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RESUMO 

A inovação agrícola é essencial para a satisfação das crescentes necessidades alimentares num clima em mudança. Uma 

das possíveis vias para o aumento da produção é o investimento nas terras cultivadas por mulheres. Embora a intensifi-

cação da agricultura seja a abordagem padrão para o aumento da produção, esforços recentes procuram dar ênfase à 

gestão sustentável das terras (GST). O modo tradicional de difusão de tecnologias é efetuado através do fornecimento de 

serviços de extensão agrária, que habitualmente servem primordialmente os agricultores do sexo masculino. Para com-

preender melhor o papel do género na disseminação de técnicas de GST, exploramos uma experiência ao nível das polí-

ticas, realizada em 200 comunidades no Vale do Zambeze, em Moçambique. Em 2010, essas comunidades foram selecion-

adas aleatoriamente, sendo-lhes atribuído um mensageiro do sexo feminino treinado em gestão sustentável das terras, com 

a missão específica de ensinar técnicas de GST a mulheres. O objetivo era compreender se a colocação de mulheres em 

posições relacionadas com a extensão ajuda, através da aprendizagem social focalizada, outras mulheres a superar as bar-

reiras à adoção de tecnologias. Os mensageiros do sexo feminino podem melhorar a comunicação direcionada às mul-

heres, assim como responder melhor às necessidades de informações destas. Utilizando dados de inquéritos de painel real-

izados nas áreas experimentais, é possível verificar que, nas comunidades com mensageiros do sexo feminino, a consciên-

cia das mulheres em relação à técnica agrícola de micro-bacias hidrográficas aumentou 9 pontos percentuais, em 2012, e a 

adoção dessa tecnologia aumentou 5 pontos percentuais, em 2013. As complementaridades entre os mensageiros do sexo 

masculino treinados e os seus colegas do sexo feminino promovem melhorias aos níveis da consciência e da adoção. A 

descoberta de quais são os aspetos específicos dessas complementaridades entre os mensageiros dos sexos masculino e 

feminino que conseguem alcançar maiores níveis de adoção de várias tecnologias vai fornecer as informações necessárias 

para que as políticas possam melhorar a segurança alimentar através da focalização nas mulheres agricultoras. 

Palavras-chave: género, extensão agrária, gestão sustentável das terras, experiência, África 
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo utiliza uma experiência ao nível das políticas em Moçambique com vista à examinação do impacto que o for-

necimento de treino em técnicas de Gestão Sustentável das Terras (GST) a mensageiros do sexo feminino tem sobre a 

consciência, os conhecimentos e a adoção de práticas de GST por parte de outras mulheres agricultoras. A inovação 

agrícola é essencial para a satisfação das necessidades alimentares da crescente população de África (Byerlee et al., 

2009). Embora a intensificação da agricultura seja a abordagem padrão para o aumento da produção, esforços recentes em 

algumas áreas procuram, em vez disso, dar ênfase às práticas de GST (Spielman, 2014). A GST tem o potencial de 

oferecer maior produção, uma utilização mais eficiente da água, maior resistência à variabilidade do clima e uma fertilidade 

melhorada do solo (Liniger et al., 2011). No entanto, existem poucos exemplos de práticas de GST que são amplamente 

adotadas pelas populações visadas ou que persistem ao longo do tempo (Stevenson et al., 2014). Um sistema de extensão 

agrária sobrecarregado pode dar origem a taxas de disseminação de informações reduzidas e ao fornecimento de material 

irrelevante ou desatualizado sobre práticas agrícolas (Aker, 2011). As respostas comportamentais também podem reduzir o 

investimento na agricultura (Rosenzweig e Binswanger, 1993, Ghadim et al., 2005, Dercon e Christiaensen, 2011, Duflo et 

al., 2011). 

O alcance da GST, em particular, e dos serviços de extensão agrária, em geral, ignoram muitas vezes as mulheres, 

apesar do importante papel que estas desempenham na força de trabalho agrícola (O’Sullivan et al., 2014). Uma via para o 

aumento da produção pode ser obtida através da melhoria dos investimentos de GST realizados em terras cultivadas por 

mulheres. Em muitos contextos, as mulheres casadas cultivam lotes separados dos de outros familiares. Estas enfrentam 

desafios diferentes no que se refere à produção, tais como as deficiências ao nível dos insumos (Udry et al., 1995, Udry, 

1996, Croppenstedt et al., 2013), a fragilidade dos direitos de propriedade (Goldstein e Udry, 2008), bem como as limitações 

de tempo (O’Sullivan et al., 2014). Têm também acesso reduzido aos serviços de extensão (O’Sullivan et al., 2014), os 

meios tradicionais de disseminação de inovações agrícolas (Sunding e Zilberman, 2001). O estigma social pode reduzir as 

informações fornecidas às mulheres, reduzindo também a procura de informações por parte destas. Em sociedades com 

normas rigorosas sobre os papéis desempenhados pelos géneros e sobre as interações sociais entre homens e mulheres, 

as mulheres podem ser os interlocutores mais eficazes na disseminação de informações sobre inovações agrícolas a outras 

mulheres. 

A colocação de mulheres em posições relacionadas com a extensão pode ajudar outras mulheres a superar as 

barreiras à adoção, colocadas pelo acesso desigual a serviços agrícolas ou pela exposição a informações inadequadas. No 

primeiro caso, tal como nas áreas da educação e da saúde (Evans et al., 1992, Angrist e Lang, 2004, Miguel e Kremer, 

2007, Godlonton e Thornton, 2012), os dados recentes sugerem que a fonte de comunicação afeta o grau de acessibilidade 

e absorção das informações por parte dos agricultores (Munshi, 2004, Bandiera e Rasul, 2006, Conley e Udry, 2010). Os 

líderes do sexo feminino também promovem políticas priorizadas pelas mulheres e incentivam a uma maior atividade 

política por parte destas (Chattopadhyay e Duflo, 2004). Em conjunto, estes dados sugerem que os mensageiros do sexo 

feminino podem melhorar a comunicação direcionada às mulheres, assim como responder melhor às necessidades 

informativas destas. 

O Governo de Moçambique realizou uma intervenção aleatória de extensão agrária em 200 comunidades do Vale do 

Zambeze. Os mensageiros do sexo masculino, também conhecidos como agricultores de contacto, serviram como pontos 

de contacto entre os agentes de extensão e os membros da comunidade antes da intervenção (Feder e Anderson, 2004, 

Anderson e Feder, 2007). Em 2010 e 2012, a intervenção selecionou de forma aleatória mensageiros do sexo masculino de 

150 comunidades para receberem um treino centralizado de três dias sobre práticas de GST (Tratamento 1). Em conteúdo 

e abrangência, este treino era equivalente ao treino em GST administrado pelos agentes de extensão. Os agentes de 

extensão forneceram um kit de ferramentas a todos os mensageiros do sexo masculino e assistência na manutenção de um 

lote de demonstração. Os lotes de demonstração facilitam a aprendizagem dos membros da comunidade através das 

experiências individuais de GST dos mensageiros do sexo masculino. 

