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III. RESUMO  

Angola, à semelhança da maior parte dos países Africanos é um país fortemente dependente 

da agricultura tradicional camponesa para a subsistência das famílias. 

À mulher Angolana, que é na sua maioria camponesa, cabem as responsabilidades do lar, 

educação dos filhos e grande parte do trabalho agrícola para o sustento suas famílias. 

O presente trabalho pretende tratar questões do meio agrícola e social, nos quais agregados 

liderados por homens e agregados liderados por mulheres da província do Huambo diferem. 

Pretende ainda avaliar os resultados da introdução de pequenas inovações tecnológicas nas 

condições de trabalho e no bem-estar da mulher camponesa desta província, alguns factos 

diferenciadores entre esposas que se encontram inseridas em agregados liderados por homens, 

e viúvas ou divorciadas que lideram os seus agregados familiares, no que toca às diferentes 

tarefas de campo bem como os direitos, deveres e limitações no seio dos agregados e das 

comunidades em que se inserem.  

Depara-se com uma realidade em que são os agregados liderados por mulheres que sofrem 

maiores carências nomeadamente menor disponibilidade de terra que irá afectar as 

quantidades de alimento produzidas, disponibilidade de mão-de-obra e acesso a factores 

agrícolas. Por outro lado, e contrariamente às esposas, as mulheres chefes de família usufruem 

de maior independência económica e segurança reactivamente à posse de terra. 
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IV. ABSTRACT 

Angola, like the majority of African countries, is a country heavily dependent on traditional 

peasant agriculture for the survival of the families. 

Angolan women, who are mostly peasant, have the responsibilities housekeeping, children's 

education and much of the agricultural work that sustains their families. 

This study aims to address agricultural and social issues in which male-headed households 

and female-headed households who live in Huambo province differ. It also aims to evaluate 

the results of small technological innovations in working conditions and well-being of rural 

women of that province, using surveys addressed to heads of households and applied in an 

interview context. Evaluate some differentiating facts between wives in male-headed 

households and widowed or divorced women that lead their own households; regarding 

different agricultural field tasks, as well as the rights, duties and limitations within the 

households and communities in which they operate.   

One is faced with a situation where the female-headed households are the ones which suffer 

major deficiencies including reduced availability of land, that will affect the quantities of food 

produced, lack of labour availability and access to agricultural inputs. On the other hand, 

contrary to the wives, women who run their households enjoy greater economic independence 

and security of land tenure. 
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V. EXTENDED ABSTRACT 

Angola, like most countries of sub-Saharan Africa, is a predominantly agricultural country 

and it is estimated that about 60 to 75% of the population depends on agriculture for their 

survival. It is also estimated that out of the 8 million hectares of arable land that the country 

boasts of, only about 3% is being used for agricultural purposes, and therefore there is a vast 

potential (Embassy of Angola, 2011). This can and should be used to benefit men and women 

of all races, cultures and communities in the country. 

Angolan women, who are mostly peasant, have the responsibilities of housekeeping, 

children’s education and a large part of agricultural work and complementary field tasks to 

sustain their families. However, despite its high importance for society in general and to the 

agricultural sector in particular, she is still subject to constraints at different levels that creep 

over the centuries. Widowed, divorced woman or woman who are in a polygamous marriage 

and their families constitute the largest share of people who suffer from major shortages in 

African societies in general and in Angola in particular. 

This country has the recent past of constant armed conflicts and faces a present where the 

migration especially of men to the urban centres, and the spread of diseases which are 

decimating populations like HIV/AIDS, are increasingly part of everyday life. Consequently, 

women are becoming more and more indispensable in the various sectors of national and local 

economies particularly in agriculture - specifically in the fieldwork and complementary field 

tasks - and in the tertiary sector. 

 

This study aims to address agricultural and social issues in which male-headed households 

and female-headed households who live in Huambo province differ. It also aims to evaluate 

the results of small technological innovations in working conditions and well-being of rural 

women of that province, using surveys addressed to heads of households and applied in an 

interview context. Identify some differentiating facts between the two types of households and 

especially between wives in male-headed households and widowed or divorced women that 

lead their own households; regarding different agricultural field tasks, as well as the rights, 

duties and limitations within the households and communities in which they operate. 

It begins with a review of what is happening in sub-Saharan Africa regarding the issue of 

gender gap in agriculture and the differences in the technologies adopted by men and women. 

At this point, it is made a brief allusion to the two main types of households existing in the 
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African reality i.e., female-headed households, male-headed households and within these, 

households with monogamous and polygamous marriages. 

One is faced with the reality that the female-headed households are the ones which experience 

greater and different constraints, being the discrimination in access to land, inputs and new 

agricultural technologies, the most relevant. 

In the following point, it is made a brief description of the study context, describing some of 

the historical, sociological and climate facts of the area. Contextualizing what is happening in 

agriculture in Angola in general and in Huambo province in particular within the African 

reality and focusing the issues of gender gap. 

The case study deals more precisely with households living in two municipalities of the 

province of Huambo, Londuimbali and Ukuma, where family systems are male and where 

polygamy is socially acceptable.  A total of 18 female householders and 17 male householders 

were interviewed.  

The results obtained show the limitations / discrimination that female-headed households 

were subject regarding access to land, agricultural inputs and their relations with the 

institutions. It was found that access to land is the factor that most limits the production and 

development of the households. Therefore, the fact that rural woman have less access to it, 

constrains them, making them less efficient compared to their male counterparts, a fact that is 

in agreement with what is happening in other countries listed in the bibliography. 

Contrary to what happens in some countries in sub-Saharan Africa, in Huambo, women that 

are heads of household are never wives, but widowed or divorced.  Their farms are not 

necessarily less fertile than the male-headed households farms are and have generally smaller 

areas of exploration. This situation happens mostly because their farms are obtained mainly 

by paternal inheritance. The domestic animals that woman create are just the poultry 

including chickens and ducks for traditional reasons also. 

It was also noted  that peasant women farmers of the region under study, are as efficient in 

agricultural production, as men, but they produce less because they have less land and 

use/have less access to inputs. These women are willing to work and innovate in order to be 

successful if they are provided with the necessary and appropriate support. 
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X. GLOSSÁRIO 

Administrador – Máximo responsável do município. Nomeado pelo governo do estado. 

Banda - Porção de terra arável situada numa zona de transição entre a lavra e a naca. 

Apresenta-se periodicamente húmido de acordo com a estação do ano. 

Fuba – Farinha de cereal com textura variável. 

Lavra – porção de terra arável situada nos pontos mais altos e/ou nos locais em que não a 

humidade é bastante reduzida. Destina-se normalmente à produção de cereais nomeadamente 

o milho, massango (Sorghum sp.) e massambala (Sorghum sp.). 

Naca - Porção de terra arável situada junto de um rio ou curso de água. Permanentemente 

húmido. 

Ombala - Conjunto de aldeias - sede do poder tradicional, palácio do soba e/ou capital do 

poder tradicional 

Ovimbundo – Grupo étnico bando que constitui cerca de 37% da população angolana 

ocupando a zona do Planalto Central e faixa costeira adjacente. Têm por língua o Umbundo 

Pilão – Utensílio africano para esmagar grão. Desempenha funções de almofariz. 

Rolão – Corrôlo de cereal (normalmente milho). 

Secúlo – Nomeado pelo soba como seu auxiliar mais próximo (espécie de vice-rei) pode ser 

responsável por parte de uma aldeia ou mesmo uma aldeia inteira. Não é necessariamente o 

mais velho. O termo é usado para se referir a uma pessoa que se encontre em posição de poder 

(por ex: o irmão mais velho pode chamar Secúlo ao mais novo se este tiver cargo profissional 

e/ou nível económico mais alto). Portanto, este responde apenas ao soba. 

Soba – (Rei) Chefe máximo tradicional da aldeia. Pode ser responsável por uma ou mais 

aldeias respondendo apenas ao soba grande e ao administrador municipal com o qual trabalha 

em conjunto em prol da comunidade. 

Soba grande – Rei de uma Ombala  

Valas - Canais derivados dos rios na parte mais elevada para as áreas mais baixas permitindo 

irrigar lavras 
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1. INTRODUÇÃO  

A mulher africana, na sua maioria camponesa, é alvo de constrangimentos que se arrastam há 

séculos. Tendo sempre mais deveres do que direitos, é geralmente tida como inferior ao 

homem, no sentido de não ter as mesmas capacidades intelectuais (níveis de educação 

inferiores) e práticas (Doss, 2002). Estes factos, em adição com a importância do casamento o 

mais cedo possível para a mulher e a realidade da poligamia nestas sociedades vêm agravar a 

subvalorização da mulher no sector agrícola/camponês e na sociedade em geral. 

No entanto, sabe-se que nestas realidades a mulher constitui grande parte da força do trabalho 

agrícola familiar, sendo também a principal responsável pela educação dos filhos e do seu 

“treinamento” para o trabalho de campo.                                                                          

A introdução de novas tecnologias agrícolas, constitui um dos caminhos a que certas 

organizações percorrem para tentar reverter esta situação e, consequentemente, melhorar de 

modo significativo a vida de mulheres e famílias camponesas. Esta introdução ao não ser 

suficiente para garantir a melhoria das condições de vida destas mulheres, pode mesmo 

agravar a sua situação, visto que as dinâmicas das famílias e das comunidades são muito 

variáveis e complexas no meio africano não só de uma para outra comunidade como de 

estação para estação, o que torna o trabalho de esclarecer as posições, regras e possíveis 

consequências de alguma mudança muito difícil.  

Actualmente, sabe-se que entre outros factores, deve-se ter em conta o contexto sócio cultural 

e familiar da mulher antes de se avançar com qualquer projecto que a possa afectar. Portanto, 

nada melhor que ouvir delas mesmas quais as suas necessidades e a melhor forma de 

combatê-las.  

 

O presente trabalho pretende tratar questões do meio agrícola e social, nos quais agregados 

liderados por homens e agregados liderados por mulheres da província do Huambo diferem. 

Pretende ainda avaliar os resultados da introdução de pequenas inovações tecnológicas nas 

condições de trabalho e no bem-estar da mulher camponesa desta província, alguns factos 

diferenciadores entre esposas que se encontram inseridas em agregados liderados por homens, 

e viúvas ou divorciadas que lideram os seus agregados familiares, no que toca às diferentes 

tarefas de campo bem como os deveres, direitos e limitações no seio dos agregados e das 

comunidades em que se inserem.  
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O estudo de caso trata mais precisamente de mulheres residentes em dois municípios da 

província do Huambo, Londuimbali e Ukuma, em que os sistemas familiares são masculinos e 

em que a poligamia é socialmente aceite. A escolha da província, de entre as 18 que 

constituem Angola foi feita pela sua elevada importância agrícola para o país e por motivos de 

afectividade da autora que teve também a intenção de conhecer um pouco mais sobre as suas 

origens. 

Começa-se portanto, por uma revisão sobre o que se passa na África Subsaariana 

relativamente à questão da diferenciação de género na agricultura e as diferenças em relação 

às tecnologias adoptadas por homens e mulheres. Neste ponto, faz-se uma breve alusão aos 

três principais tipos de agregados existentes na realidade africana, nomeadamente os 

agregados liderados por mulheres, os agregados liderados por homens e dentro destes, os com 

união do tipo mono e poligâmica.  

Depara-se com a realidade de que são os agregados liderados por mulheres que passam por 

maiores e diferentes constrangimentos, sendo as descriminações no acesso à terra e a inputs 

e/ou novas tecnologias agrícolas, os de maior relevância.  

No ponto seguinte, faz-se uma breve caracterização do contexto de estudo com descrição da 

região em termos históricos, sociológicos e climáticos. Contextualiza-se o que se passa na 

agricultura em Angola em geral, e na província do Huambo em particular, no seio da 

realidade africana e dando especial ênfase às questões da diferenciação de género. Depara-se 

como seria de esperar, com pontos de concordância e pontos relativamente divergentes entre 

as duas realidades, do Huambo e da África Subsaariana. Como exemplo de ponto de 

concordância, tem-se a perda do direito à terra pela mulher aquando do divórcio. Como 

exemplo de ponto de divergência tem-se o facto de, ao contrário do que se passa nos outros 

países/comunidades, (Gana por exemplo), a mulher do Huambo, para ser chefe de família não 

pode ser casada, ou seja, esta deverá ser viúva ou divorciada. 

