
dificuldades de baixa produtividade agrária e da 
exclusão social em termos dos serviços de extensão 
rural (aconselhamento técnico e apoio institucional1) 
para o agricultor familiar. Como vem se processando a 
reformulação dos serviços de extensão rural ao longo 
do tempo? Qual é o impacto desses serviços sobre o 
desenvolvimento local de Moçambique?  

Estas questões serão analisados tendo como base 
uma experiência desenvolvida na província de Gaza, 
através de um projeto de outsourcing,
implementado pela ONG ADRA-Moçambique. Trata-
se de um estudo de caso do projeto de segurança 
alimentar implementado por uma organização não 
governamental em parceria com Ministério da 
Agricultura por intermédio do Instituto de caju, 
Instituto de Investigação Agrária de Moçambique e as 
comunidades locais na província de Gaza.

Espera-se que, na busca de resposta a essas 
questões, encontre-se um primeiro passo para uma 
maior compreensão da realidade rural em Moçambique, 
a partir de uma concepção de produção em bases 
agroecologicas desenvolvidas pelos agricultores 
familiar e os seus impactos em termos de 
Desenvolvimento local. 

Justificativa e Relevância do Estudo
A compreensão da extensão rural como uma 

política pública capaz de promover o desenvolvimento 
da agricultura familiar em bases agroecológicas pode 
ajudar a produzir informações sobre os mecanismos 
mais apropriados para resolução das necessidades de 
pequenos agricultores de Moçambique, a partir da 
utilização dos recursos naturais, materiais e humanos 

subaproveitados e dispersos, num contexto de carência 
de capital e de “know-how”. Tal perspectiva é 
particularmente importante quando considerado o 
grande esforço do país na recuperação das seqüelas 
econômicas e sociais provocadas por uma guerra civil 
que durou 16 anos. No campo da agricultura, 
permanecem as práticas de uso de agroquímicos e 
“alfaias´´2 agrícolas de grande porte, com poucas 
atividades de extensão rural capazes de promover a 
agricultura familiar em bases agroecológicas, com vista 
a um modelo de agricultura sustentável. 

Com efeito, a reformulação dos modelos de 
intervenção em extensão rural constitui uma atividade 
urgente para minimizar os efeitos catastróficos da 
“Revolução Verde” pautados em mecanismos e 
abordagens de cima para baixo “Top Down” (uso de 
pacotes tecnológicos). Efeitos esses que degradaram 
não somente os solos, mas também os tecidos sociais e 
comunidades locais historicamente excluídas.

Finalmente, estima-se contribuir para o 
aprofundamento da discussão sobre a relação entre  
extensão rural, produção familiar e desenvolvimento 
local, contribuindo também com a geração de subsídios 
para a implementação das políticas de extensão rural 
particularmente em Moçambique.   

Material e Métodos

A metodologia foi estruturada a partir de uma 
abordagem qualitativa – através da seleção de estudo 
de caso, baseado na técnica “Bola de Neve”. Alguns 
conceitos se depreendem da análise como: extensão 
rural, agricultura familiar, agroecologia, 
desenvolvimento local e políticas públicas. Vem sendo 
realizada ampla pesquisa bibliográfica junto à literatura 
nacional e estrangeira, além de consultadas 
documentações sobre políticas publicas de extensão 
rural e agricultura em Moçambique para uma análise 
aprofundada.  Foram realizadas visitas ao Ministério da 
Agricultura, à ONG implementadora do programa, às 
direções provinciais e distritais de agricultura, onde 
foram entrevistados os informantes chaves dessas
instituições. Foram também realizadas entrevistas semi-
estruturadas com os técnicos e com agricultores.

Resultados e discussão

Os resultados dessa pesquisa apontam para a 
importância da atividade de extensão rural em 
Moçambique, como uma estratégia para aumentar a 
segurança alimentar no país e ampliar a participação e 
envolvimento dos agricultores familiares nas propostas 
de desenvolvimento local. 

Outro aspecto importante relacionado ao estudo em 
questão diz respeito ao sucesso do associativismo, via 
constituição dos chamados comitês de desenvolvimento 
local, baseados na abordagem de “cesta de opções”. 
Esta abordagem, identificada como uma opção 
contrária a dos “pacotes tecnológicos”, na medida em 

2 Alfaias agrícolas são equipamentos e Maquinarias utilizadas 
para as atividades agrícolas.



que gera possibilidades de o agricultor escolher a 
opção tecnológica melhor adaptável a sua realidade, 
constituiu uma ferramenta fundamental  para a 
participação comunitária, possibilitando a ampliação 
dos impactos do projeto sobre a realidade provincial e 
nacional. 
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