As mulheres são chefes de 30 por cento dos agregados familiares da região (TIA, 2008), e as mulheres casadas são 

normalmente responsáveis pelo cultivo dos seus lotes. O Governo de Moçambique estava interessado em desenvolver um 

mecanismo, dentro da mais ampla intervenção aleatória de extensão (Tratamento 1), direcionado à redução das barreiras 

sociais que impedem que as mulheres recebam informações sobre extensão. Inicialmente, a intervenção de treino foi 

projetada para capacitar os mensageiros do sexo masculino para que estes pudessem ensinar novas técnicas aos seus 
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congéneres. Contudo, mesmo que isto melhore a disseminação de informações, essas informações podem não chegar às 

mulheres agricultoras. 

Para compreender melhor se é esse o caso, um segundo tratamento experimental selecionou aleatoriamente 75 

comunidades do Tratamento 1 para receberem um segundo mensageiro, do sexo feminino, treinado com a missão 

específica de ensinar a GST às mulheres (Tratamento 2). 

Os dados gerados por este programa permitem testar três conjuntos de hipóteses referentes ao papel do género na 

disseminação de informações. 

1. Fornecer treino a um mensageiro de pares do sexo masculino não aumenta a probabilidade de os agri-
cultores (a) do sexo feminino ou (b) do sexo masculino receberem informações. 

2. Fornecer treino a um segundo mensageiro de pares do sexo feminino não aumenta a probabilidade de 
os agricultores (a) do sexo feminino ou (b) do sexo masculino receberem informações. 

3. Fornecer treino a um segundo mensageiro de pares do sexo feminino não faz com que o mensageiro 
de pares incumbente do sexo masculino reduza o seu esforço de divulgação para os agricultores (a) do 
sexo feminino ou (b) do sexo masculino. 

O primeiro conjunto de hipóteses questiona se o simples fornecimento de treino a um mensageiro de pares do sexo 

masculino origina uma melhoria no acesso dos agricultores a informações de GST e se um eventual aumento na 

disseminação de informações demonstra parcialidade no que se refere ao género. O segundo conjunto de hipótese 

questiona se a inclusão de um mensageiro do sexo feminino provoca um aumento adicional da disseminação e se esse 

efeito é suficiente para combater a parcialidade no que se refere ao género. Por último, o terceiro conjunto de hipóteses 

examina se a inclusão de um segundo mensageiro funciona como um substituto ou um complemento do esforço do 

mensageiro incumbente do sexo masculino. O segundo mensageiro pode funcionar como substituto do primeiro, por 

exemplo, ou pode também reduzir o conjunto de agricultores disponíveis para o incumbente, fazendo com que os 

indicadores do esforço de divulgação deste último sejam reduzidos. Os esforços do segundo mensageiro podem também 

complementar os esforços do primeiro, levando a um aumento do esforço por parte do incumbente. 

2. MATERIAIS E MÉTOROS 

Em 2007, o Governo de Moçambique, com o apoio financeiro do Banco Mundial, investiu fortemente na rede de extensão 

agrária de cinco distritos do Vale do Zambeze, uma área com um potencial agrícola muito elevado (Banco Mundial, 2007). 

O governo aumentou o número de agentes de extensão em cada distrito e forneceu-lhes alojamento e treino. Em 2010 e 

2012, os agentes receberam treino técnico em oito práticas de GST (cobertura morta, rotação de culturas, lavoura reduzida, 

micro-bacias hidrográficas, agricultura em socalcos, plantio em fileiras, pousio melhorado e interplantação). O período de 

treino foi de três dias, divididos de forma equivalente em palestras na sala de aula e demonstrações no terreno. 

Em colaboração com o governo, a nossa equipa de investigação criou uma experiência que forneceu o mesmo tipo de 

treino a um subconjunto aleatório de agricultores de contacto, ou mensageiros, do sexo masculino existentes em 

comunidades dos cinco distritos. Em 2010, o inquérito de base aos mensageiros fez um censo de todas as caraterísticas 

dos mensageiros em mais de 300 comunidades. O inquérito de base foi utilizado para tornar aleatória a seleção de 

comunidades para os dois grupos de tratamento, estratificadas por distrito, com o intuito de assegurar uma representação 

geográfica adequada. A Figura 1 ilustra a conceção de tratamento em múltiplas vertentes da experiência. Todas as 

comunidades tinham mensageiros incumbentes do sexo masculino, dos quais 150 foram selecionados aleatoriamente para 

fazer parte do Tratamento 1 e 50 para fazer parte do grupo de controle (não recebem treino). Das 150 comunidades do 

Tratamento 1, 75 foram selecionadas aleatoriamente para fazer parte do Tratamento 2, no qual a comunidade selecionava 

uma mulher agricultora para receber o mesmo treino fornecido aos mensageiros do sexo masculino, manter um lote de 

demonstração próprio, assim como ensinar práticas de GST a mulheres.1 

                                                                 
1 150 comunidades foram colocadas num terceiro tratamento que fornecia dois tipos diferentes de incentivos aos mensageiros com base no desempenho, 
de modo a encorajar um certo limiar de agricultores a adotar. No entanto, o Tratamento 3 enfrentou desafios à sua implementação e, por isso, é controlado 
em todas as regressões sem qualquer tipo de discussão adicional. 
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Figura 1—Conceção com múltiplas vertentes da experiência com vista à examinação da importância do género na 

disseminação de técnicas de gestão sustentável das terras 

 

O treino dos mensageiros foi administrado por agentes de extensão num local centralizado de cada distrito, sendo que 

apenas os mensageiros colocados nos Tratamentos 1 e 2 foram convidados a participar em 2010 e 2012. De resto, o 

acesso aos agentes de extensão e a infraestruturas foi igual entre as comunidades de tratamento e de controle. Todos os 

mensageiros, quer tenham ou não recebido treino em técnicas de GST, receberam apoio e um kit de ferramentas para a 

manutenção de um lote de demonstração. De modo a treinar os mensageiros, os agentes de extensão seguiram o mesmo 

formato do treino que eles próprios receberam, dividindo igualmente o tempo do curso entre o ensino na sala de aulas e no 

terreno. Em 2012, o segundo treino foi um curso de atualização, no qual as demonstrações no terreno se centravam nas 

técnicas da cobertura morta e da agricultura em socalcos. 

