
 

SINOPSE: LIÇÕES DE UMA EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO AGRÁRIA EM MOÇAMBIQUE: 
CONHECIMENTOS SOBRE MODALIDADES DE ENSINO E REPRESENTAÇÃO DE 
GÉNERO EM EXTENSÃO E NA AFERIÇÃO DA PRODUTIVIDADE 

Florence Kondylis e Valerie Mueller 
 

 

SINOPSE DO MOZSSP DOCUMENTO DE TRABALHO 07 

 

Resumo de três trabalhos de investigação: 

1) Kondylis, F., V. Mueller, e S. Zhu. 2014. Seeing is believing: Evidence from an extension network experiment. World Bank Policy 

Research Working Paper 7000. Washington, DC: Banco Mundial. 

2) Kondylis, F., V. Mueller, G. Sheriff, e S. Zhu. 2014. Policy experiment in Mozambique highlights importance of gender in 

dissemination of sustainable land management techniques. IFPRI Mozambique Strategy Support Program Working Paper 7. 

Washington, DC: IFPRI. 

3) Kondylis, F., V. Mueller, e S. Zhu. Forthcoming. Measuring agricultural knowledge and adoption. Agricultural Economics. (artigo 
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Ao longo dos últimos sete anos, o governo de Moçambique investiu na reconstrução da rede de extensão agrária no vale do 
Zambeze, uma área com elevado potencial agrícola. Estes investimentos foram feitos sob a forma do aumento do fornecimento de 
agentes de extensão, proporcionando-lhes habitação, e aumentando as suas capacidades, entre outros, através de treino. A nossa 
equipa de investigação aproveitou-se deste projeto para levar a cabo uma experiência de examinação rigorosa das limitações num 
ubíquo modelo de extensão experimentado, o modelo de Treino e Visita, e a importância da representação de género na extensão 
para alcançar as mulheres agricultoras. Ao fazê-lo, também desenvolvemos modelos de pesquisa para melhorar as medidas de 
produção agrícola. 
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MODELO DE TREINO E VISITA 

O modelo de Treino e Visita (T&V) foi desenvolvido para 
aumentar a qualidade e a cobertura dos serviços de extensão 
agrária num contexto de recursos limitados. Os agricultores de 
contacto (AsC) são selecionados pela comunidade agrícola para 
servir de pontos de contacto entre os agentes de extensão (AsE) e 
os outros agricultores da comunidade. Os AsC recebem treino 
periódico e outros recursos fornecidos pelos AsE. A qualidade dos 
serviços de extensão é garantida através de treinos mensais de 
AsE e exigindo aos AsE que visitem duas vezes por mês todos os 
AsC na área de extensão pela qual são responsáveis. Globalmente, 
ambas as tarefas sob o modelo de Treino e Visita provaram ser 
financeiramente insustentáveis (Gautam, 2000; Anderson e Feder, 
2004). A cobertura de extensão continua condicionada pela 
distância necessária para chegar às comunidades isoladas. Além 
disso, a difusão de informação a outros membros da comunidade 
depende da acessibilidade dos AsC e da sua vontade em partilhar 
com os outros. 

O Plano Nacional de Extensão Agrária (PRONEA 2007-2014) e 
o Plano Director de Extensão do governo de Moçambique (GdM) 
pretendem expandir o modelo T&V para aumentar o acesso aos 
serviços de expansão a grupos-alvo específicos (mulheres e 
agricultores marginais) e intensificar parcerias com o setor 
privado e ONGs (Ministério da Agricultura, 2007). Aproveitamo-
nos de um projeto existente do GdM para examinar várias 
potenciais limitações do modelo T&V. A primeira limitação é que 
os AsE poderão não chegar aos AsC em comunidades isoladas, por 
motivos de tempo e constrangimento de recursos. Sem um 

mandato claro de quais as atividades a levar a cabo, a segunda 
limitação é que os AsE fornecem muito pouca informação ou 
informação de má qualidade. A limitação final é que a informação 
pode não chegar a outros agricultores da comunidade, em 
especial a grupos-alvo (ex. mulheres). 

FORNECER TREINO DIRETO PROGRAMADO AOS ASC 
MELHORA OS RESULTADOS? 

Examinamos se o modelo de extensão T&V, que depende de os 
AsE realizarem treinos durante as suas visitas comunitárias, é tão 
eficaz na aprendizagem e adoção de novas tecnologias pelos AsC 
como um treino direto programado, numa localização 
centralizada, em coordenação com o Ministério da Agricultura e 
outros funcionários do projeto. 