Seguidamente, faz-se uma descrição da metodologia de trabalho adoptada recorrendo a 

inquéritos dirigidos aos chefes de família. Assim, realizou-se dois tipos de inquéritos, um para 

os chefes de família do género feminino e outro para os masculinos, que incluíram questões 

sócio-demográficas nomeadamente quanto à estrutura do agregado (número de membros e 

idades), ocupação do chefe de família e seu (s) cônjuge (s), sua posição social no seio da 

comunidade; questões agrícolas nomeadamente questões referentes às explorações, ao gado e 

ao trabalho de campo, e questões sociais como as intervenções das instituições e as 

necessidades e/ou desafios mais urgentes a serem ultrapassados pelos agregados em geral e 

pelos chefes de família em particular.  
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Apresentam-se e discutem-se os resultados dos inquéritos, comparando-os com o que se 

verifica noutros países em desenvolvimento com destaque dos países da África Subsaariana. 

Dos resultados obtidos ressaltam-se que o acesso à terra é o factor que mais limita a produção 

e desenvolvimento das famílias. O facto de as mulheres camponesas terem menos acesso à 

mesma, constrange-as tornando-as menos eficientes em relação aos seus homólogos homens. 

Os agregados liderados por mulheres encontram-se ainda sujeitos a limitações e/ou 

discriminações relativamente ao acesso a inputs agrícolas e ao estabelecimento de relações 

com as instituições.  

Finalmente, tiram-se as possíveis conclusões, mas deixando questões em aberto que poderão 

suscitar novos trabalhos e novas questões.  
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2. A PROBLEMÁTICA DO GÉNERO NA AGRICULTURA DA 

ÁFRICA SUBSAARIANA 

O conceito de segurança alimentar ficou definido na cimeira mundial de alimentação, em 

1996, do seguinte modo: “Existe segurança alimentar quando as pessoas têm, a todo o 

momento, acesso físico e económico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para 

satisfazer às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares, a fim de levarem uma 

vida activa e sã” (FAO, 1996).  

Cabral (2004) refere que apesar ter havido um aumento da população mundial na ordem dos 

70% desde a “revolução verde”, produz-se hoje 17% mais calorias per capita desde há trinta 

anos. Mas, persistem situações de graves carências alimentares e nutricionais em todo o 

mundo e com maior incidência nos países em desenvolvimento e dentro destes nas zonas 

rurais. 

De acordo com o mesmo autor, na África Subsaariana, o crescimento populacional levou a 

uma descida das disponibilidades alimentares per capita dado que a taxa de aumento 

populacional não foi acompanhada pelo equivalente ou superior aumento da taxa da produção 

agrícola. Neste contexto, tem-se que o factor essencial para a segurança alimentar naquela 

região é o aumento da produção interna, visto que terá efeitos na auto-subsistência e na 

disponibilidade e preços dos bens alimentares para o mercado. 

Para países em que a maioria da população vive em regiões rurais, como é o caso de Angola, 

a agricultura é o sector onde se pode acelerar o crescimento simultâneo da produção e do 

emprego, fazendo progredir o resto da economia (Cabral, 2004). 

 

As mulheres, tal como os homens, podem ser consideradas como recursos produtivos, mas 

também são cidadãs que têm igualdade de direitos sobre protecção, oportunidades e serviços 

proporcionados pelos seus governos e pela comunidade internacional.  

As funções de género, tanto no meio rural como no urbano são em geral moldadas por 

factores culturais, ideológicos, étnicos e económicos. Estes são também factores 

determinantes da distribuição de responsabilidades e recursos entre homens e mulheres. Neste 

sentido, os papéis de género podem mudar se as circunstâncias assim o exigirem (FAO, 

2011). 
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Grande parte das evidências empíricas de diferentes países especialmente da África, da Ásia e 

da América Latina, mostram que as mulheres agricultoras são tão eficientes quanto os 

homens, mas estas produzem menos por possuírem menos terra e usarem ou terem menos 

acesso a inputs. Esta situação ocorre essencialmente porque a Mulher sofre de discriminações 

específicas de género no acesso a inputs e serviços agrícolas (Doss, 2001). 

Acabar com a diferenciação de género na agricultura, produz ganhos significativos para a 

sociedade pelo aumento da produtividade, redução da pobreza e da fome, promovendo o 

crescimento económico. Estes ganhos irão variar de acordo com as circunstâncias locais, mas 

serão mais propensas de ocorrer nos locais onde a Mulher se encontra mais envolvida na 

agricultura e onde enfrenta constrangimentos mais severos, constrangimentos esses sofridos 

especialmente pelas mulheres chefes de família por serem obrigadas a incorporarem nas suas 

competências, àquelas que seriam da responsabilidade dos homens, tornando-as neste caso 

“invasoras do território masculino”. Gerem muitas vezes lares mais complexos (normalmente 

têm menos membros, mas mais dependentes) vendo-se obrigadas a buscar múltiplas 

estratégias de subsistência (FAO, 2011). 

Embora seja uma realidade que o papel da Mulher varia consideravelmente de região para 

região, e está a mudar rapidamente em várias partes do mundo onde as pressões económicas e 

sociais estão a transformar o sector agrícola, no meio rural e nos países em desenvolvimento, 

tem apresentado variações tão inferiores em relação aos países industrializados que por vezes 

se considera que se tem mantido relativamente constante ao longo do tempo. Numa realidade 

onde a agricultura ainda é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, pela sua 

importância económica, política e social, é da responsabilidade da Mulher a educação dos 

filhos, os deveres domésticos, grande parte de trabalho agrícola para consumo doméstico e 

para o mercado incluindo a transformação de alimentos, criação de animais, recolha de água e 

combustível (lenha) e muitas vezes a comercialização (Mosca, 2008). Desempenham ainda 

trabalhos assalariados na agricultura ou em outras empresas rurais. Todas estas actividades 

são essenciais para o bem-estar dos lares rurais (FAO, 2011). 
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2.1 A QUESTÃO DO GÉNERO NA AGRICULTURA E O PAPEL DAS 

INSTITUIÇÕES 

É um facto que o trabalho das mulheres nos países em desenvolvimento da África 

Subsaariana é subvalorizado, na medida em que em alguns casos, muitas das suas actividades 

não são definidas como actividades economicamente activas nas contas nacionais 

(estatísticas), dado que são englobados nos trabalhos domésticos (dificuldade em separar o 

trabalho doméstico do agrícola; tentar perceber onde encaixar por exemplo a transformação 

dos cereais destinados ao consumo doméstico, se na agricultura ou nos deveres domésticos), 

ou não são contabilizados por se encontrarem nos sectores informais. Portanto, tem-se em 

conta apenas os trabalhos remunerados dos sectores formais. É neste contexto que as políticas 

podem actuar, reduzindo os efeitos das normas sociais e culturais ou reforçando e 

consolidando as discriminações contra as mulheres, podendo ser influenciadas e alteradas a 

diferentes níveis nomeadamente através de determinadas instituições. Podem ainda 

influenciar os incentivos económicos e normas sociais que determinam se as mulheres 

trabalham, os tipos de trabalho que executam se estes são ou não considerados actividade 

económica, o stock de recursos humanos, o capital que se acumula e os níveis da remuneração 

que recebem. Devem valorizar de entre outras coisas, os horários e as disponibilidades das 

mulheres aquando das suas deslocações, formações e horários laborais; aquilo que valorizam, 

suas necessidades, prioridades, opiniões e principalmente às suas dificuldades em 

redireccionar o seu tempo em outras actividades dado que são muitas vezes “controladas por 

homens” (Evers, B. & Harrigan, G. 2003). 

Muitas políticas e projectos agrícolas continuam a falhar em considerar questões básicas sobre 

as diferenças em relação aos recursos disponíveis para homens e mulheres, suas funções os 

constrangimentos por que passam, e como estas diferenças podem ser relevantes para a 

intervenção proposta (FAO, 2011).  

Para que a integração das questões de género seja efectiva no seio de uma 

organização/instituição é necessário que as problemáticas de igualdade homem/mulher façam 

parte de todos os programas e processos de gestão da organização, dado que o êxito do 

desenvolvimento depende da capacidade de satisfazer às necessidades e prioridades de 

homens e mulheres, bem como o facto de se ter em conta os papéis que ambos desenvolvem e 

as suas inter-relações, ou seja, perceber as suas interacções e entre estes e as instituições, de 
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modo a facilitar processos de planificação a todos os níveis. É portanto importante verificar se 

as questões de género se reflectem claramente na programação e se as organizações e/ou 

governos têm enunciado políticas de igualdade (Norem, 2002). Uma característica específica 

da análise de género é a inclusão da economia doméstica não remunerada na análise 

económica constituindo uma definição mais abrangente de trabalho e tendo em conta que a 

divisão do trabalho segundo o género varia de acordo com a etnia, religião, área geográfica, 

classe social, etc. 

As preocupações para que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades devem 

abranger essencialmente organizações do estado que formulam e implementam as políticas 

(Ministérios de Agricultura, Planeamento, Finanças) e organizações e instituições que as 

medeiam (estruturas comerciais, organizações rurais, etc.).  

Reformas que visam a eliminação da discriminação e a promoção do acesso equitativo a 

recursos produtivos, podem ajudar a assegurar que mulheres e homens estejam igualmente 

preparados para lidar com os desafios e aproveitar as oportunidades resultantes das mudanças 

que vão moldando a economia rural (FAO, 2011). De acordo com Evers, B.; Harrigan, G. 

(2003), algumas das acções político-sociais que podem ser tomadas para favorecer o 

desenvolvimento da mulher sem que haja descriminação do género masculino são: 

 Legislações que garantam o direito à terra às mulheres e a liberalização dos mercados, 

como o mercado de crédito;  

 Afastamento do crédito estatal em prol de uma produção de colheitas específicas, 

alargando o crédito para os dois tipos de cultura, as de subsistência e as de mercado de 

modo a beneficiar agregados mais pobres incluindo agregados encabeçados por 

mulheres;  

 Direccionar políticas e programas complementares para infra-estruturas sociais e 

económicas mais eficientes e vocacionadas para os pobres de forma a reduzir a carga 

laboral das mulheres. 

 

Para que todo o processo de produção agrícola possa funcionar eficazmente, um produtor 

agrícola necessita de três coisas básicas: incentivos adequados para produzir, um recurso 

básico garantido e acesso aos mercados para compras e vendas, inclusive de tecnologia. 

Portanto, o acesso aos recursos produtivos, tais como terra, inputs modernos, tecnologia, 

educação e serviços financeiros é factor determinante para a produtividade agrícola. 

Uma vez mais são as mulheres que sofrem maiores restrições nas políticas e nas práticas 

agrícolas tornando-se portanto ineficazes em termos de trabalho e de resultados agrícolas.  
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Seguidamente, faz-se menção de alguns dos constrangimentos por que a Mulher camponesa 

passa de acordo com Evers & Harrigan (2003): 

 Escasso acesso a terras de boa qualidade e falta de direitos e de garantia de posse de 

terras;  

 Negligência das suas necessidades pelos sistemas de investigação e de extensão 

agrícola; 

 Falta de acesso aos meios agrícolas, aos serviços, às organizações rurais 

(Cooperativas), ao crédito e aos mercados financeiros; 

 Maior pressão sobre o seu tempo e trabalho. 

 

Não se pode no entanto ficar com a ideia de que se devem abandonar todas as actuais políticas 

para se centrar somente na Mulher, no seu bem-estar e melhoria das suas condições de 

trabalho e de vida. Deve-se sim encontrar novas abordagens para homens e mulheres dado 

que e segundo Norem (2002) “a participação de todos os agentes envolvidos é fundamental 

para o sucesso de um desenvolvimento duradouro”. Tais abordagens devem no entanto, 

harmonizar com outros factores igualmente importantes, nomeadamente sócio culturais 

(tradição ou práticas tradicionais), demográficos, institucionais, políticos, económicos e 

ambientais para que se não entre em conflito e consequentemente, falha do processo.  

“Os conhecimentos tradicionais e os saberes locais são de elevada importância e devem ser 

tidos em consideração pelas políticas governamentais e seus intermediários, dado que 

exercem influência sobre a cultura e a economia local. Os Homens e as Mulheres possuem 

muitas vezes conhecimentos e competências muito diferentes que em conjunto dão lugar a um 

saber específico e adaptado às condições locais, suas necessidades e prioridades. Os seus 

papéis sócio culturais e as suas relações fazem parte do saber local e da sua aplicação, da 

sua conservação e da sua adaptação” Norem (2002). 