Nas comunidades de tratamento, a assiduidade dos mensageiros durante o treino diminuiu à medida que as limitações 

de assiduidade impostas a esses mensageiros nas comunidades de controle foram sendo atenuadas ao longo do tempo. 

Em 2010, apenas quatro mensageiros das comunidades de tratamento faltaram às sessões de treino em técnicas de GST, 

todos eles no distrito de Mopeia. No entanto, em 2012, a participação no treino dos mensageiros das comunidades de 

tratamento diminuiu; apenas 63 por cento das comunidades de tratamento tinham pelo menos um mensageiro a frequentar 

as sessões de treino. Simultaneamente, em 2012, 16 por cento dos mensageiros das comunidades de controle 

frequentavam as sessões de treino, refletindo alguma contaminação do conceito experimental, uma vez que os 

mensageiros de controle não deviam receber treino em técnicas de GST. No entanto, a utilização dos lotes de 

demonstração manteve-se consistente ao longo do tempo, com cerca de 80 por cento dos mensageiros a utilizar esses 

lotes, não existindo uma diferença estatística a este respeito entre as comunidades de tratamento e de controle. 

A análise baseia-se em dados recolhidos nas duas rondas dos inquéritos de painel aos agregados familiares, 

realizados em 2012 e 2013, respetivamente, e em três rondas dos inquéritos de painel aos mensageiros, realizados em 

2010, 2012 e 2013 nas áreas experimentais. Na Figura 2, é mostrada a cronologia da realização dos inquéritos em relação 

às sessões de treino e ao ciclo agrícola. Foram realizadas duas entrevistas, em 2012 e 2013, a cada um dos agregados 

familiares inquiridos. Essas entrevistas foram realizadas antes e depois da época de colheita. A maioria dos módulos foi 

administrada antes da época de colheita, com exceção do módulo de produção do agregado familiar, que foi realizado após 

a época de colheita, de forma a melhorar a precisão das respostas. Os inquéritos intermédios ou finais aos agricultores de 

contacto (AsC) ou mensageiros foram realizados ao mesmo tempo que os inquéritos aos agregados familiares, durante as 

entrevistas realizadas após a colheita. A equipa de investigação realizou inquéritos de painel aos agregados familiares 15 e 

27 meses após o treino inicial, em outubro de 2010. Foi inquirida uma amostra aleatória de 18 agregados familiares em 

cada área de enumeração. A amostra consiste em aproximadamente 3600 agregados familiares (excluindo os 

mensageiros) em 200 comunidades estratificadas por cinco distritos do centro de Moçambique: Mutarara (província de 

Tete), Maringué e Chemba (província de Sofala), Mopeia e Morrumbala (província de Zambézia) (Figura 3). A amostra final 

Todos os agentes 
de extensão 

recebem treino em 
Gestão Sustentável 

das Terras (GST)

TRATAMENTO 1

150 agricultores de contacto 
do sexo masculino (AsCSM) 

recebem treino em GST com 
vista ao estabelecimento de 

um lote de demonstração 
nas respetivas comunidades

TRATMENTO 2

Em 75 comunidades com 
um ACSM treinado em 

GST, também é fornecido 
treino em GST a um 

agricultor de contacto do 
sexo feminino (ACSF)

Em 75 comunidades 
com um ACSM 

treinado em GST, não 
é fornecido treino de 

GST a nenhum 
agricultor de 

contacto do sexo 
feminino (ACSF)

CONTROLE

50 AsCSM não recebem treino 
em GST; não existe nenhum 

agricultor de contacto do sexo 
feminino (ACSF) treinado em 
GST nas suas comunidades; 

não há incentivos
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consiste em 2461 homens e 3423 mulheres em 3685 agregados familiares, em 2012, e em 2122 homens e 2954 mulheres 

em 3440 agregados familiares, em 2013. 

Figura 2—Cronologia dos treinos e dos inquéritos aos mensageiros (Agricultores de Contacto, AsC) e aos agregados 

familiares 

 

Figura 3—Distribuição geográfica dos agregados familiares agrícolas no inquérito aos agregados familiares de 2012 

 

A Tabela 1 resume as caraterísticas dos agricultores da amostra. O agricultor comum tem em média 38 anos, 2 anos 

de escolaridade e dois hectares de terras. Os homens têm tendência a apresentar níveis superiores de cada uma destas 

caraterísticas. Parece existir uma divisão do trabalho entre os géneros, com as mulheres a cultivarem ingredientes 

necessários para o consumo (por exemplo, o sorgo e o feijão-frade) e os homens a cultivarem as culturas de rendimento 

(por exemplo, o algodão e as sementes de sésamo). As mulheres são afetadas pelo acesso reduzido a terras e a insumos, 

como foi observado em outros locais com contextos semelhantes (Doss, 2002, Peterman et al., 2011). 
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Existem menos diferenças estatísticas entre os mensageiros dos sexos feminino e masculino (Tabela 2)2 do que entre 

os agricultores dos sexos masculino e feminino (Tabela 1). No entanto, os mensageiros do sexo feminino têm normalmente 

menos dois anos de escolaridade, uma taxa de divórcio mais elevada e uma maior tendência para cultivar sorgo em 

detrimento do milho, em relação aos mensageiros do sexo masculino. Estes padrões de culturas são consistentes com os 

padrões médios da mulher agricultora comum (Tabela 1). Os mensageiros do sexo feminino parecem por isso estar bem 

posicionados para comunicar com as mulheres agricultoras, devido às semelhanças entre as prioridades agrícolas e as 

práticas de produção de ambos.

                                                                 
2  Em 2012, foi difícil monitorizar no terreno os 75 mensageiros do sexo feminino treinados, sendo que apenas 22 foram entrevistados com sucesso. Em 
2013, foram entrevistados com sucesso 42 mensageiros do sexo feminino e, por isso, a Tabela 2 apresenta a comparação das caraterísticas dos men-
sageiros durante o inquérito desse ano. 
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Tabela 1—Diferenças nas caraterísticas e nas práticas agrícolas dos agricultores 

 2012 2013 

 Agrupados Homens Mulheres Dif. Agrupados Homens Mulheres Dif. 