Em colaboração com o governo, a nossa equipa de 
investigação concebeu uma experiência que treinou um sub-
grupo aleatório de AsC do sexo masculino, de comunidades de 
cinco distritos do vale do Zambeze: Mutarara, Maringue, Chemba, 
Mopeia e Morrumbala. A Figura 1 descreve a conceção do 
tratamento multi-ramos da experiência. Todas as comunidades 
encarregaram AsC do sexo masculino, 150 dos quais foram 
selecionados aleatoriamente para o Tratamento 1 e 50 para o 
grupo de controle (sem treino). 

Em 2010 e 2012, todos os AsE dos cinco distritos de estudo 
receberam formação técnica em oito práticas de Gestão 
Sustentável das Terras (GST): cobertura morta, rotação de 
culturas, lavoura mínima, micro-bacias hidrográficas, agricultura 
em socalcos, plantio em fileiras, pousio melhorado e  

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/mozsspwp7_portuguese.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2014/08/12/000158349_20140812102503/Rendered/PDF/WPS7000.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2014/08/12/000158349_20140812102503/Rendered/PDF/WPS7000.pdf
http://www.ifpri.org/publication/policy-experiment-mozambique-highlights-importance-gender-dissemination-sustainable-land
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/10/08/000158349_20141008152903/Rendered/PDF/WPS7058.pdf


 

Figura 1— Conceção multi-ramos da experiência para examinar a importância de género na disseminação das técnicas de gestão sus-
tentável das terras.  

 

interplantação. O segundo treino, em 2012, foi um curso de 
reciclagem durante o qual as demonstrações no terreno se 
concentraram em cobertura morta e agricultura de socalcos. Por 
cada treino, AsE e funcionários do projeto coordenaram um 
workshop centralizado, para o qual foram convidados a participar 
os AsC selecionados para o Tratamento 1. O workshop durou três 
dias, e foi dividido entre palestras em salas de aulas e 
demonstrações no terreno. O acesso a agentes de extensão e a 
infraestruturas foi, pelo contrário, o mesmo entre as 
comunidades de tratamento e controle. Todos os AsC, quer 
treinados em técnicas de GST ou sem treino, receberam 
assistência e um kit de ferramentas para manter um lote de 
demonstração.  

Para examinar o impacto do treino nos AsC relativo ao status 
quo do modelo T&V, em 2012 e 2013 (15 e 27 meses após o 
treino) coligimos duas rondas de um painel de pesquisa familiar 
das áreas experimentais. Os principais resultados de interesse 
para medir o impacto do treino relacionavam-se com os 
conhecimentos e os resultados da adoção de GST. O 

conhecimento de uma técnica em particular é representado como 
uma variável binária baseada na capacidade dos AsC em 
responderem corretamente a, pelo menos, uma de três perguntas 
pertencentes a uma determinada técnica de GST. A adoção de 
resultados binários foi baseada no facto de o agricultor declarar 
praticar pelo menos uma determinada técnica num dos seus 
lotes.  

A Figura 2 representa graficamente os tamanhos relativos do 
efeito do tratamento (a diferença média de regressão ajustada 
aos resultados médios relativos do grupo de controle) ao nível do 
conhecimento e adoção de sete técnicas de GST. O gráfico inferior 
esquerdo da Figura 2 mostra, em 2012, na altura da pesquisa a 
meio do tratamento, que treinar diretamente AsC aumenta a 
adoção de agricultura de socalcos, micro-bacias hidrográficas e 
lavoura mínima, enquanto o gráfico superior direito mostra que, 
em 2013, na altura da pesquisa no final do tratamento, o treino 
aumentou a retenção de conhecimentos das mesmas técnicas. 
Embora, ao início (gráfico superior esquerdo), o treino formal em 
si mesmo não pareça ter levantado quaisquer constrangimentos  

Figura 2— Intenção-de-Tratamento (IDT) Estimativas do impacto do Treino de GST nos Resultados dos Agricultores de Contacto 

 



 

 

de conhecimentos entre AsC relativamente especializados, a 
adoção aumentou (gráfico inferior esquerdo) com o adicionar de 
relevância às técnicas entre AsE. O facto de as taxas de adoção e 
conhecimento aumentarem em resposta à intervenção indica 
uma fraqueza do modelo T&V: Os AsE não são tão eficientes a 
conseguir que os AsC dediquem tempo à adoção de novas 
atividades como a participarem em treino direto. Mais detalhes 
deste estudo podem ser encontrados em Kondylis, Mueller, e Zhu 
(2014). 