 

2.2 IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DA MULHER NA AGRICULTURA DA 

ÁFRICA SUBSAARIANA 

As mulheres trabalham na agricultura como agricultoras por conta própria, trabalhadoras 

familiares não remuneradas e ainda noutras explorações ou empresas com remuneração em 
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dinheiro, em género ou não remuneradas no âmbito da inter-ajuda. Estão envolvidas tanto em 

culturas como na pecuária, na produção para a subsistência e para o mercado. Gerem as 

operações agrícolas, muitas vezes misturando produção de culturas, pecuária e piscicultura. 

Por conseguinte, tais mulheres são consideradas parte da força de trabalho agrícola. 

A força de trabalho agrícola inclui pessoas que trabalham ou procuram trabalho nos sectores 

formais ou informais, remunerados ou não, na agricultura. Inclui mulheres trabalhadoras por 

conta própria, e as que trabalham em explorações familiares. Não inclui as tarefas domésticas, 

como buscar água, alimentos, lenha, preparar e cuidar de crianças e/ou de outros membros da 

família. 

A participação da Mulher na força de trabalho agrícola pode subestimar a quantidade de 

trabalho que as mulheres exercem porque estas são menos propensas do que os homens para 

definir suas actividades como trabalho/emprego. São menos propensas a reportarem-se como 

sendo agricultoras e que trabalham em média, mais horas do que os homens. Por isso, mesmo 

que menos mulheres estejam envolvidas, podem contribuir mais tempo para o sector (FAO, 

2011). 

Estudos revelam que em África a contribuição das mulheres nas actividades agrícolas varia de 

cerca de 30% na Gâmbia, 36% para a Costa do Marfim, 60-80% em Lesoto, Moçambique, 

Serra Leoa e em diferentes partes dos Camarões. Na Ásia, as estimativas variam de 32% na 

Índia a mais de 50% na China. O intervalo é menor na América Latina, mas superior a 30% 

em algumas partes do Peru. Um número considerável de países tem registado aumentos 

significativos na parcela feminina da força de trabalho agrícola nas últimas décadas devido a 

uma série de factores, incluindo os conflitos armados, o HIV / SIDA e migração sobretudo 

por parte dos homens (FAO, 2011). 

Esses estudos revelam também que o uso do tempo feminino na agricultura varia muito, 

dependendo da cultura, da fase do ciclo de produção, da idade, do grupo étnico das mulheres 

em questão, do tipo de actividade e de uma série de outros factores.  

A plantação/sementeira é uma actividade predominantemente feminina, mas as mulheres 

geralmente se encontram envolvidas até certo ponto em todas as operações culturais, excepto 

na preparação do terreno, que é uma operação predominantemente masculina. 

Na maioria das sociedades, as responsabilidades domésticas são divididas de acordo com o 

género, embora essas normas vão diferindo por cultura e ao longo do tempo. Dependendo da 

estrutura e tamanho do agregado, essas tarefas podem ser extremamente intensivas no tempo. 

A combinação de compromissos muitas vezes significa que as mulheres têm menos tempo 

livre do que os homens. Contudo, pressões externas como as referidas no ponto anterior, 
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muitas vezes servem de catalisadores para que as mulheres assumam novas responsabilidades 

que podem melhorar a sua produtividade e o seu estatuto no lar e na comunidade. (FAO, 

2011). 

Quando as tarefas são divididas, os homens são mais propensos de estarem envolvidos na 

construção de habitação, manutenção e comercialização de animais de grande porte, como 

bovinos, cavalos e camelos, e na comercialização de produtos dependendo do tipo de produto 

e da mobilidade das mulheres. O domínio da Mulher centra-se por seu lado, no uso de ovos, 

leite e animais de pequeno porte, como caprinos, ovinos, suínos e aves de capoeira para 

consumo doméstico, e muitas vezes sobre a comercialização destes produtos e as receitas 

provenientes doméstico. A posse de animais é particularmente atraente para as mulheres nas 

sociedades onde o acesso à terra é restrito aos homens. Famílias lideradas por mulheres, são 

tão bem sucedidas como as lideradas por homens no que se refere a gerar rendimento a partir 

dos seus animais, embora com a tendência a possuir em menor número, provavelmente devido 

às restrições de trabalho. 

Não há estudos em Angola que quantifiquem o tempo de trabalho dispendido por agricultores 

de um e outro género. Percebe-se, entretanto, que esse tempo é bastante superior no que diz 

respeito ao sexo feminino que, além dos trabalhos agrícolas, suporta todos os afazeres do lar 

junto com os filhos sobretudo do sexo feminino. Isto abranda a Mulher na possibilidade de 

acesso a algum meio de ascensão social. 

 

2.3 TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS NA ÁFRICA SUBSAARIANA 

De acordo com a FAO (2011), o sector agrícola está a tornar-se mais sofisticado em termos 

tecnológicos, comercialmente orientado e globalmente integrado. Ao mesmo tempo, os 

padrões de migração e a variabilidade climática têm vindo a mudar a paisagem em todo o 

mundo em desenvolvimento. Tais forças colocam desafios e apresentam oportunidades para 

todos os produtores agrícolas, mas a Mulher enfrenta barreiras legais e sociais adicionais que 

limitam a sua capacidade de se adaptar e beneficiar com os novos desafios. 

Lawrence et al. (1999), afirmam que as novas tecnologias agrícolas na África subsariana 

como novas cultivares, fertilizantes inorgânicos, técnicas de conservação do solo e da água, 

maquinaria agrícola, etc., foram introduzidas principalmente nas explorações lideradas por 
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agricultores do sexo masculino. Mas estas, se por um lado promovem rendimentos crescentes, 

por outro aumentam a demanda de trabalho agrícola suplementar. Neste sentido, os homens 

obtêm a maior parte dos benefícios directos por um lado, nomeadamente aumentos de 

produção e redução do seu tempo de trabalho de campo, e por outro lado, o trabalho intensivo 

exigido pela nova tecnologia aumenta a pressão sobre o tempo das mulheres para o trabalho 

suplementar (transformação por exemplo), visto que estas compreendem a maior (total) força 

deste tipo de trabalho.  

De acordo com Doss (2001), é difícil prever que dinâmicas de adopção tecnológica se farão 

sentir nas comunidades e sistemas familiares. Devido à complexidade de estratégias e 

dinâmicas destes sistemas, será difícil criar tecnologias que beneficiem necessariamente a 

Mulher ou outros grupos. As organizações devem trabalhar no sentido de perceber como o 

género afecta a adopção e o impacto de novas tecnologias. 

Esta são as teorias que se pretendem testar para a realidade rural de Angola em geral e do na 

província do Huambo em particular.  

 

2.3.1 O GÉNERO E A ADOPÇÃO DE CULTURAS 

Estudos relativos às diferenças do uso de tecnologias agrícolas em alguns países da África 

Subsaariana, nomeadamente Gana, Gâmbia, Uganda, Zâmbia, Kénia, Burkina Faso, Tanzânia 

e Moçambique referem o tipo de culturas adoptadas por cada género como um dos pontos 

fulcrais. Neste sentido, infere-se que a adopção de diferentes culturas pode depender do 

género do agricultor, sendo as culturas de subsistência classificadas como “culturas de 

mulher” e as culturas destinadas ao mercado “culturas de homens”. Estas diferenças podem 

dever-se ao facto de que a principal prioridade da Mulher é a alimentação da sua família, e 

como as mulheres são em geral mais pobres, pouco restará de tempo e inputs para investir em 

culturas destinadas ao mercado. Sabe-se ainda que em muitos daqueles países, e ao contrário 

do que ocorre em Angola em geral e no Huambo em particular, uma mulher chefe de família 

pode ser casada. Esta situação geralmente ocorre quando o tipo de união é a poligâmica em 

que o marido tem mais do que uma esposa, não estando por isso presente com a frequência 

desejada. Assim, a Mulher toma para si a maior parte das responsabilidades relativas ao lar e 

ao agregado familiar, bem como o estatuto de chefe de família. 
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No Huambo a realidade é diferente. Desde que haja a figura masculina no seio da família 

(marido, polígamo ou não) este será sempre o líder tanto aos olhos da família como da 

sociedade.  

Interessante que ainda nestes estudos, e para os países considerados, nunca é referenciado 

algum caso de homem só, facto que pode levar a admitir que estes são raros. Os homens no 

Gana por exemplo, podem até não ser os chefes de família, mas têm sempre pelo menos uma 

esposa/auxiliadora. 

O que se verificou no Gana de acordo com os relatos de Doss (2001) e Doss (2002) é que as 

mulheres chefes de família apresentam maior propensão de produzir culturas consideradas “de 

homem”, nomeadamente milho e inhame. Estas também possuem em média maiores áreas de 

cultivo em relação às mulheres que não são chefes de família. Este facto pode ser visto como 

o resultado de maior responsabilidade sobre a família, no sentido de que uma mulher casada e 

que não seja chefe da sua família, poderá preocupar-se apenas em cultivar alimentos para 

alimentar a sua família já que o seu parceiro se encarregará das culturas para o mercado que 

deverão aumentar o rendimento monetário da família. Poder-se-á entender que se trata de uma 

distribuição de tarefas ligadas à alimentação e ao bem-estar familiar. Assim, enquanto a dona 

de casa se encarrega de alimentar a família, o pai trás o dinheiro para satisfazer as restantes 

necessidades nomeadamente com vestuário, calçado, condimentos não cultivados, entre 

outros. As mulheres chefes de família pelo contrário, devem preocupar-se com as duas 

tarefas, a de alimentar a família e suprir as necessidades adicionais da mesma. Daí o resultado 

de estas serem as que mais produzem “culturas de homens” ou “culturas para o mercado”, o 

que pode ser visto como uma invasão do território predominantemente masculino. 

Pode-se fazer um paralelismo considerando as culturas “exclusivas” de cada género nos 

países da África Subsaariana, com o que se passa no Huambo. Nesta região, tanto a cultura do 

alho (município do Ukuma) como as hortícolas podem ser tidas como culturas de homens, 

visto que para além de se produzirem essencialmente para o mercado, na esmagadora maioria 

são os homens que as cultivam
1
, embora seja crescente o número de mulheres chefes de 

família que se começam a dedicar aquelas culturas ou demonstram claramente a intenção de o 

fazer. Existindo culturas que possam ser destinadas tanto para o mercado como para o 

consumo familiar, nota-se que quando o destino é o mercado, normalmente é o homem que a 

produz, caso contrário, trata-se de uma mulher chefe de família. 

                                                 
1
 Nota-se aqui que esta comparação é bastante grosseira dado que o número de efectivos inquiridos é bastante 

reduzido naquele e noutros municípios 
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Doss (2002) relata ainda que quando uma cultura começa a ser cada vez mais solicitada no 

mercado, os homens começam imediatamente a produzi-la independentemente de qual seja a 

sua classificação, se de subsistência ou de mercado. Logo, e como foi referido anteriormente, 

os homens estão mais interessados a produzir culturas que vendem e para isso, não se 

prendem com classificações. 

Em suma, e apesar de se notarem alguns padrões culturais por género, a maioria das culturas 

não pode ser classificada como sendo cultura de um ou de outro género, sendo que apenas 

uma pequena percentagem de culturas podem entrar neste tipo de classificação. Neste sentido, 

as proporções cultivadas pelas mulheres podem variar se considerarmos o número de 

mulheres que cultiva do total de agricultores ou em relação a todas as mulheres agricultoras. 

Portanto, e para os restantes países em estudo, a classificação das culturas como sendo de 

homem ou de mulher é insustentável especialmente se for para ser usada como base de 

políticas agrícolas. Sabe-se que, embora os homens se concentrem no cultivo para o mercado, 

as mulheres produzem uma vasta variedade de culturas inclusive às destinadas ao mercado. 

Nota-se também que a adopção de culturas a serem produzidas, depende da zona ecológica 

em que se insere a família e/ou se encontram as suas explorações e do tipo de agricultor, 

sendo no entanto a zona, o factor de maior relevância. 

 

2.3.2 O GÉNERO E A DIVISÃO DO TRABALHO   

A disponibilidade de Trabalho depende da quantidade de trabalho que uma família pode 

mobilizar e da quantidade de trabalho que podem ser contratados nos mercados de trabalho 

locais. Restrições de trabalho podem ser mais graves para ambos, mulheres e agregados 

liderados por mulheres do que para os homens e agregados liderados por homens por várias 

razões. As mulheres geralmente enfrentam constrangimentos como trabalhadoras agrícolas. 

Educação, saúde e nutrição são algumas das restrições de produtividade por que as mulheres 

passam na agricultura e em outros sectores (FAO, 2011).  

O desejo de adopção de nova tecnologia agrícola depende em grande parte das expectativas 

dos agricultores em aumentar a produção/rendimento e/ou diminuir os encargos de produção. 