  Média DP Média Média na média Média DP Média Média na média 

Caraterísticas do agregado familiar           

É o chefe do agregado familiar (0/1) 0,586 0,493 0,944 0,329 0,615*** 0,594 0,491 0,919 0,360 0,559*** 

Idade, em anos 37,784 14,507 40,312 35,967 4,345*** 38,775 14,322 41,193 37,038 4,155*** 

Anos de escolaridade concluídos 2,003 2,802 3,351 1,033 2,319*** 2,114 2,793 3,608 1,041 2,567*** 

Solteiro (0/1) 0,062 0,241 0,074 0,054 0,020 0,048 0,214 0,056 0,042 0,014* 

Casado (0/1) 0,847 0,360 0,904 0,806 0,098*** 0,851 0,356 0,916 0,804 0,112*** 

Divorciado, viúvo ou separado (0/1) 0,089 0,285 0,021 0,138 -0,117*** 0,101 0,301 0,028 0,153 -0,125*** 

Número de filhos (com menos de 15 anos) 2,778 2,014 2,920 2,677 0,243*** 2,890 2,071 3,072 2,760 0,312*** 

Total de propriedades rurais (hectares) 1,972 1,772 2,110 1,873 0,236** 2,401 2,336 2,602 2,257 0,346*** 

Número de divisões da casa 1,432 0,730 1,491 1,389 0,102* 1,412 0,718 1,461 1,377 0,083 

Produção           

Cultivou milho (0/1) 0,636 0,481 0,661 0,614 0,048 0,632 0,482 0,706 0,573 0,133*** 

Cultivou sorgo (0/1) 0,240 0,427 0,132 0,333 -0,201*** 0,274 0,446 0,182 0,346 -0,164*** 

Cultivou algodão (0/1) 0,097 0,296 0,186 0,020 0,166*** 0,054 0,226 0,101 0,018 0,083*** 

Cultivou sésamo (0/1) 0,161 0,368 0,228 0,104 0,124*** 0,145 0,352 0,211 0,093 0,118*** 

Cultivou mandioca (0/1) 0,171 0,377 0,197 0,149 0,047 0,144 0,351 0,171 0,122 0,049* 

Cultivou feijão-frade (0/1) 0,354 0,478 0,303 0,397 -0,094** 0,351 0,477 0,320 0,376 -0,055 

Cultivou feijão-guandu (0/1) 0,189 0,392 0,225 0,159 0,067** 0,216 0,411 0,259 0,182 0,077** 

Caraterísticas das terras           

Tamanho do lote (hectares) 0,951 0,816 1,065 0,863 0,201*** 1,172 1,505 1,305 1,068 0,238*** 

O lote é plano (0/1) 0,639 0,480 0,630 0,647 -0,016 0,594 0,491 0,602 0,588 0,015 

O lote está queimado (0/1) 0,240 0,427 0,247 0,235 0,011 0,248 0,432 0,237 0,257 -0,020 

Utiliza herbicidas/pesticidas/fungicidas no lote (0/1) 0,062 0,241 0,120 0,012 0,108*** 0,022 0,147 0,045 0,004 0,042*** 

Utiliza fertilizante natural no lote (0/1) 0,269 0,443 0,276 0,263 0,013 0,442 0,497 0,473 0,417 0,057 

Utiliza fertilizante químico no lote (0/1) 0,008 0,088 0,013 0,003 0,010** 0,006 0,076 0,011 0,002 0,010*** 

Número de observações 5884  2461 3423  5076  2122 2954  
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Tabela 2—Diferenças nas caraterísticas e nas práticas agrícolas dos mensageiros 

 Agrupados Homens Mulheres Diferença 

 Média DP Média Média nas médias 

Caraterísticas do agregado familiar      

É o chefe do agregado familiar (0/1) 0,938 0,242 1,000 0,690 0,310*** 

Idade, em anos 43,311 10,703 43,515 42,500 1,015 

Anos de escolaridade concluídos 5,431 2,824 5,754 4,143 1,612*** 

Solteiro (0/1) 0,005 0,069 0,006 0,000 0,006 

Casado (0/1) 0,938 0,242 0,982 0,762 0,220*** 

Divorciado, viúvo ou separado (0/1) 0,057 0,233 0,012 0,238 -0,226*** 

Número de filhos (com menos de 15 anos) 3,646 2,177 3,772 3,143 0,630* 

Total de propriedades rurais (hectares) 3,680 2,296 3,772 3,314 0,459 

Número de divisões da casa 1,760 0,935 1,744 1,857 -0,113 

Produção      

Cultivou milho (0/1) 0,718 0,451 0,754 0,564 0,190** 

Cultivou sorgo (0/1) 0,150 0,358 0,126 0,256 -0,131** 

Cultivou algodão (0/1) 0,053 0,225 0,060 0,026 0,034 

Cultivou sésamo (0/1) 0,243 0,430 0,240 0,256 -0,017 

Cultivou mandioca (0/1) 0,034 0,182 0,030 0,051 -0,021 

Cultivou feijão-frade (0/1) 0,325 0,470 0,317 0,359 -0,042 

Cultivou feijão-guandu (0/1) 0,155 0,363 0,156 0,154 0,002 

Caraterísticas das terras      

Tamanho do lote (hectares) 1,300 1,084 1,356 1,065 0,291 

O lote é plano (0/1) 0,583 0,494 0,587 0,564 0,023 

O lote está queimado (0/1) 0,063 0,244 0,072 0,026 0,046 

Utiliza herbicidas/pesticidas/fungicidas no lote (0/1) 0,068 0,252 0,072 0,051 0,021 

Utiliza fertilizante natural no lote (0/1) 0,617 0,487 0,611 0,641 -0,030 

Utiliza fertilizante químico no lote (0/1) 0,063 0,244 0,066 0,051 0,015 

Número de observações 209  167 42  

2.1 Resultados das micro-bacias hidrográficas 

Em cada agregado familiar, os inquiridos dos sexos masculino e feminino foram questionados sobre a consciência, os 

conhecimentos e a utilização das técnicas em GST que foram ensinadas durante o treino dos mensageiros. Quando o chefe 

de família não tinha um parceiro ou um cônjuge, as informações sobre práticas de GST eram obtidas por apenas um indi-

víduo do agregado familiar. As variáveis da consciência, dos conhecimentos e da adoção de GST são baseadas em dados 

reunidos através de três módulos: 1) um módulo que questiona os inquiridos sobre se conhecem alguma das práticas de 

GST ensinadas durante a intervenção, 2) um módulo de exame de conhecimentos, em média com três questões por cada 

técnica e 3) um módulo em que os inquiridos descrevem cada uma das práticas que utilizam atualmente nos seus lotes. Os 

inquiridores verificaram um subconjunto de medidas de adoção auto relatadas nas áreas dos inquiridos. 