O GÉNERO DO AGRICULTOR DE CONTACTO AFETA A 
PARTILHA DE INFORMAÇÃO A OUTROS MEMBROS DA 
COMUNIDADE? 

Como mencionado, uma das críticas à abordagem T&V padrão é 
que a informação recebida pelos AsC pode não ser disseminada a 
outros agricultores da comunidade. Uma razão para a falta de 
partilha de informação pode ser o facto de os AsC receberem 
informação irrelevante ou de má qualidade. Devido à observação 
de que o conhecimento e adoção de GST pelos AsC aumentavam 
em relação ao modelo de treino modificado, estabelecemos não 
ser esse o caso. Por isso, a seguir, colocamos a hipótese de que o 
grau em que outros agricultores da comunidade são afetados pela 
intervenção se deve ao grau de exposição a AsC mais bem 
informados. 

Apesar de uma parte substancial das famílias ser chefiada 
pelas mulheres (30 por cento) e de, na região, as mulheres em 
famílias chefiadas por homens serem responsáveis pelo cultivo 
dos seus próprios lotes, informações pontuais sugerem que, 
devido a normas sociais, existem fortes entraves a que as 
mulheres recebam informação proveniente de outros homens. 
Assim sendo, concebemos um segundo ramo de tratamento para 
percebermos até que ponto outros agricultores foram afetados 
pela intervenção e quão sensíveis os impactos eram ao género do 
AC. Em particular, das 150 comunidades do Tratamento 1, 75 
foram aleatoriamente escolhidas para o Tratamento 2, no qual a 
comunidade selecionava uma mulher agricultora para receber o 
mesmo treino que o AC do sexo masculino (Figura 1). Testamos 
duas hipóteses sobre quão bem disseminada é a informação aos 
outros e qual o papel do género do AC neste processo:  

1. Treinar um AC do sexo masculino não aumenta a 
probabilidade de agricultores (a) femininos ou (b) masculinos 
receberem informação.  

2. Treinar um segundo AC do sexo feminino não aumenta a 
probabilidade de agricultores (a) femininos ou (b) masculinos 
receberem informação. 

O primeiro conjunto de hipóteses aborda se treinar 
simplesmente um AC do sexo masculino melhora o acesso de 
quaisquer agricultores à informação sobre GST e se qualquer 
aumento na disseminação de informação sofre de um preconceito 
de género. O segundo conjunto de hipóteses aborda se adicionar 
um AC do sexo feminino melhora ainda mais a disseminação e se 
este efeito serve para neutralizar o preconceito de género. 
Tiramos partido das pesquisas coligidas em 2012 e 2013 para 
testar estas hipóteses, nas quais foram analisadas cerca de 3.600 
famílias (excluindo famílias de AsC).  

Calculamos o efeito intenção-de-tratamento de ter um 
mensageiro do sexo masculino treinado em 150 comunidades (M) 
e o efeito de ter um mensageiro do sexo feminino treinado em 75 
das 150 comunidades treinadas (F) no resultado y para o 
individual i usando o seguinte modelo de probabilidade linear: 

yi = β0 + β1Mi + β2Fi + β3xi + εi 

Para melhorar a precisão dos coeficientes estimados de 
tratamento, o vetor x inclui características dos indivíduos (idade, 
conclusão da escola primária, estado civil), das suas famílias 
(número de filhos, total de posse de terras, número de divisões da 
casa), e indicadores para o seu distrito e se integravam um 
terceiro grupo de tratamento. Os erros padrão foram agrupados 
por comunidade. 

Todas as tabelas apresentam estimativas de IDT de β1, e β1+β2 
com erros padrão. A estimativa de IDT β  representa a mudança na 
probabilidade de uma resposta positiva para a variável 
dependente, resultando de um único mensageiro do sexo 
masculino treinado (Tratamento 1), enquanto β1+β2 representa a 
mudança na probabilidade resultante de ter tanto um mensageiro 
do sexo masculino como um mensageiro do sexo feminino 
treinados (Tratamento 2). Todas as mudanças são relativas ao 
controle, um único mensageiro do sexo masculino sem treino. 