O género do agricultor pode afectar a adopção de determinada tecnologia, partindo do 

princípio que homens e mulheres praticam diferentes tarefas e têm diferente acesso à mão-de-

obra. Um exemplo desta realidade foi constatado na região em estudo (Huambo), em que as 

mulheres não são detentoras de gado também por motivos de tradição. Este facto vem limitar 
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a mulher na adopção de determinadas tecnologias ligadas ao gado nomeadamente no uso de 

charrua puxada por bois para facilitar a preparação do terreno, e o uso de estrumes nas suas 

hortas. Neste sentido, a Mulher é “obrigada” a recorrer à mão-de-obra assalariada (aluguer de 

charruas por exemplo) ou a favores familiares para que o seu trabalho seja menos pesado e 

moroso. 

Quanto à ajuda familiar e também pelas razões supracitadas, são as mulheres as que mais 

recorrem a este tipo de ajuda e para diferentes operações culturais especialmente para a 

preparação do terreno e para a colheita, facto que foi constatado para a província do Huambo. 

No que respeita a ajuda dos filhos, foi muitas vezes referido pelas mães que estes estão menos 

dispostos a ajudar aquando da ausência do pai. Esta falta de interesse em participar nas 

actividades agrícolas familiares não foi por sua vez, sentida pelos chefes de família 

masculinos. 

Como foi referido no ponto anterior, em algumas regiões/países, a divisão do trabalho é feita 

de acordo com tipo de cultura a produzir. Nestes casos, culturas produzidas para subsistência 

da família são da responsabilidade da Mulher, e culturas produzidas para o mercado, da 

responsabilidade do homem. Este por sua vez só muda para uma actividade considerada com 

tipicamente de Mulher se esta se torna mais rentável. Por conseguinte, os programas a adoptar 

pelas diversas instituições, devem garantir a manutenção do controlo da Mulher sobre tais 

actividades quando estas se tornam mais lucrativas. 

Algumas consequências da adopção de novas tecnologias pela Mulher, que facilite o trabalho 

e/ou aumente o rendimento agrícola, nomeadamente o uso de fertilizantes, tracção animal e a 

contratação de mão-de-obra, podem não estar necessariamente ligadas ao bem-estar da 

mesma, podendo mesmo por vezes multiplicar os seus encargos. São algumas destas 

consequências o aumento de tarefas adicionais como maiores transformações, aumento das 

tarefas sazonais e maior controlo sobre a produção. Por conseguinte, somente as próprias 

mulheres podem julgar os efeitos da adopção de tais tecnologias (Doss, 2001). 

No que respeita o mercado de trabalho, a Mulher é também discriminada em termos de 

remuneração que é em geral mais baixa do que a dos homens. Por outro lado, as 

responsabilidades domésticas limitam o seu acesso ao trabalho fora e longe de casa. 

Sumariamente, uma tecnologia que diminui o fardo do trabalho da Mulher em geral e que 

garanta maior controlo da mesma sobre os factores e sobre a produção, teria impacto positivo 

no seu bem-estar. 

 



Mulher, Trabalho e Agricultura. Um estudo de caso no Planalto Central angolano. 

 

 
15 

2.3.3 O GÉNERO E O ACESSO À TERRA  

A terra é o input mais importante para os agregados familiares que dependem da agricultura 

para a sua subsistência. O acesso à terra é um requisito base para a agricultura e o controlo 

sobre terra é em geral sinónimo de riqueza, status e poder (FAO, 2011). 

A Mulher, especialmente a Mulher chefe de família para o caso angolano, tem em geral 

menos acesso à terra. Este facto contrasta com a realidade encontrada em outros países da 

África Subsaariana em que as mulheres chefes de família são detentoras de maiores áreas de 

produção em relação às esposas provavelmente porque estas se sentem mais motivadas e/ou 

pressionadas a produzir mais tanto para subsistência como para o mercado, expondo-se e 

muitas vezes com resultados positivos naquele que seria o “espaço masculino”. Esta realidade 

vem contrastar com o que se verifica no Huambo, provavelmente também porque nos outros 

países uma chefe de família pode ser ou não casada. O que ocorre naquela região é que 

quando uma mulher contrai matrimónio, é-lhe cedida terra por parte da família do seu 

cônjuge, mesmo que esta já tenha herdado alguma da sua própria família. Ora, em caso de 

divórcio ou viuvez, a Mulher perde o direito à terra que lhe fora anteriormente atribuída pela 

família do marido que deverá ser tanto maior quanto maior a sua posição na família (1ª, 2ª, … 

esposa). Por conseguinte, quando esta se vê só, tem menos terra do que anteriormente e como 

os filhos ficam por sua conta, depara-se com a realidade de que agora tudo depende somente 

dela, o que torna ainda mais difícil o investimento em terras e/ou em culturas que não fazem 

parte da base alimentar da sua família. O que pode ocorrer em alguns casos é a Mulher tentar 

arranjar outros e novos meios de ganhar dinheiro tais como a revenda de produtos agrícolas e 

a prestação de serviços domésticos. 

As mulheres, em geral produtoras de pequena escala, apesar de muitas vezes trabalharem em 

terras tradicionalmente suas, muitas vezes não possuem título legal sobre as mesmas, situação 

muitas vezes criada por barreiras legais discriminatórias. Algumas das razões para a realidade 

de menor acesso e posse de terra pelas mulheres foram relatadas por Doss (2001): 

 O acesso da Mulher à terra é restrito pelas autoridades legais em alguns dos países da 

África Subsaariana por serem consideradas menos capazes ou com menores 

necessidades. 

 As mulheres têm perdido “legalmente” até a pouca terra que possuem a favor dos 

homens. Esta situação ocorre em geral por motivos de divórcio, viuvez ou mesmo 

porque sendo mais facilitado o registo da terra em nome de um homem, algumas 

mulheres recorrem a familiares para regularizar as suas terras. Consequentemente, 
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muitas vezes são burladas perdendo portanto o seu direito à terra (Gana). Estas burlas 

são mais frequentes quando o homem a quem lhe foi atribuído o registo da terra, 

constata que esta tem uma produtividade elevada e/ou crescente (ambição). 

 Distribuição desigual em algumas regiões pelo próprio governo (Kénia) 

 Em algumas áreas, os maridos recusam-se a contribuir com o seu trabalho nas 

explorações das suas esposas, o que constitui uma desvantagem à posse de terra pela 

Mulher.  

 

As explorações das mulheres tendem a ser menores, menos férteis e mais distantes do seu lar. 

Em algumas regiões como no Huambo, estas perdem ainda o direito à terra aquando do 

divórcio ou viuvez. Logo, os agricultores mais pobres são na sua maioria mulheres que em 

geral têm menor probabilidade de adquirirem novas tecnologias pelos motivos anteriormente 

referidos.  

Em termos globais, as mulheres representam menos de 5% de todos os produtores agrícolas 

nos países da África do Norte e Oeste da Ásia para os quais existem dados disponíveis. A 

África Subsaariana por seu lado ostenta uma média de 15%. Essa média mascara grandes 

variações, de menos de 5% na República do Mali e mais de 30% em países como o Botswana, 

Cabo Verde e Malawi. A América Latina tem a maior quota média regional de produtores 

agrícolas do sexo feminino, que ultrapassa 25% no Chile, Equador e Panamá. Além de terem 

maior probabilidade de serem detentores de terra, os homens geralmente também têm maior 

controlo sobre a mesma (FAO, 2011). 

Melhorar o acesso das mulheres à terra e a garantia de posse directa, tem impactos na 

produtividade agrícola e pode também ter implicações de longo prazo para a melhoria do 

bem-estar das famílias. Mulheres em todas as regiões dos países em desenvolvimento têm 

menor probabilidade de possuir ou explorar terra. São menos propensas a ter acesso a terras 

arrendadas, sendo que as terras a que têm acesso são muitas vezes de pior qualidade e de 

menores dimensões. 

 

2.3.4 O GÉNERO E O ACESSO À EDUCAÇÃO 

O capital humano é um factor importante que determina as oportunidades disponíveis para os 

indivíduos na sociedade, e está intimamente ligado à capacidade produtiva das famílias, seu 

desenvolvimento económico e bem-estar social. O nível de capital humano disponível num 
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lar, geralmente medido como a educação do chefe de família ou a escolaridade média dos 

adultos em idade activa no agregado familiar, está fortemente correlacionado com medidas 

como a produtividade agrícola, rendimento familiar e com os resultados nutricionais. 

Diferenças de género na educação são significativas e generalizadas. Mulheres líderes têm 

menos educação do que seus homólogos masculinos em todos os países submetidos a este 

estudo pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) em 27 

países da América Latina, África do Norte, África Subsaariana e Oeste da Ásia.  

De acordo com Klaveren et al. (2009), a taxa de alfabetização média dos adultos em Angola 

situava-se nos 67%, sendo a masculina calculada em 82% e a feminina em 54%. Nas zonas 

urbanas, estas percentagens eram, respectivamente de 88% para os homens e de 63% para as 

mulheres. Entre as mulheres nas zonas rurais, só 34% estavam alfabetizadas, constituindo 

menos de metade dos homens com 69% de alfabetizados. 

Os países da América Latina têm em geral altas taxas de participação de trabalhadores do 

género feminino, mas uma participação muito menor em agricultura do que aquelas de outras 

regiões dos países em desenvolvimento. Este padrão reflecte níveis relativamente altos de 

educação feminina, crescimento económico e normas culturais que apoiam à migração 

feminina para tarefas e serviços em áreas urbanas. 

Há uma urgente necessidade de uma maior representação das mulheres em pesquisa agrícola, 

particularmente na África Subsaariana, onde as mulheres participam pesadamente na força de 

trabalho agrícola. 

 

2.3.5 O GÉNERO, O ACESSO A OUTROS FACTORES E SUA INTERACÇÃO COM AS 

INSTITUIÇÕES 

Informação pertinente e atempada sobre as novas tecnologias e técnicas é essencial para os 

agricultores aquando da decisão de adoptar ou não uma inovação. 

Fertilizantes, sementes e fontes de informação são algumas das tecnologias necessárias para o 

aumento da produção em África. Estes factores necessitam geralmente de crédito para a sua 

obtenção (Doss, 2001). Sabe-se no entanto que o acesso ao crédito é facilitado a produtores de 

larga escala e/ou com título de propriedade legalizado (Doss, 2002). Portanto, e de acordo 

com os dados anteriores, são os homens os que mais beneficiam deste tipo de ajuda. 

Os serviços de extensão rural abrangem uma vasta gama de serviços prestados por 

especialistas nas áreas de agricultura, agro negócio, saúde e outros e são projectados para 
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melhorar a produtividade e o bem-estar geral das populações rurais. Esses podem levar a 

significativos aumentos de rendimento. No entanto, a adesão nas economias em 

desenvolvimento continua a ser baixa para homens e mulheres, e as mulheres tendem a fazer 

menos uso do que os homens dos serviços de extensão.  

Em certos contextos sociais onde encontros entre mulheres e homens fora do núcleo familiar 

são restritos, a falta de mulheres agentes de extensão rural impede a participação das 

mulheres. No entanto, mesmo quando as mulheres têm acesso aos serviços de extensão, os 

benefícios podem não ser óbvios 

No que respeita ao acesso à informação, relatos do Gana, Kénia, Uganda e Burkina Faso, 

apontam que as mulheres são discriminadas pelos próprios serviços de informação e extensão, 

cujos agentes preferem falar com homens ou mulheres que pertençam a sistemas masculinos. 

Por outro lado, as mulheres tendem a ter níveis mais baixos de educação em relação aos 

homens, o que pode limitar a sua participação activa nas formações em que utilizam uma 

grande quantidade de material escrito. Limitações de tempo e reservas em relação as culturas 

podem dificultar as mulheres a participar nas actividades de extensão, como por exemplo, dias 

de campo fora de sua aldeia ou em grupos mistos (FAO, 2011). 

Em Angola, os serviços de extensão rural estão geralmente orientados para as culturas 

voltadas para o mercado, em detrimento das culturas alimentares tradicionais. As mulheres 

agricultoras são frequentemente marginalizadas pelos programas de acesso ao crédito rural e 

aos serviços de extensão agrícola, principalmente no caso de mulheres que lideram agregados 

familiares e que não conseguem dispensar tempo de trabalho de campo e do lar para assistir a 

programas de formação, mesmo que de curta duração. 