A atenção é colocada na forma como a intervenção afetou a consciência, os conhecimentos e a adoção das micro-

bacias hidrográficas por parte dos agricultores, no que foi uma das técnicas que os mensageiros do sexo masculino se 

mostraram mais propensos a demonstrar após as sessões de treino (Tabela A.1) e a única técnica de GST que os 

agricultores continuaram a adotar após a intervenção.3 

Foi ensinado aos mensageiros que deviam criar buracos permanentes de 15 cm em torno da base das plantas 

cultivadas, de modo a ajudar na acumulação de água e nutrientes. Estes reservatórios ajudam na acumulação de água e 

                                                                 
3 A interplantação foi excluída desta análise, uma vez que já era vastamente utilizada aquando da intervenção. 98 por cento dos mensageiros do sexo 
masculino, 76 por cento das mulheres agricultoras e 81 por cento dos agricultores do sexo masculino do grupo de controle afirmaram praticar a inter-
plantação. 
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nutrientes em solos com baixa permeabilidade. No contexto dos nossos locais de estudo, os dados qualitativos sugerem 

que estas micro-bacias hidrográficas eram particularmente atraentes para os agricultores a viver em áreas onde ocorrem 

fortes cheias. Esses dados são consistentes com trabalhos desenvolvidos anteriormente, que mostram os benefícios da 

utilização de micro-bacias hidrográficas tanto em áreas secas como em áreas propensas a cheias (Liniger et al., 2011). 

A consciência em relação às micro-bacias hidrográficas é captada através de uma variável indicadora, à qual é 

atribuído o valor de um, caso a prática seja reconhecida pelo inquirido numa lista de técnicas de GST. Uma segunda 

variável indica os conhecimentos sobre micro-bacias hidrográficas, assumindo o valor de um, caso o inquirido responda 

corretamente a pelo menos uma das duas seguintes questões: "Quais são os benefícios das micro-bacias hidrográficas?" e 

"As micro-bacias hidrográficas devem ser escavadas antes ou depois das chuvas?". A primeira pergunta permitia respostas 

variadas (por exemplo, permite semear após as primeiras chuvas, ajuda na acumulação de humidade e nutrientes), 

enquanto a segunda pergunta era de escolha múltipla. Tal como no caso das duas primeiras medidas, a adoção de micro-

bacias hidrográficas é medida através de um indicador, com base nas informações relatadas pelos próprios inquiridos. 

Antes da intervenção, foram recolhidas variáveis retrospetivas sobre a consciência e a adoção por parte dos 

mensageiros e dos agricultores do sexo masculino através da revocação do inquérito aos agregados familiares de 2012. 

Cerca de 52 por cento dos mensageiros do sexo masculino já tinham ouvido falar de micro-bacias hidrográficas, em 

comparação com 11 por cento dos outros agricultores do grupo de controle (Tabela 3). Contudo, as micro-bacias 

hidrográficas foram adotadas por menos agricultores: 17 por cento dos mensageiros do sexo masculino, em comparação 

com 4 por cento dos outros agricultores do grupo de controle (Tabela 3). Estes resultados evidenciam as diferenças fulcrais 

na aprendizagem entre os diferentes tipos de agricultores e os possíveis benefícios da intervenção. 

Tabela 3—Consciência e adoção de GST antes de 2010 nas comunidades tratadas e de controle (Revocação) 

Variáveis Média Diferença nas médias 

  Controle T1 T2 Ctrl - T1 Ctrl - T2 T1 - T2 

Mensageiros do sexo masculino       

Número de técnicas de GST que conhecia antes da intervenção  3,286 2,697 2,942 -0,589 -0,344 0,245 

Estava familiarizado com as micro-bacias hidrográficas antes da 
intervenção, proporção 

0,524 0,424 0,565 -0,100 0,041 0,141 

Número de técnicas adotadas 1,167 1,364 1,348 0,197 0,181 -0,016 

Adotou a técnica das micro-bacias hidrográficas, proporção 0,167 0,182 0,188 0,015 0,022 0,007 

Número de observações 42 66 69 108 111 135 

Outros agricultores†       

Número de técnicas de GST que conhecia antes da intervenção  1,303 1,237 1,236 -0,066 -0,067 -0,001 

Estava familiarizado com as micro-bacias hidrográficas antes da 
intervenção, proporção 

0,113 0,141 0,149 0,028 0,036 0,008 

Número de técnicas adotadas 0,554 0,488 0,530 -0,066 -0,024 0,042 

Adotou a técnica das micro-bacias hidrográficas, proporção 0,036 0,061 0,057 0,025 0,021 -0,004 

Número de observações 1499 2227 2158 3726 3657 4385 

2.2 Modelo estatístico 

A consciência, os conhecimentos e a adoção das micro-bacias hidrográficas entre os agricultores dos sexos masculino e 

feminino dos grupos da intervenção são comparados através da utilização de regressões lineares multivariadas. A colo-

cação aleatória de comunidades nas diferentes vertentes do tratamento assegura que os indivíduos em todos os tratamen-

tos têm uma demografia, um nível de riqueza, uma consciência e utilização de GST semelhantes antes da intervenção 

(Tabelas 3-5). As comparações das taxas médias de adoção dos agricultores antes do tratamento indicam que não existiam 

diferenças estatísticas significativas nas práticas dos diferentes grupos de tratamento (Tabela 3). De um modo geral, os 

mensageiros e os outros agricultores têm caraterísticas observáveis semelhantes no nível crítico de 5 por cento, com uma 

exceção (Tabelas 4 e 5). 
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Utilizando o seguinte modelo de probabilidade linear, é feita uma estimativa do efeito intenção-de-tratamento (IDT) da 

colocação de um mensageiro do sexo masculino treinado em 150 comunidades (M) e o efeito da colocação de um 

mensageiro do sexo feminino que recebeu treino em 75 das 150 comunidades tratadas (F) no resultado y para o indivíduo i: 

yi,=β0+β1Mi+ β2Fi+β3xi+εi  (1) 

De forma a melhorar a precisão dos coeficientes estimados de tratamento, o vetor x inclui as caraterísticas dos 

indivíduos (idade, conclusão da escola primária, estado civil), dos seus agregados familiares (número de filhos, total de 

propriedades rurais, número de divisões da casa), os indicadores para o respetivo distrito, assim como informações sobre 

se esses indivíduos faziam parte do terceiro grupo de tratamento. Os erros padrão são agrupados por comunidade. 

Todas as tabelas apresentam as estimativas de IDT de β1 e β1+β2 com os erros padrão. A estimativa de IDT de β1 

representa a mudança da probabilidade de uma resposta positiva para a variável dependente, resultante de um único 

mensageiro do sexo masculino treinado (Tratamento 1), enquanto β1+β2 representa a mudança na probabilidade resultante 

da existência simultânea de um mensageiro do sexo masculino e um mensageiro do sexo feminino treinados (Tratamento 

2). Todas as mudanças são relativas ao controle, um único mensageiro do sexo masculino que não recebeu treino. 