A Tabela 1 mostra os resultados dos tratamentos segundo três 
indicadores: consciência da existência de micro-bacias 
hidrográficas; conhecimento do modo de funcionamento das 
micro-bacias hidrográficas, e adoção de micro-bacias 
hidrográficas. Para os três resultados, não podemos rejeitar a 
hipótese de a presença de um AC do sexo masculino treinado não 
aumentar a disseminação de informação a mulheres agricultoras. 

Tabela 1—IDT efeitos do género do agricultor de contacto treinado nos resultados do agricultor 

  2012 2013 

 Sexo do Controle β1 β1+β2 N Ajust. Controle β1 β1+β2 N Ajust. 

  agricultor Média    R2 Média    R2 

Consciência Feminino 0,139 0,052 0,089*** 3.423 0,015 0,172 -0,005 0,039 2.951 0,006 

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

 Masculino 0,163 0,106** 0,106*** 2.461 0,014 0,221 -0,009 0,013 2.120 0,003 

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

Conhecimento Feminino 0,253 0,031 0,082** 3.423 0,008 0,377 -0,024 0,012 2.951 0,004 

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

 Masculino 0,275 0,063 0,102** 2.461 0,016 0,396 0,008 0,029 2.120 0,008 

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

Adoção Feminino 0,041 0,019 0,027 3.423 0,003 0,084 0,035 0,047* 2,951 0,005 

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

 Masculino 0,039 0,064*** 0,049** 2.461 0,010 0,139 -0,002 0,004 2.120 0,001 

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



 

 

Em contrapartida, esta hipótese é rejeitada pelos indicadores de 
resultados sugerem que as mulheres agricultoras sofrem de um 
preconceito de género no que respeita à disseminação de 
informação nas suas comunidades por um único AC do sexo 
masculino treinado. Além disso, na pesquisa de 2012, a 
consciência sobre micro-bacias hidrográficas das mulheres 
aumenta em 8,9 pontos percentuais (P=0,010) na presença de 
dois AsC, permitindo-nos rejeitar a segunda hipótese de que ter 
AsC do sexo masculino e do sexo feminino não aumenta a 
consciência das mulheres agricultoras. Só podemos rejeitar a 
hipótese de que dois AsC não aumentam as taxas de adoção 
feminina em 2013. Nesse ano, as taxas de adoção aumentaram 
4,7 pontos percentuais em presença de ambos os AsC (P=0,059). 

Para resumir os resultados deste estudo sobre o papel do 
género do AC na extensão agrária, a provisão de treino em 
práticas de GST a AsC do sexo masculino melhorou a qualidade da 
informação passada à comunidade sobre novas tecnologias 
agrícolas. De certo modo, isto sugere que o fluxo de informação 
do AC para o agricultor está relacionado com a existência de um 
AC bem informado na comunidade. No entanto, apenas os 
agricultores do sexo masculino foram recetivos à informação 
fornecida por estes AsC. Em contrapartida, as mulheres 
agricultoras eram mais propensas a aprender sobre micro-bacias 
hidrográficas em comunidades expostas a AsC do sexo feminino.  

EXISTEM INSTRUMENTOS DE PESQUISA 
ECONOMICAMENTE VIÁVEIS PARA MELHORAR AS 
MEDIDAS DE CONHECIMENTO E ADOÇÃO DE GST? 

Num terceiro manuscrito desenvolvido para esta investigação, 
exploramos a pesquisa familiar de 2012 para examinar como a 
recolha de medidas objetivas de conhecimento e a adoção de GST 
melhoraram a precisão dos resultados, e se os instrumentos de 
pesquisa foram economicamente viáveis em termos de 

implementação no terreno. Para demonstrar a incidência de 
relatórios falsos em medidas de conhecimento, comparamos 
resultados obtidos através de um exame de conhecimento 
objetivo relativo aos resultados de consciência e aprendizagem 
auto-relatados. Reproduzimos a análise das medidas de adoção 
de GST, comparando medidas objetivas de adoção mensuradas 
em lotes de terreno por recenseadores treinados em auto-relatos 
padrão de medidas de adopção. 

Descobrimos que, para resultados de conhecimento, os homens 
são mais suscetíveis de se lembrarem de preconceitos. Assim 
sendo, implementar um exame simples de conhecimento é uma 
maneira relativamente viável, em termos económicos, de 
melhorar as medidas de conhecimento agrícola em pesquisas. 
Medidas objetivas de adoção mais caras são recomendadas em 
áreas com quintas de tamanhos heterogéneos, uma vez que o 
tamanho das quintas foi associado a respostas de má qualidade. 
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