Evidências mostram que os mercados de crédito não são neutros em relação ao género. Muitas 

vezes, barreiras legais e culturais podem privar as mulheres de terem contas bancárias ou de 

efectuar contratos financeiros em seu nome. Estas, geralmente têm menos controle sobre bens 

fixos, que são normalmente necessários para usar como garantia em empréstimos (FAO, 

2011). 

O que se passa no Huambo é que em alguns casos, para que as famílias possam usufruir das 

ajudas das associações de camponeses por exemplo, devem contribuir entre outras coisas, 

com o seu tempo e trabalho nas explorações destas mesmas associações nos termos de 

rotatividade em que um dos membros do agregado deve comparecer. Ora, agregados liderados 

por mulheres, para além de terem um número de membros activos mais reduzido em relação 

aos outros agregados, muitas vezes a chefe de família é a única que se encontra em condições 

de trabalhar. Os seus filhos ou estão em idade escolar, e portanto, devem ir/vão à escola 
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mesmo se encontrando aptos para auxiliar no trabalho agrícola (embora não legalmente), ou 

simplesmente não têm idade para auxiliar no campo, ou ainda já não residem com as suas 

mães não pertencendo portanto ao agregado doméstico. Nos agregados liderados por homens 

por seu lado, existem pelo menos dois adultos que se podem alternar aquando do trabalho em 

prol das associações. Verifica-se portanto que a relação entre mulheres chefes de família e tais 

instituições é débil; debilidade esta que é favorecida pelo reduzido tempo que estas têm para 

disponibilizar a favor daquelas.  

As associações devem então trabalhar para a melhor adaptação das suas exigências às 

disponibilidades das mulheres em termos monetários e de tempo de trabalho. Neste contexto, 

talvez fosse sensato pensar nalguma outra forma de as associações/instituições auxiliarem as 

mulheres no sentido de mudarem a sua abordagem por exemplo, a de contrair pequenos 

empréstimos (micro crédito) que pudesse ser pago em resultados agrícolas ou em dinheiro, 

conforme fosse menos custoso para as famílias, em vez de para usufruírem de ajudas, as 

mulheres terem de disponibilizar o seu “precioso” tempo nas explorações das associações. 

Doss (2001) sugere algumas políticas/meios que podem favorecer a relação entre mulheres e 

instituições e consequentemente, entre as mulheres e o seu acesso a factores agrícolas. São 

estas a contratação de agentes do sexo feminino; a incorporação de mulheres agricultoras em 

cooperativas agrícolas de que normalmente são excluídas, e que são óptimas fontes de 

informação, formação e de alfabetização de mulheres, proporcionando-lhes mais e melhor 

acesso à informação e a cedência de crédito a mulheres casadas sem que seja necessário a 

permissão de seus maridos. Resumidamente, pôr de lado a ideia de que as mulheres são 

apenas ajudantes e não agricultoras a sério. 

As mulheres trabalham e muito no campo. Neste sentido, se lhes forem cedidas condições 

necessárias, serão bem sucedidas. Uma vez que a maior fatia de agregados pobres e muito 

pobres correspondem aos liderados por mulheres, investir na mulher é investir na redução da 

pobreza. “Os desfavorecidos devem constituir uma prioridade para um desenvolvimento 

sustentável” (Norem, 2002). Mas, não se pode ficar com a ideia de que se deve abandonar 

todas as actuais políticas para se centrar somente na mulher de modo a reduzir a pobreza. 

Deve-se sim encontrar novas abordagens para homens e mulheres dado que a participação de 

todos os agentes envolvidos é fundamental para o sucesso de um desenvolvimento duradouro 

(Norem, 2002). Tais abordagens devem no entanto harmonizar com outros factores 

igualmente importantes, nomeadamente a tradição ou práticas tradicionais para que se não 

entre em conflito e consequentemente, falha do processo. 
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3. CONTEXTO DE ESTUDO E METODOLOGIA  

Apesar da sua riqueza em minerais, petróleo e de um elevado potencial agrícola, Angola é 

hoje considerada como um dos países mais pobres do mundo. Este paradoxo deve-se entre 

outras coisas a dois factores históricos muito importantes: 

 

 500 Anos de colonização portuguesa e cerca de 26 anos de guerra civil, que retardou 

ainda mais uma possível evolução e o bom aproveitamento dos recursos; 

 Ausência de mão-de-obra especializada (escolaridade dos adultos no presente é ainda 

bastante deficiente) causado também pelos motivos dos referidos no ponto anterior;  

 

Neste contexto, e a semelhança da maior parte dos países Africanos, Angola é um país 

predominantemente agrícola, estimando-se que cerca de 60 a 75 % da população depende da 

agricultura tradicional camponesa para a sua sobrevivência. Usam instrumentos manuais para 

a preparação da terra, capinação e semeiam sementes locais das colheitas anteriores. Nas 

províncias do Huambo, Bié, Huíla, área costeira da Benguela e no Sul, muitos agricultores 

usam ainda a tracção animal (Embaixada de Angola, 2011).  

A agricultura camponesa é caracterizada essencialmente pela sua elevada dependência das 

condições edafo-climáticas, pelo auto-consumo como finalidade da produção, pela fraca 

especialização e pelo facto de as tarefas de campo se encontrarem sob responsabilidade do 

agregado familiar (Batista, 2003). 

 

3.1 HUAMBO NO CONTEXTO ANGOLANO 

Inserida no Planalto Central de Angola, que engloba as províncias Benguela, Bié, grande 

parte do Kwanza-Sul e norte da Huíla, e com 35 771 km
2
, Huambo é a província de maior 

altitude e a mais montanhosa do país com o seu ponto mais alto à 2 620 m de altitude - Morro 

do Moco -, constituindo o ponto mais alto do país. É constituída por 12 municípios, 37 

comunas e 3 056 aldeias e uma população estimada de 2 355 454 de habitantes. A sua capital 

é a cidade de Huambo, que dista cerca de 600 quilómetros da capital do país – Luanda. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Huambo


Mulher, Trabalho e Agricultura. Um estudo de caso no Planalto Central angolano. 

 

 
21 

Apresenta onze municípios nomeadamente, Huambo, Bailundo, Ekunha, Caála, Catchiungo, 

Londuimbali, Longonjo, Mungo, Tchicala-Tcholoanga, Tchindjenje e Ukuma e é limitada 

pelas províncias de Kwanza-Sul a Norte, Bié a Este, Huíla a Sul e Benguela a Oeste 

(Huambodigital, 2011). 

A etnia da população é ovimbundo. Esta caracteriza-se essencialmente pela ocupação 

agrícola, sua principal actividade, em que as comunidades mantêm fortes vínculos com a terra 

arável e com presença de gado bovino principalmente em recria e como animais de trabalho 

(Diniz, 2006). 

A Região da Caála, Ekunha, Longonjo, Ukuma e Londuimbali é delimitada por uma cadeia 

marginal de montanhas correspondentes a um conjunto montanhoso de níveis residuais, com 

superfícies de topo que atingem os 2 100 – 2 200 m, com o ponto culminante no Moco. É a 

região onde a agricultura apresenta maior dinâmica comercial, destacando-se a produção e 

comercialização da batata, feijão e hortícolas com destino aos mercados dentro e fora da 

província (Diniz, 2006). 

Os municípios em estudo no âmbito da recolha de informação foram os municípios do 

Londuimbali, comunas de Ussoque e Londuimbali (sede) e o município do Ukuma (antes 

Cuma), comunas do Mundundo e Ukuma (sede). 

Com aproximadamente 2 698 km
2
 e 11 902 habitantes, o município do Londuimbali dista 

pouco mais de 95 quilómetros a nordeste da cidade do Huambo e é constituído por cinco 

comunas nomeadamente Londuimbali, Galanga, Alto Uama, Ussoque e Kumbila. A comuna 

do Ussoque situa-se a cerca de 118 quilómetros a nordeste do centro da cidade, ou seja, cerca 

de 23 quilómetros a norte da sede do município do Londuimbali. O milho, o feijão e a batata 

são tidos como culturas principais pelos habitantes do município (Governo de Angola, 2011).  

O município do Ukuma por sua vez localiza-se na parte Oeste da capital da província, e tem 

aproximadamente 1 600 km
2
 com 48.797 habitantes. É constituído pelas comunas de 

Kakoma, Ukuma e Mundundo. A comuna do Mundundo dista cerca de 30 quilómetros a sul 

da vila municipal do município. Este teve um papel primordial para designação do Huambo 

como “celeiro” do país. Tem o milho, a batata - rena e o alho como culturas principais. 

(Governo de Angola, 2011). 

As comunas têm a sua divisão política administrativa, estruturada em Ombalas, bairros e 

aldeias (Governo de Angola, 2011). 

O título de chefe de família depende da presença do pai no seio do agregado. Assim, quando 

se trata de uma família em que pai e mãe estão presentes, o chefe de família é o pai. A mãe só 

se tora chefe de família aquando de divórcio ou viuvez.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Huambo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bailundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ekunha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A1la
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catchiungo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londuimbale
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longonjo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mungo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tchicala-Tcholoanga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tchindjenje
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ucuma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kwanza-Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%ADla
http://pt.wikipedia.org/wiki/Benguela
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Quando a liderança do agregado é feminina, as operações que envolvem força bruta como a 

preparação do terreno, podem ser realizadas por um familiar do sexo masculino ou por um 

assalariado. Pelo contrário, quando a liderança é masculina o trabalho pesado é comummente 

realizado pelo chefe de família que pode ser auxiliado por um familiar.  

A preparação do terreno pode ser feita manualmente auxiliados pela enxada, ou com charrua 

movida por bois para o caso de haver possibilidades para tal nomeadamente por empréstimo 

da associação de camponeses, quando se há um familiar que possa emprestar, ou ainda 

quando se tem a possibilidade de alugar. As restantes operações culturais são normalmente 

realizadas manualmente com auxílio de enxadas e catanas, e sobretudo, sob a 

responsabilidade das mulheres. 

No que se refere à transformação de cereais nomeadamente do milho, é uma operação da 

exclusiva responsabilidade das mulheres. Essa é feita com o fim de se obter “fuba” e/ou 

“rolão” que podem apresentar textura variável consoante o fim pretendido, ou seja, consoante 

o tipo de alimento a ser produzido (“funge”, papas, bebidas com ou sem álcool, etc.). Os 

instrumentos comummente utilizados para este fim são o pilão e a pedra respectivamente.  

 

3.2 A AGRICULTURA NO HUAMBO 

O Planalto Central, que compreende integralmente a província do Huambo, enquadra-se na 

zona tropical de alternância de climas húmidos e secos, com as médias anuais da temperatura 

variando entre 25º C e 27º C para as máximas, 19º C e 20º C para as médias e mínimas entre 

8º C e 5º C, podendo considerar-se segundo a classificação de Thornthwaite, como um clima 

temperado quente. “A estação chuvosa, que coincide com a época quente, tem uma duração 

média de cerca de sete meses, com início no final de Setembro e prolongando-se até meados 

ou finais de Abril” (Diniz, 2006). A estação seca, comummente designada por cacimbo tem a 

duração de cerca de cinco meses, de Maio a meados de Setembro. Neste período, não se 

registam precipitações sendo muito raras a ocorrência de nevoeiros e sendo elevados os 

valores do grau de insolação. A humidade relativa varia entre os 60% e os 70% com máximos 

em Janeiro 75% a 80% e mínimos em Agosto 35% a 40% (Diniz, 2006). O factor mais 

importante que limita a prática agrícola no que toca o clima é a precipitação que diminui de 

norte para sul. 
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Os solos dominantes da região são os ferralíticos ou ferralssolos na classificação pedológica 

da FAO -Unesco, que se relacionam com as mais diversas formações geológicas podendo 

portanto ser formados in situ ou serem originários de materiais transportados - aluviões o 

coluviões. São caracterizados pelo seu croma que varia entre o amarelado e avermelhado, 

apresentando em geral textura fina e menos frequentemente textura média. São em geral solos 

profundos com capacidade de troca catiónica e grau de saturação em bases baixos e com 

reduzida fertilidade mineral e orgânica e têm como principal limitação a escassez de fósforo 

que é de primordial importância para a cultura do milho (Diniz, 2006).  

São também comuns embora com menor incidência os solos Paraferralíticos ou Nitissolos – 

FAO -Unesco. A sua constituição é idêntica à dos ferralíticos mas menos evoluídos. Estes são 

pouco profundos e delgados, frequentemente associados a afloramentos rochosos. Apresentam 

em geral textura fina, grau de saturação e capacidade de troca geralmente superiores aos dos 

solos ferralíticos exibindo portanto elevada capacidade produtiva e aptidão para a utilização 

agrícola (Diniz, 2006).  