Tabela 4—Caraterísticas dos mensageiros do sexo masculino antes da intervenção, por tratamento administrado 

Variáveis Média (DP) Diferença na média 

  Controle T1 T2 Ctrl - T1 Ctrl - T2 T1 - T2 

Idade, em anos  40,100 38,760 39,000 -1,340 -1,100 0,240 

 (10,626) (9,216) (9,499)    

Sem treino formal (0/1) 0,447 0,338 0,362 -0,109 -0,084 0,024 

 (0,503) (0,476) (0,484)    

Número de anos desde o treino, limitado ao treino formal 3,409 2,077 2,240 -1,332* -1,169 0,163 

(3,202) (2,226) (2,296)    

Experiência como agricultor de contacto, em anos 2,673 2,155 2,315 -0,519 -0,358 0,160 

 (2,553) (2,149) (2,645)    

Número de agricultores que receberam assistência nos 
últimos 7 dias 

20,200 18,405 16,904 -1,795 -3,296 -1,501 

(16,369) (13,702) (16,984)    

Número de agricultores do sexo masculino que rece-
beram assistência nos últimos 7 dias 

11,040 10,795 10,824 -0,245 -0,216 0,030 

(8,994) (8,276) (10,947)    

Número de agricultores que receberam assistência nos 
últimos 30 dias 

38,435 36,574 37,523 -1,861 -0,912 0,950 

(26,403) (22,368) (33,634)    

Número de agricultores do sexo masculino que rece-
beram assistência nos últimos 30 dias 

22,160 24,027 20,986 1,867 -1,174 -3,041 

(17,228) (14,975) (15,244)    

Horas que trabalhou como agricultor de contacto nos últi-
mos 7 dias 

12,340 14,592 15,027 2,252 2,687 0,436 

(11,573) (12,885) (12,656)    

Horas por semana que trabalha habitualmente como ag-
ricultor de contacto 

12,500 15,493 17,458 2,993 4,958** 1,965 

(11,886) (12,227) (12,771)    

Área de terras cultivadas, ha 3,050 3,205 3,176 0,155 0,126 -0,029 

 (1,549) (1,613) (1,630)    

Número de agregados familiares na comunidade 242,405 282,641 287,710 40,236 45,305 5,069 

 (265,562) (259,834) (276,058)    

Número de lotes na comunidade 416,469 512,964 415,377 96,495 -1,091 -97,586 

 (421,319) (447,233) (412,112)    

Número de observações 50 75 73 125 123 148 

Devido à ausência de um inquérito de base aos agregados familiares antes da intervenção, as regressões são 

estimadas individualmente para cada ano do inquérito, de forma a facilitar a interpretação das estimativas dos parâmetros. 

A taxa de resposta para os homens e para as mulheres de um determinado agregado familiar mudou entre as diferentes 

rondas. Em particular, 25 por cento (24 por cento) dos agregados familiares perderam ou ganharam uma entrevista do sexo 
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masculino (feminino) em 2013. Estas estatísticas incluem as perdas de entrevistas atribuíveis ao atrito no seio dos 

agregados familiares em 2013 (9 por cento). É possível constatar que os resultados do inquérito de 2013 são resistentes a 

possíveis mudanças na composição das amostras dos sexos masculino e feminino ao longo do tempo, através da utilização 

de pesos da probabilidade inversa (Fitzgerald et al., 1998, Thomas et al., 2012). Em primeiro lugar, os pesos da 

probabilidade inversa são criados a partir de dois modelos probit não-restritos e restritos. Os dois modelos medem os 

determinantes dos agregados familiares da obtenção de taxas de resposta consistentes dos sexos feminino e masculino em 

2012 e 2013. Por exemplo, é considerado que um agregado familiar tem uma taxa de resposta consistente do sexo feminino 

(a variável dependente é igual a um) quando a resposta do sexo feminino foi a mesma (tenham ou não sido entrevistados) 

em ambas as rondas do inquérito. Alternativamente, as famílias que ganharam o perderam uma entrevista do sexo feminino 

em 2013 são classificadas como tendo uma taxa de resposta inconsistente do sexo feminino (a variável dependente é igual 

a zero). O modelo probit não restrito inclui a taxa de consistência da aldeia, omitindo como instrumentos o agregado familiar 

i, a distância até à sede do distrito, o choque de precipitação de março de 2013, as variáveis de representação do 

tratamento, assim como a idade, o estado civil, as propriedades rurais do chefe de família e a localização do distrito em 

2012 como variáveis de controle. As taxas de resposta consistente por parte dos sexos feminino e masculino não estão 

correlacionadas com ambos os tratamentos (Tabela A.2). 

Tabela 5—Caraterísticas dos agricultores em todos os tratamentos administrados 

Variáveis Média Diferença nas médias 

  Controle T1 T2 Ctrl - T1 Ctrl - T2 T1 - T2 

É o chefe do agregado familiar (0/1) 0,588 0,579 0,591 -0,009 0,002 0,012 

Do sexo masculino (0/1) 0,414 0,419 0,420 0,005 0,006 0,000 

Idade, em anos 37,843 37,277 38,266 -0,566 0,423 0,989 

Anos de escolaridade concluídos 1,844 1,957 2,160 0,113 0,316 * 0,203 

Solteiro (01) 0,058 0,061 0,066 0,003 0,008 0,005 

Casado (0/1) 0,855 0,852 0,836 -0,003 -0,019 -0,016 

Divorciado, viúvo ou separado (0/1) 0,085 0,086 0,095 0,001 0,010 0,009 

Número de filhos (com menos de 15 anos) 2,843 2,759 2,753 -0,084 -0,090 -0,005 

Total de propriedades rurais (hectares) 1,880 2,070 1,935 0,191 0,055 -0,136 

Número de divisões da casa 1,444 1,446 1,408 0,002 -0,036 -0,038 

Paredes da casa construídas em tijolo (0/1) 0,096 0,106 0,095 0,009 -0,001 -0,011 

Paredes da casa construídas em lama (0/1) 0,163 0,235 0,198 0,072 * 0,035 -0,037 

Paredes da casa construídas em palmeira/bambu (0/1) 0,168 0,161 0,133 -0,007 -0,035 -0,027 

Paredes da casa construídas em lama e paus (0/1) 0,571 0,493 0,571 -0,078 0,000 0,079 

Telhado da casa construído em folha-de-flandres (0/1) 0,079 0,081 0,077 0,003 -0,002 -0,004 