A província do Huambo é tida como uma das maiores bacias hidrográficas do país 

comportando os rios Cunene, Keve, e Kubango que nascem na província. Banham ainda a 

província os rios Cuando, Cutato e Kwanza entre outros (Huambodigital, 2011).  

As características de clima como temperaturas moderadas, humidade relativa decrescente na 

época seca, boa distribuição das chuvas, elevado grau de insolação incidência de geadas nos 

vales e de solo da província conferem-na boa capacidade produtiva, destacando-se as culturas 

mais frequentemente produzidas e/ou tradicionais, como o milho, o feijão, a batata-doce, a 

batata europeia e várias outras hortícolas. Os frutos não são normalmente produzidos, sendo o 

seu consumo favorecido pela colecta de frutos silvestres (Diniz, 1998).  

 

Em Angola, a agricultura praticada assenta essencialmente em explorações tradicionais em 

que se pratica agricultura camponesa. Esta tem vindo a sofrer crises que afectam o seu 

desempenho nomeadamente os conflitos armados, que tendo durado cerca de três décadas, 

gerou deslocamentos populacionais desarticulando as estruturas produtivas e gerando 

desligamentos dos mercados rurais e a carrear meios financeiros para o desenvolvimento 

agrícola – cariz endógeno. Por outro lado, o declínio dos mercados internacionais levou à 

profunda deterioração dos termos de troca. Por conseguinte, torna-se urgente a criação de 

condições para fomentar a actividade agrícola que naquele país constitui ainda a base 

fundamental para o desenvolvimento. (Neto, 1999). 
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A população rural que de acordo com Neto (1999), em 1993 constituía cerca de 58 % da 

população total, é na sua maioria camponesa e vive da prática da agricultura e da criação de 

gado, numa economia que tem como prioridade o auto consumo e a segurança alimentar no 

sentido de disponibilidade de alimentos. Segundo o mesmo autor, as características sócio 

económicas dos camponeses angolanos é tida como uma entidade social com quatro facetas 

essenciais e inter-relacionadas: 

 A exploração agrícola camponesa como uma unidade básica e multifuncional de 

organização social; 

 O cultivo da terra e a criação de gado como principal meio de vida; 

 Uma cultura tradicional específica intimamente ligada à forma de vida das pequenas 

comunidades rurais; 

 A subordinação à direcção de poderosos agentes externos. 

 

Neto (1999) refere ainda que a agricultura é praticada em todas as sociedades rurais 

angolanas, com maior predominância no norte e centro do país, ao passo que a criação de 

gado é predominante no sudeste e sul. A agricultura é do tipo extensiva, criando dependência 

directa do Homem à natureza. Por permitir maior segurança alimentar, pratica-se consociação 

e por vezes rotação, sendo a primeira prática corrente na agricultura itinerante (alternância de 

anos de cultivo com anos de pousio para a restauração da fertilidade do solo). Por outro lado, 

encontra-se uma distribuição equilibrada de terrenos para a agricultura e terrenos para 

pastoreio.  

A criação de gado bovino é uma actividade praticada por excelência pelos homens que no sul, 

sudeste e em algumas regiões do centro e sul, articulam esta actividade com a transumância 

dos animais na época seca. Esta actividade permite aos camponeses das regiões do Planalto 

Central e sul de Angola a utilização de tracção animal na lavoura dos campos agrícolas. O 

gado caprino, ovino e suíno não faz parte em geral da alimentação diária das famílias. Este 

limita-se à função de reserva de equivalência monetária e é consumido apenas em refeições 

rituais ou de recepção cerimoniosa. Neste sentido, estes animais têm pouca importância na 

balança económica dos povos destas regiões, especialmente no que se refere ao gado suíno 

Neto (1999). 
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3.3 A QUESTÃO DO GÉNERO NA AGRICULTURA LOCAL 

Em termos sociais, entre os camponeses angolanos, a principal função do homem é constituir 

família e só então este será considerado pela comunidade. De um modo geral, quanto mais 

numerosa for a família/agregado, maior a classe e a consideração do respectivo chefe de 

família no seio da comunidade. Este facto, influi a prática da poligamia que proporciona o 

aumento do número de indivíduos para o trabalho de campo. A Mulher rural por seu lado é 

por excelência mãe de família, condição que é indispensável à sua dignidade. Mulher sem 

filho é verdadeiramente uma figura à margem da sociedade. Os filhos, a terra, a recolecção, e 

a pesca são os pólos em torno dos quais gira a vida da mulher camponesa. (Neto, 1999). 

De acordo com Evers & Harrigan (2003), 31% dos agregados familiares angolanos são 

liderados por mulheres. Esta percentagem difere de acordo com a zona em questão, se rural 

(32,6%) ou urbana (28,6%) e tem sofrido aumentos nas últimas décadas devido ao abandono, 

deslocação e morte dos cônjuges pelas guerras. Estes agregados são considerados como 

figurando entre os mais desfavorecidos e constituem o núcleo da pobreza rural. 

Nos agregados em que os homens estão ausentes, as mulheres vêm-se obrigadas a adoptar 

novos papéis, de desenvolverem novas competências e de assumirem um novo estatuto no lar 

nomeadamente disciplinar os filhos, construir e reparar a casa, etc., e na comunidade 

contactando os líderes da comunidade e funcionários governamentais e outras obrigações 

sociais que estariam a cargo do homem. Estas alterações, aumentam invariavelmente a carga 

de trabalho para as mulheres. 

A família nuclear é um fenómeno recente em Angola. A família angolana típica é 

tradicionalmente composta por mais do que pais e filhos, sendo que a rural comporta de seis a 

oito indivíduos. Os sistemas familiares são baseados em relações de parentesco onde cada 

indivíduo é integrado num sistema complexo de direitos e deveres. Estes factos, por si só não 

identificam as famílias como sendo grandes embora seja esse o caso na maioria das vezes, 

visto serem muito grandes as pressões psicológicas e económicas de se ter muitos filhos. A 

fertilidade feminina é vista como fonte de riqueza familiar associada à mão de obra. A 

poligamia é aceite e praticada por todo o território nacional podendo haver variação sobre 

quem pratica se o homem ou a mulher, de acordo com a região (MINADER, 2004). Desta 

prática e quando são os homens a fazê-lo, podem resultar mais constrangimentos que 

constituem razões para a condição precária da mulher angolana tais como: 



Mulher, Trabalho e Agricultura. Um estudo de caso no Planalto Central angolano. 

 

 
26 

 Dificuldades em lidar com os filhos do sexo masculino devido a ausência prolongada 

dos maridos;  

 O fraco nível de escolaridade das mulheres que favorece dificuldades a nível de 

assimilação de determinadas inovações tecnológicas bem como no acesso a inputs e ao 

crédito;  

 O facto de os recursos e tomada de decisão serem normalmente da responsabilidade do 

homem entravando assim a possibilidade de a mulher tomar decisões que considere 

pertinentes tanto a nível económico como social, o que pode dificultar o seu acesso ao 

crédito por exemplo;  

 As baixas relações comerciais entre o campo e a cidade, embora estas se encontrem 

em franco crescimento proporcionado pelo fim da guerra e abertura das vias de 

comunicação. 

Neto (1999). 

 

Além de ser prática tradicional, a poligamia cresceu muito nos últimos anos, especialmente a 

masculina em que é o homem que tem mais do que uma mulher, devido essencialmente à 

escassez de homens - que foram sendo mobilizados para a guerra – e à posse de terra, visto 

que cada esposa constitui força de trabalho para determinada área de produção (quanto mais 

mão-de-obra, maior a área que se pode adquirir e trabalhar). 

À Mulher, para além de trabalhos de campo, cabe as tarefas rotineiras diárias como lavar, 

passar, cuidar dos filhos, cozinhar, abastecer a casa de água e lenha. Estas tarefas para além 

de serem necessárias para a sobrevivência da família, realizam-se à volta de um perímetro de 

segurança (locais próximos da comunidade e residência). Ao homem por seu lado, cabem as 

tarefas menos rotineiras como a derruba e desmatação ou tarefas que obrigam a deslocações 

para fora do perímetro de segurança – actividades ligadas ao mercado. Por outro lado, por ter 

maior disponibilidade de tempo em relação à mulher, cabe ao homem a participação em 

actividades de desenvolvimento comunitário (MINADER, 2004) 

A Mulher rural angolana usa a terra como meio de sustento e não como bem comercial e, na 

economia de hoje, o direito das mulheres à terra é inseguro. Embora a lei considere homens e 

mulheres com direitos iguais sobre a terra e apesar de a maioria das sociedades angolanas 

serem organizadas de forma matrilinear, as decisões sobre a distribuição da terra é feita pelos 

sobas que na esmagadora maioria são homens (Neto, 1999). 

Não é portanto de estranhar, de acordo com os factos supracitados, que a maioria da 

população angolana seja do género feminino (percentagem não disponível por falta de censos 
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à população – o último foi a 40 anos) e portanto, que a Mulher represente a maior força de 

trabalho do país em geral e no meio rural em particular. Como era de esperar, esta realidade é 

especialmente gritante nas províncias que mais sofreram com a guerra civil como é o caso da 

província do Huambo.  

 

3.4 METODOLOGIA DE TRABALHO 

O método de investigação da realidade local baseou-se numa elaboração de uma hipótese em 

relação à questão de género e de se ter uma ideia clara dos conceitos de género na agricultura, 

especialmente na agricultura da África Subsaariana e as consequências que a adopção de 

novas tecnologias agrícolas pode causar no bem-estar da Mulher e do agregado familiar. 

Baseou-se ainda em dados de campo recolhidos nas zonas seleccionadas. Estes permitiram 

fazer uma avaliação da realidade local tanto no que se refere à agricultura, como em 

dinâmicas familiares em que as tradições desempenham um importante papel.  

Deu-se especial ênfase à caracterização do sistema de produção, do sistema de cultura e dos 

itinerários técnicos adoptados pelos agregados, bem como da divisão do trabalho relativo ao 

milho, cultura principal da região, dentro e fora da exploração.  

Para a caracterização destes conceitos teve-se como referência as definições de Ferraton et al. 

(2009) que teve como definições: 

Sistema de produção agrícola, como o tipo de agricultura historicamente construído e 

geograficamente localizado. Consiste numa característica de um ecossistema cultivado de um 

sistema produtivo social, podendo-se explorar de forma sustentável a sua fertilidade. É 

caracterizado entre outros factores, pelo tipo terrenos disponíveis e sua localização, pela força 

de trabalho mobilizada (familiar ou não), pelas oportunidades de crédito e vendas nos 

mercados, pelo tipo de equipamentos e energia usados para limpar, renovar e explorar a 

fertilidade do ecossistema agrícola. O tipo de equipamento e de energia utilizada é 

condicionado pela divisão do trabalho na sociedade e pela evolução tecnológica da época. Em 

suma, considera-se um sistema de produção como uma maneira de combinar factores 

produção comuns a um grupo de agricultores. 

O sistema de cultura por seu lado está relacionado com as práticas culturais adoptadas, 

razões por que os agricultores as adoptam e a preferência por determinado tipo de cultura. 
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Esta preferência pode estar relacionada com as características dos terrenos disponíveis, com a 

quantidade de trabalho que a cultura requer, os mercados de segurança onde se irão escoar os 

produtos e comprar os factores, a posição que a colheita ocupa no calendário sustentável do 

agregado, a sua influência sobre outras espécies vegetais e a existência ou não dos seus 

subprodutos úteis para os animais domésticos. 

Por último, define itinerário técnico como o conjunto de práticas culturais ordenadas 

no tempo e aplicados a uma cultura ou uma combinação de culturas, desde a preparação do 

terreno e selecção de variedades, à colheita. Refere ainda que é possível que após a colheita, 

outras operações sejam realizadas no campo ou no produto mas, estas operações não se 

inserem no itinerário técnico cultural propriamente dito, mas é igualmente importante 

considera-las.  

 

As tecnologias de uso doméstico não foram objecto deste estudo embora seja relatado por 

Lawrence, et al. (1999), que estas aumentam o bem-estar das mulheres independentemente do 

tipo de tomada de decisão no seio do agregado. 

Para a recolha de dados de campo foi construído um questionário de inquérito que procurou 

reflectir sobre os conceitos referidos na revisão bibliográfica (ANEXOS I e II). A aplicação 

dos inquéritos foi feita entre Julho e Agosto de 2010. Os inquéritos por questionários foram 

aplicados em situação de entrevista realizada pela autora. Estes foram dirigidos aos chefes de 

família agricultores camponeses, masculinos e femininos, de diferentes níveis sociais 

residentes nos municípios do Londuimbali e Ukuma, e com o esforço para se obter uma 

amostra diversificada. Neste sentido, houve dois tipos de inquéritos para os dois géneros de 

chefes de família, masculinos e femininos respectivamente. 

Foram inquiridos chefes de família pertencentes a duas aldeias para o município de 

Londuimbali e três aldeias para o município de Ukuma. Em cada uma delas, foram inquiridos 

dois a cinco chefes de família de cada género. No total, e para os dois municípios estudados 

foram entrevistados 35 chefes de família, 18 mulheres e 17 homens.  

As aldeias estudadas em cada município foram as seguintes: Município de Londuimbali – 

Cachimbimbi (comuna de Ussoque com três inquéritos para cada género) e Capango (comuna 

de Londuimbali -sede com cinco inquéritos femininos e quatro masculinos); Município de 

Ukuma – Kalongo (comuna de Mundundo com dois inquéritos femininos e um masculino), 

Santo Londimba (comuna de Mundundo com quatro inquéritos masculinos e três femininos) e 

Canjamba (comuna de Ukuma - sede com cinco inquéritos para cada género).  
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Fez-se o esforço de diversificar a amostra de modo a garantir alguma variabilidade 

relativamente a idade, ao estatuto social/tradicional do chefe de família, ao tamanho, 

composição e nível económico do agregado. Neste sentido, recorreu-se à ajuda dos 

extencionistas para a indicação dos chefes de família a inquirir de modo a que os objectivos 

de diversidade fossem alcançados. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta apresentação de resultados dá-se especial relevância às diferenças entre dois tipos de 

agregados: os liderados pelo pai, que localmente são designadas por completos por 

albergarem pai, mãe (s) e filhos e os agregados liderados pela mãe, também designadas por 

incompletos visto haver ausência da figura paterna. Estes são constituídas apenas pela mãe e 

pelos seus filhos.  

Os agregados completos, subdividem-se de acordo com o número de mulheres que o chefe de 

família possui. Assim, tem-se: agregados completos com união monogâmica, em que figuram 

um homem e uma mulher e agregados completos com união poligâmica em que figuram um 

homem e mais do que uma mulher. Este último tipo de agregado é o mais complexo dado que 

a unidade familiar subdivide-se em subunidades compostas por cada mulher, seus filhos, 

terras e bens a ela associada. No entanto, por ter sido limitado o acesso às esposas para as 

entrevistas, não foi possível caracterizar cada uma das subunidades destes agregados. Sabe-se 

porém, que cada uma das esposas das várias subunidades têm estatutos diferentes com seus 

direitos e deveres, de acordo com a idade e data de casamento. Assim, e embora correndo o 

risco de não retratar a realidade com a precisão desejada, optou-se por tratar os agregados 

poligâmicos com uma unidade simples e idêntica aos agregados monogâmicos, ou seja, 

considerando que todas as mulheres são iguais relativamente àqueles critérios. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS DOMÉSTICOS 

Os agregados inquiridos foram em geral compostos por pais e filhos, com a excepção de um 

neto no seio de um agregado liderado por mulher. Não foi detectada a presença de outros 

parentes (primos, tios, avós, etc.) no seio dos agregados. 

Como o principal objectivo do trabalho é de perceber as diferenças da quantidade e do tipo de 

trabalho de campo, da disponibilidade de alimento e de outros factores cujo conjunto pode 

determinar diferenças na qualidade de vida das mulheres inseridas nos dois tipos de 

agregados, e como os inquéritos foram dirigidos aos chefes de família, teve-se especial 

atenção às questões referentes aos cônjuges que neste caso são todos do género feminino 
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pelos motivos anteriormente referidos. Este cuidado deve-se ao facto de que os homens da 

terra considerarem ofensivo o facto de as esposas responderem a questões relativas ao 

agregado ou a qualquer outro assunto, pelo que não lhes foi permitido sequer estarem 

presentes aquando das entrevistas. Naquela realidade, são sempre os maridos que respondem 

pelo agregado, e por isso, quando há alguma questão que estes não saibam responder, fica em 

branco. 

O Quadro 1 faz um resumo dos agregados inquiridos quanto à constituição, tipo e ocupação 

dos respectivos membros. 

 

Quadro 1 – Composição dos agregados 

 

A discrepância entre o número de membros dos agregados liderados por mulheres e o número 

de membros dos agregados liderados por homens – estes últimos com mais do dobro de 

membros em média -, pode ser explicada pela presença constante do pai e pelo número 

considerável destas famílias com mais do que uma esposa, o que favorece a reprodução. A 

ausência de cônjuge nos agregados liderados por mulheres é um dos factores que torna mais 

reduzido o número de membros destes dado que, pelo contrário, não ocorreram agregados 

liderados por homens sem cônjuge.  

No que se refere a outro ofício em termos de trabalho remunerado ou não, a maioria dos 

chefes de família afirmaram que todas as crianças em idade escolar frequentam a escola. Este 

é por si só um ponto positivo em termos de: 

 Conhecimento e adaptação às novas tecnologias agrícolas pelos futuros agricultores, 

melhorando a sua eficácia e consequente progresso local; 

 Ocupação do tempo dos jovens, diminuindo o número de horas que estes ficam na rua 

expostos a perigos diversos; 

 Diminuição da delinquência juvenil, também pelo que se referiu no ponto anterior; 

 Capacitação presente e futura dos jovens adultos e consequente evolução do país;  

 

  

 Nº de 

famílias 
Nº de membros Nº de filhos 

Nº filhos que 

frequentam a escola 

 Nº de chefes 

de família com 

outro ofício 

  
Total Total 

Nº médio 

por família 
Total 

Nº médio 

por família 
Total 

Nº médio 

por família 
Total 

C. F. Mulher 18 62 3,4 44 2,4 35 1,9 2 
C. F. Homem 17 127 7,5 88 5,2 56 3,3 8 
Total 35 189 5,4 132 3,8 91 2,6 10 
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O chefe de família pode ter outro ofício para além da agricultura, que pode ou não 

proporcionar um aumento directo no rendimento do agregado. Quando o chefe de família é o 

homem e este tem outro ofício para além da agricultura, está normalmente associado a cargos 

de dirigente não remunerados directamente e que podem ser adquiridos ou não por linhagem. 

São estes os cargos de Soba (adquirido por linhagem), Secúlo, presidente ou secretário de 

uma associação local de camponeses, entre outros. As mulheres por seu lado, quando 

desempenham outro ofício que não a agricultura é remunerado e associado à prestação de 

serviços à outrem, nomeadamente de empregada doméstica e de revendedora de produtos 

agrícolas produzidos por agregados, em geral mais abastados. Dos chefes de família 

entrevistados, nenhum houve que tivesse feito referência de esposa (s) com outro tipo de 

ocupação que não a agricultura, o que não significa que não haja na comunidade, esposas com 

outro tipo de ofício. 

 

Quadro 2 – Número de membros do agregado por escalões de idades e percentagem 

 
Idades 

 
Menor de 12 (1ª) De 12 a 18 (2ª) De 19 a 30 (3ª) De 31 a 50 (4ª) Maior de 50 (5ª) 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
C. F. Mulher 19 31 18 29 10 16 10 16 5 8 
C. F. Homem 39 31 29 23 16 13 25 20 8 6 
Total 58 31 47 37 26 20 35 28 13 7 

Nota: Dois dos chefes de família masculinos não tinham presente as idades dos seus filhos que no total somam 

10, pelo que estes não foram distribuídos e contabilizados nas várias faixas etárias 

 

A pirâmide etária dos agregados é semelhante à aquela que caracteriza a população africana 

em geral. Assim, tem-se que para ambos os tipos de agregados, a pirâmide é larga na base e 

vai afunilando à medida que se avança em idade, tendo cerca de 60 % dos membros de ambos 

os tipos de agregado, idade inferior ou igual a 18 anos. Verifica-se um caso excepcional nos 

agregados liderados pelo pai, em que a pirâmide tende a alargar entre a 3ª e a 4ª faixa etária (7 

% mais larga), afunilando mais uma vez na faixa seguinte. Esta incoerência pode ser 

explicada pela ausência de dados referentes aos filhos de dois dos pais entrevistados que não 

tinham presente as idades dos seus filhos, sendo que estes representavam 7 % dos membros 

dos agregados liderados pelo homem. A acrescentar a este facto, tem-se a ocorrência de pelo 

menos um cônjuge que normalmente se situa na 4ª faixa etária, e a prática da poligamia por 

quase 30% das famílias masculinas (como se verifica na Figura 1), em que se acrescenta pelo 

menos mais dois indivíduos por agregado pertencente a àquela faixa etária e distanciando-a 

ainda mais da que caracteriza os agregados liderados por mulheres. Considera-se portanto 

semelhante, as pirâmides etárias correspondentes a cada tipo de agregado familiar.  
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Figura 1 – Tipo de união para os agregados liderados por homens 

 

 

A Figura 1 refere-se apenas a agregados liderados por homens pelos motivos referidos 

anteriormente. Cerca de 30 % destes agregados apresentam uniões polígamas nomeadamente 

com duas e com três esposas.  

 

Quadro 3 – Posição social do chefe de família 

 

Soba Secúlo 
Presidente da 

Associação 
Secretário 

de Soba 
Secretário 

Associação 
Parente 

de Soba 
Parente de 

Secúlo 
Ordinário Total 

C.F. Mulher 0 0 0 0 0 3 1 14 18 
C.F. Homem 1 3 2 1 1 1 1 7 17 
Total 1 3 2 1 1 4 2 21 35 

 

A Mulher não ocupa nenhuma posição de poder na comunidade. Tradicionalmente, e para a 

região considerada, Sobas e Secúlos são denominações e cargos que só um homem pode 

desempenhar. Estes, por se encontrarem nas posições mais favoráveis e respeitadas da 

comunidade, geralmente dispõem de melhores condições de trabalho, usufruindo por vezes da 

ajuda da comunidade nas suas explorações. Neste sentido, os seus familiares, especialmente 

os do género feminino, podem também usufruir de alguma vantagem em termos de ajuda nos 

trabalhos de campo, especialmente no que se refere ao uso de bovinos aquando da preparação 

do terreno. 

O Presidente de uma associação de camponeses sabe em primeira mão das vantagens 

(campanhas) e exigências da mesma, o que pode contribuir para uma melhor performance 

agrícola do seu agregado na aquisição de inputs, em melhores resultados do trabalho de 

campo e no escoamento dos produtos. 

 

71% 

29% 

Monogamia Poligamia 
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4.1.1 DESLOCAÇÕES DOS CHEFES DE FAMÍLIA AQUANDO DA GUERRA. SUAS 

CONSEQUÊNCIAS 

A situação de guerra prolongada obrigou a deslocação de muitas famílias para os centros 

urbanos ou povoações vizinhas por tempo prolongado e, à partida, indeterminado.  

Obrigados pela guerra, 60% dos chefes de família inquiridos refugiaram-se noutras 

comunidades. Aquando da deslocação, pessoas de uma mesma comunidade procuravam 

refúgio em geral para os mesmos locais. 

 

Quadro 4 – Nº de chefes de família que se deslocaram pela situação de guerra e 

tempo médio de regresso  

 

Deslocou-se 

durante a guerra 
Tempo médio de 

regresso (anos) 
C. F. Mulher 12 9 
C. F. Homem 9 11 

 

 Tendo em conta os que se deslocaram e para o caso das comunas consideradas, tem-se que: 

 Todos os habitantes da comuna do Ussoque deslocaram-se para Bolombo – Lobito, 

província de Benguela, dado que fica mais próximo da região em relação à capital da 

província (Huambo).  

 Os residentes na comuna do Mundundo atravessaram o rio para se albergarem em 

outras aldeias (zona 70), ao passo que a grande maioria dos habitantes da comuna da 

Canjamba se refugiaram na N’Ganda – Província de Benguela.  

 Os restantes chefes de família que se deslocaram, fizeram-no para os centros comunais 

ou para a capital da província. 

 Os chefes de família que já eram casados na altura da retirada, fizeram-no com os seus 

cônjuges. Os que eram solteiros e se casaram no local de refúgio, fizeram-no em geral 

com pessoas que pertenciam às mesmas ou em comunidades próximas.  

 

É inegável a relevância da proximidade linguística, de tradições e modos de vida na adaptação 

destes personagens à província vizinha, dado que parte da população daquela província é de 

etnia ovimbundo. 