Telhado da casa construído em palmeira/bambu (0/1) 0,913 0,916 0,918 0,003 0,004 0,001 

Número de observações 1499 2227 2158 3726 3657 4385 

3. RESULTADOS 

A Tabela 6 apresenta os resultados para os três indicadores de disseminação de informações: a consciência da existência 

de micro-bacias hidrográficas enquanto técnica de GST, o conhecimento do funcionamento das micro-bacias hidrográficas e 

adoção das mesmas. Para as três variáveis de resultado, não é possível rejeitar a hipótese de que a presença de um men-

sageiro do sexo masculino treinado não aumenta a disseminação de informações para as mulheres agricultoras. Em con-

traste, esta hipótese é rejeitada para os indicadores de consciência e de adoção para os agricultores do sexo masculino, 

que sofrem um aumento de 10,6 e 6,4 por cento, respetivamente (P=0,012; P=0,006). Estes resultados sugerem que as 

mulheres agricultoras são afetadas pela parcialidade referente ao género na disseminação de informações por parte dos 

mensageiros do sexo masculino treinados e que trabalham sozinhos. 
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Tabela 6—Efeitos de IDT dos mensageiros treinados nos resultados dos agricultores 

  2012 2013 

  
Média do 
controle β1 β1+β2 N 

R2 ajus-
tado 

Média do 
controle β1 β1+β2 N 

R2 ajus-
tado 

Consciência Mulheres 0,139 0,052 0,089*** 3423 0,015 0,172 -0,005 0,039 2951 0,006 

   (0,034) (0,034)    (0,038) (0,034)   

 Homens 0,163 0,106** 0,106*** 2461 0,014 0,221 -0,009 0,013 2120 0,003 

   (0,042) (0,039)    (0,049) (0,044)   

Conhecimentos Mulheres 0,253 0,031 0,082** 3423 0,008 0,377 -0,024 0,012 2951 0,004 

   (0,040) (0,039)    (0,046) (0,042)   

 Homens 0,275 0,063 0,102** 2461 0,016 0,396 0,008 0,029 2120 0,008 

   (0,043) (0,043)    (0,045) (0,046)   

Adoção Mulheres 0,041 0,019 0,027 3423 0,003 0,084 0,035 0,047* 2951 0,005 

   (0,020) (0,020)    (0,029) (0,025)   

 Homens 0,039 0,064*** 0,049** 2461 0,010 0,139 -0,002 0,004 2120 0,001 

    (0,023) (0,022)    (0,034) (0,031)   

O segundo conjunto de hipóteses questiona se a inclusão de um mensageiro do sexo feminino provoca um aumento 

adicional da disseminação e se esse efeito é suficiente para atenuar a parcialidade no que se refere ao género. Os 

resultados na Tabela 6 indicam que a consciência em relação às micro-bacias hidrográficas aumenta 8,9 pontos 

percentuais (P=0,010) para as mulheres quando estão presentes dois mensageiros, o que nos permite rejeitar a hipótese de 

que a presença de mensageiros treinados dos sexos masculino e feminino não aumenta a consciência das mulheres 

agricultoras. É apenas possível rejeitar a hipótese de que a presença de dois mensageiros não aumenta as taxas de 

adoção nas mulheres em 2013. Nesse ano, as taxas de adoção aumentaram 4,7 pontos percentuais na presença de dois 

mensageiros (P=0,059). Este efeito protelado é consistente com a ideia de que as mulheres são impulsionadores 

secundários, com as experiências dos seus vizinhos a serem tão influentes para a adoção como as experiências das 

próprias (Foster e Rosenzweig, 1995, Conley e Udry, 2010). Os resultados são suficientemente sólidos para ter em conta as 

mudanças na composição da amostra nas diferentes rondas (Tabela A.3). Os impactos da consciência e da adoção nas 

mulheres têm uma magnitude semelhante aos impactos nos homens do mesmo grupo de tratamento. 

A Tabela 7 apresenta os resultados para dois indicadores de esforço dos mensageiros do sexo masculino: se estes 

visitaram o agricultor pelo menos uma vez por mês e se o agricultor visitou o lote de demonstração do mensageiro pelo 

menos uma vez por mês. Com base nesses resultados, é possível rejeitar a hipótese de substituição de esforços: a 

presença de mensageiros do sexo feminino parece aumentar os esforços de divulgação dos mensageiros do sexo 

masculino, principalmente os esforços direcionados para as mulheres agricultoras. Para os dois resultados, foi detetado um 

aumento estatístico significativo no esforço dos mensageiros do sexo masculino direcionado para as mulheres agricultoras 

apenas quando um mensageiro do sexo feminino está presente. A probabilidade de uma mulher ser visitada por um 

mensageiro do sexo masculino ou de esta visitar o lote desse mensageiro aumenta 2,4 a 2,7 pontos percentuais, 

respetivamente (P=0,091; P=0,083). Também há um aumento significativo de 4,2 pontos percentuais (P=0.078) nas visitas 

dos mensageiros do sexo masculino a agricultores do sexo masculino, caso exista um mensageiro do sexo feminino na 

comunidade. É impossível identificar os canais utilizados pelos mensageiros do sexo feminino para o aumento dos esforços 

dos mensageiros do sexo masculino. Por exemplo, é possível que esse aumento ocorra devido ao espírito competitivo ou 

aos esforços de colaboração entre os dois mensageiros. 
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Tabela 7—Efeitos de IDT dos mensageiros que receberam treino no alcance do mensageiro do sexo masculino 

  2012 2013 

  
Média do 
controle β1 β1+β2 N 

R2 ajus-
tado 

Média do 
controle β1 β1+β2 N 

R2 ajus-
tado 

O mensageiro do sexo 
masculino visitou o lote 
do agricultor pelo 
menos uma vez por 
mês 

Mulheres 0,026 0,012 0,024* 3423 0,004 0,067 0,008 0,012 2951 0,001 

  (0,014) (0,014)    (0,018) (0,020)   

Homens 0,053 0,017 0,042* 2461 0,008 0,088 0,018 0,026 2120 0,007 

  (0,020) (0,025)    (0,023) (0,028)   

O agricultor visitou o lote 
de demonstração do 
mensageiro do sexo 
masculino pelo menos 
uma vez por mês 

Mulheres 0,019 0,025 0,027* 3423 0,003 0,101 0,000 0,015 2951 0,003 

  (0,016) (0,015)    (0,022) (0,023)   

Homens 0,042 0,023 0,006 2461 0,008 0,109 0,014 0,041 2120 0,007 

  (0,018) (0,016)    (0,023) (0,025)   

4. CONCLUSÃO 

O investimento nas terras cultivadas por mulheres tem o potencial de melhorar a segurança alimentar nos países em desen-

volvimento. A difusão de informações sobre a agricultura através de redes de extensão tradicionais, dominadas por 

homens, perpetua as desigualdades de género na agricultura (Banco Mundial, 2010). É possível observar que o forneci-

mento de treino sobre práticas de GST a mensageiros do sexo masculino melhorou a qualidade das informações sobre no-

vas tecnologias agrícolas transmitidas à comunidade. Contudo, apenas os agricultores do sexo masculino se mostraram 

recetivos a essas informações. Em contraste, a probabilidade de as mulheres agricultoras aprenderem sobre micro-bacias 

hidrográficas foi maior em comunidades expostas a mensageiros do sexo feminino. Esta descoberta oferece uma das 

primeiras contribuições para a compreensão do papel do género na difusão de tecnologias entre as mulheres agricultoras 

(Munshi, 2004, Bandiera e Rasul, 2006, Conley e Udry, 2010) através da utilização de uma experiência em grande escala 

ao nível das políticas. 

É provável que as complementaridades entre os mensageiros dos sexos masculino e feminino promovam a difusão de 

tecnologias entre as mulheres agricultoras. Os mensageiros do sexo masculino aparentam ser motivados pela presença de 

mensageiros do sexo feminino para o aumento dos seus esforços de divulgação. A probabilidade de as mulheres visitarem 

os lotes de demonstração dos mensageiros do sexo masculino mensalmente é maior apenas nas comunidades em que 

estão presentes mensageiros do sexo feminino. Este resultado sugere que os mensageiros do sexo feminino aumentam a 

consciência das mulheres agricultoras em relação à tecnologia e, consequentemente, a procura de informações por parte 

das mesmas. Estas conclusões são consistentes com a atribuição de poderes às mulheres na presença de líderes do sexo 

feminino (Chattopadhyay e Duflo, 2004). A descoberta de quais são os aspetos dessas complementaridades entre os 

mensageiros dos sexos masculino e feminino que conseguem alcançar maiores níveis de adoção de várias tecnologias (por 

exemplo, variedades de elevada produtividade e culturas geneticamente melhoradas) vai fornecer as informações 

necessárias para que as políticas possam melhorar a segurança alimentar através da focalização nas mulheres 

agricultoras. 
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ANEXO 

Tabela A.1—Estimativas de IDT das técnicas adotadas pelos mensageiros do sexo masculino nos lotes de demon-

stração, por grupo de tratamento 

 2012 2013 

 
Média do 
controle β1 β1+β2 N 

R2 ajus-
tado 

Média do 
controle β1 β1+β2 N 

R2 ajus-
tado 

Cobertura morta 0,905 0,018 0,079 177 -0,035 0,860 -0,047 -0,028 166 -0,003 

  (0,064) (0,064)    (0,087) (0,090)   

Lavoura reduzida 0,619 0,102 0,182* 177 -0,024 0,349 0,146 0,197* 166 -0,004 

  (0,104) (0,104)    (0,109) (0,113)   

Micro-bacias hidrográficas 0,619 0,119 0,200* 177 -0,030 0,279 0,091 0,166 166 -0,053 

  (0,110) (0,110)    (0,110) (0,114)   

Agricultura em socalcos 
0,405 0,121 0,172 177 -0,026 0,047 0,077 0,075 166 -0,031 

  (0,111) (0,111)    (0,066) (0,068)   

Rotação de culturas 0,833 0,027 0,065 177 -0,040 0,395 0,098 0,072 166 -0,043 

  (0,084) (0,084)    (0,116) (0,119)   

Plantio em fileiras 0,476 0,030 0,122 177 -0,035 0,302 0,044 0,007 166 -0,067 

  (0,103) (0,104)    (0,102) (0,105)   

Pousio melhorado 0,405 0,111 0,186* 177 0,039 0,093 -0,051 -0,018 166 -0,035 

   (0,106) (0,106)    (0,061) (0,063)   
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Tabela A.2—Determinantes do agregado familiar das taxas de resposta consistentes por género (Regressões probit 

não restritas) 

 
Taxa de resposta con-

sistente do sexo feminino 
Taxa de resposta con-

sistente do sexo masculino 

Idade do chefe de família 0,000 0,003* 

 (0,002) (0,002) 

O chefe de família é solteiro 0,135** 0,039 

 (0,063) (0,068) 

Logaritmo (total de propriedades rurais+1) -0,042 0,125* 

 (0,058) (0,064) 

Tratamento 1 0,006 0,058 

 (0,058) (0,059) 

Tratamento 2 -0,067 -0,064 

 (0,041) (0,044) 

Taxa de mudança da aldeia -1,326*** -0,946*** 

 (0,183) (0,226) 

Distância entre a aldeia e o distrito -0,001*** 0,000 

 (0,000) (0,000) 

Choque de precipitação da aldeia -0,180 -0,231 

 (0,186) (0,226) 

Constante 0,933*** 0,461 

 (0,277) (0,331) 

N 3.673 3.673 

Teste F (PV): distrito 0,000 0,005 

Peso de probabilidade inversa   

Média 1,014 1,005 

Mín. 0,815 0,847 

Mediana 0,996 0,994 

Máx. 1,726 1,334 

Tabela A.3—Tabela 6, utilizando os pesos de probabilidade inversa para a amostra recolhida em 2013 

  2013, sem peso 2013, PPI de controle 

  
Média do 
controle β1 β1+β2 N 

R2 ajus-
tado 

Média do 
controle β1 β1+β2 N 

R2 ajus-
tado 

Consciência Mulheres 0,172 -0,005 0,039 2951 0,006 0,177 -0,002 0,038 2877 0,069 

   (0,038) (0,034)    (0,039) (0,034)   

 Homens 0,221 -0,009 0,013 2120 0,003 0,223 -0,007 0,010 2070 0,072 

   (0,049) (0,044)    (0,049) (0,043)   

Conhecimentos Mulheres 
0,377 -0,024 0,012 2951 0,004 0,378 -0,016 0,019 2877 0,106 

   (0,046) (0,042)    (0,047) (0,043)   

 Homens 0,396 0,008 0,029 2120 0,008 0,395 0,019 0,036 2070 0,125 

   (0,045) (0,046)    (0,045) (0,047)   

Adoção Mulheres 0,084 0,035 0,047* 2951 0,005 0,084 0,038 0,047* 2877 0,085 

   (0,029) (0,025)    (0,029) (0,025)   

 Homens 0,139 -0,002 0,004 2120 0,001 0,136 0,003 0,005 2070 0,072 

     (0,034) (0,031)    (0,034) (0,031)   
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