Algumas das possíveis consequências da deslocação podem ser nomeadamente a perda 

temporária ou definitiva das explorações agrícolas (venda da exploração agrícola que neste 

caso pode ter sido negociada por um preço abaixo do seu valor real); aproveitamento da terra 

e seus produtos (fruteiras por exemplo que podem pertencer à exploração) por parte dos que 
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ficam, aumentando os seus rendimentos; a readaptação com as suas dificuldades que podem 

ser causadas por exemplo pela aquisição de novos hábitos, o que pode gerar desconforto aos 

conterrâneos, aquando do regresso e espera para a restituição das explorações anteriormente 

perdidas/abandonadas. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS EXPLORAÇÕES  

O termo de propriedade tradicional é ditado pelas autoridades tradicionais presididas pelo 

Soba. Estas têm presente a localização e área de exploração de cada família da comunidade. 

Assim, a aquisição de terra por venda, aluguer e outros
2
 devem ser do seu conhecimento e se 

for o caso, sujeitas à sua autorização. Por exemplo, se alguém tiver interesse em 

adquirir/comprar uma propriedade naquelas zonas (interior onde o poder tradicional é de 

extrema importância), deve em primeiro lugar dirigir-se às autoridades tradicionais de modo a 

que lhe seja autorizada a compra ou o registo de propriedade. Somente depois de obter esta 

autorização é que se pode deslocar para o governo provincial de modo a formalizar 

“legalmente” a sua compra/registo. Deste modo, evita-se que sejam registadas propriedades 

que tradicionalmente já tenham proprietário, visto haver famílias, cujo seu registo de 

propriedade, embora de várias gerações é apenas o tradicional
3
, e portanto, do conhecimento 

da comunidade local apenas. 

 

Quadro 5 - Área disponível para produzir por tipo de agregado 

 

 
Área total

4
 (ha) % Área total Área por família (ha) 

C. F. Mulher 74,1 28,2 4,1 
C. F. Homem 188,6 71,8 11,1 
Total 261,7 100,0 7,5 

 

                                                 
2 Apropriação de terreno sem dono ou herança por exemplo. 
3
 Geralmente sem registo escrito. 

4
 A medição da área de exploração dos diferentes agregados é no presente trabalho pouco precisa. Exceptuando o 

caso de seis agregados cujos chefes de família (masculinos e que ostentam maiores áreas) sabiam com relativa 

exactidão as dimensões das suas áreas. Para a obtenção da dimensão das explorações recorreu-se à comparação 

com um campo no interior da aldeia para alguns casos, e ao conhecimento local do número de dias necessários 

para a lavoura sem tracção animal para outros. Assim sendo, tem-se que 2 dias de trabalho com enxada 

equivalem a 1 hectare de terra. 
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Embora permaneçam responsáveis pelos filhos, depois de enviuvar, as mulheres podem 

perder o direito à terra que antes pertencia à família do marido, sendo esta herdada pela 

mesma. Esta situação ocorre sobretudo quando a mulher não ocupava a posição de primeira 

esposa.  

A grande maioria das explorações dirigidas por mulheres foi obtida por herança paterna (pai 

ou avô) e, portanto, tiveram de a dividir com os outros irmãos. Tais considerações podem 

estar na base para o facto de os agregados liderados por mulheres possuírem áreas de 

produção significativamente menores do que os outros agregados. 

Ainda que haja grande dispersão em termos de distribuição da área de produção (como que se 

pode verificar aquando da consulta do desvio padrão e no Quadro 6), a Figura 2 mostra que 

são os agregados liderados por homens os que apresentam valores de área de produção 

mínimas, médias e máximas superiores, sendo cada valor mais do que o dobro dos valores 

exibidos pelos agregados liderados por mulheres.  

O valor médio da área de exploração corresponde à média de área por agregado.  

 

Figura 2 - Valores estatísticos para as áreas de exploração (ha) por tipo de 

agregado 

 

 

A realidade que encontrada no que respeita à área de exploração foi distinta para os dois tipos 

de agregados, sendo que os pontos mais gritantes foram: 

Para os agregados liderados por mulheres:  

 28 % Desfruta de uma área máxima de 1 ha de terra para produzir. 

 Mais de 60% dispõe de uma área igual ou inferior a 3 ha.  

 Perto de 28% dispõe de áreas no intervalo entre mais do que 3 ha e menos ou igual a 6 

ha.  

C.F. Mulher C.F. Homem 

0,05 1,20 4,06 
11,09 15,00 

43,50 

Mínima Média Máxima 
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 Apenas 16% compreende áreas superiores a 6 ha sendo as áreas máximas encontradas 

de 14,5 e 15,0 ha. 

Para os agregados liderados por homens: 

 São todos detentores de áreas de produção superiores a 1 ha; 

 Apenas cerca de 29% destes possui áreas com dimensão entre 1,2 e 3 ha. 

 Mais de 29% com explorações cuja dimensão varia no intervalo entre mais do que 3 

ha e menos ou igual a 6 ha.  

 Mais de 41% com área superior a 6 ha. 

 Mais de 29% com área superior a 14 ha, sendo que a área de maior dimensão ostenta 

cerca de 43,5 ha. 

 

Quadro 6 - Número de agregados por escalões de área de produção (ha) e por tipo 

de agregado 

 

Menor que 1 
Entre 1 e 

3 
Entre 3 e 

6 
Entre 6 e 14 Maior que 14 Total 

C. F. Mulher 5 6 4 1 2 18 
C. F. Homem 0 5 5 2 5 17 
Total 5 11 9 4 6 35 

 

Os agregados que ostentam maiores áreas de produção residem maioritariamente na comuna 

do Mundundo – Ukuma. Estes são especializados na produção da cultura do alho que é 

escoado para os centros urbanos e para as grandes superfícies comerciais. Estão inseridos num 

grupo particular de agregados nomeadamente um chefiado por Soba, um por Secúlo, um por 

presidente de associação e outro por um familiar de soba. Esta realidade vem confirmar o que 

fora dito anteriormente acerca das possíveis regalias deste grupo de pessoas. Nota-se ainda 

que mais de 60 % destes não se deslocaram aquando da guerra. Portanto e como supracitado, 

este facto pode ter contribuído para o aumento da extensão das suas explorações. 

Curiosamente, os agregados liderados por mulheres com maior área residem na mesma área 

que outro detentor de grande área de exploração (28 ha) – Canjamba – sede de Ukuma, sendo 

que estes não ocupam nenhuma posição de destaque no seio da comunidade.  

Em suma, é no município do Ukuma onde foram identificados/entrevistados agregados com 

maiores áreas de exploração. 

É interessante perceber que naquela que é a região em que os agregados liderados por homens 

detêm maiores áreas de exploração, é também aquela em que residem todos os agregados 

liderados por mulheres com área inferior a 1 ha. Embora constatada, não foram encontradas 

razões que poderiam explicar tal realidade.  
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A prática de poligamia que poderia aqui favorecer as mulheres chefes de família em termos de 

condições de produção e consequentemente, de alimentação, pouco ocorre nesta região dado 

que segundo os chefes de família inquiridos, grande parte da população incluindo os homens 

mais abastados, é cristã e portanto, a poligamia é considerada pecado não devendo ser 

praticada. Por conseguinte, é na comuna do Mundundo que se verifica maior desigualdade 

entre agregados liderados por mulheres e liderados por homens. 

Cerca de 73 % das áreas de produção cuja extensão está inserida no intervalo; maior que um e 

menor ou igual a 3 ha, pertencem a agregados residentes no município do Londuimbali e com 

maior percentagem na comuna do Capango – sede municipal. Esta realidade deve-se 

essencialmente ao facto de este município se encontrar localizado numa zona de elevada 

altitude e afastado dos cursos de água. Consequentemente, os agregados que lá residem 

podem não possuir bandas ou nacas, que permitiria sem dúvida o alargamento das suas áreas 

de produção.  

 

4.2.1 DIVISÃO E MODO DE AQUISIÇÃO DAS EXPLORAÇÕES 

Pode-se considerar, de acordo com os dados da Figura 3, que a aquisição de terra é feita de 

dois modos principais e comuns a ambos os tipos de agregado. São essas a obtenção por 

compra e por herança. O primeiro é mais comum nos agregados liderados por homens, e a 

segunda, nos agregados liderados por mulheres. 

 

Figura 3 - Número de agregados por modo de aquisição da terra 

 

 

Curiosamente, a percentagem de terra obtida por herança pelas mulheres é muito próxima da 

obtida por compra pelos homens. Constata-se aqui o que fora dito relativamente à capacidade 

e/ou disponibilidade para obtenção de terra. Enquanto a maioria das mulheres obtém por 

herança, os homens por seu lado fazem-no por compra. Esta realidade pode advir do facto de 

as mulheres possuírem menor poder de compra, resultado entre outros factores, de menores 

C.F. Mulher 

C.F. Homem 

0 

1 

6 

8 

12 

11 

0 

1 

Arrendamento Herança Compra Casamento 
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áreas de produção em relação aos homens que ao produzirem mais, têm maior poder de 

compra porque vendem mais. Portanto, tendem em aumentar mais as suas terras, o que torna 

esta situação num ciclo vicioso.  

Os agregados que recorrem ao aluguer de explorações ou que aumentam as suas por 

casamento, são em geral os liderados por homens
5
. Estes não são detentores do que seria 

considerado grandes áreas de exploração, encontrando-se na gama de área maior de 3 e menor 

ou igual a 6 ha, pelo que se consideram casos pontuais sem grande relevância. 

 

Quadro 7 – Área de exploração por modo de aquisição e por tipo de agregado 

 Modo de aquisição da exploração  

 Casamento Compra Herança Arrendamento 

 ha % ha % ha % ha % 

C.F. Mulher 0,0 0,0 24,1 32,5 49,0 66,1 0,0 0,0 

C.F. Homem 1,4 0,7 127,2 67,4 53,5 28,4 4,5 2,4 

Total 1,4 0,5 151,3 57,6 102,5 39,0 4,5 1,7 

 

A extensão de terra arável de um dado agregado não é em geral contínua. Esta pode se 

subdividir de acordo com a humidade do solo, tipo de cultura a produzir, dimensão, 

obstáculos que se podem encontrar entre eles, nomeadamente árvores, rochas, etc., e/ou 

cônjuge responsável (especialmente para o caso das famílias com tipo de união poligâmica); 

em prédios do tipo: lavra, banda ou naca podendo haver mais do que um exemplar para cada 

tipo, ou mesmo vários prédios do mesmo tipo e de dimensão variada de agregado para 

agregado e dentro do mesmo agregado. 

A partir do que foi dito para a extensão de área de produção e de acordo com os critérios de 

subdivisão de terra, é de esperar que em média, as explorações dos agregados liderados por 

mulheres apresentem menor número de prédios. 

 

Quadro 8 - Valores estatísticos para o nº de prédios segundo o tipo de agregado 

 

Mínimo Médio Máximo 

C. F. Mulher 1 3 9 

C. F. Homem 1 5 11 

 

O grau de dispersão dos dados é relativamente alto visto serem inquiridos chefes de família 

das mais variadas situações (dentro dos dois tipos de agregado), desde os mais abastados, e 

                                                 
5
 De acordo com o que se constatou no terreno, em que se inquiriu apenas uma família que recorreu ao aluguer e 

outra em que as suas terras se viram ampliadas pelo casamento 
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portanto, com maior disponibilidade de terra, à aqueles que mal possuem o mínimo para 

sobreviver que são na sua maioria agregados liderados por mulheres. 

A ocorrência de um único prédio pode ocorrer por duas razões principais: 

 Área de exploração reduzida (inferior ou muito próxima de 1 ha) 

 Área de exploração alargada (normalmente superior a 14 ha) 

 

Quando a exploração é alargada, pode torna-se numa única fazenda, e portanto, sem divisão 

em prédios. Esta característica ocorre três vezes e sempre em agregados liderados por 

homens. Estas são áreas de 43,5, 30 e 16 ha a que pertencem a um Soba, um Secúlo e a um 

presidente de associação de camponeses respectivamente. Estes são os únicos agregados 

liderados por homens que possuem explorações sem subdivisão, contrastando com o que se 

passa nos agregados liderados por mulheres em que a posse de um único prédio por estes, 

advém de uma área de exploração inferior a 1 ha. 

Portanto, o número de prédios de uma dada exploração embora dependa também da sua área, 

não pode por si só caracterizá-la, ou seja, não se podem tirar conclusões sobre a área de uma 

exploração a partir do seu número de prédios. 

 

Figura 4 - Número de agregados por escalões de prédios 

 

 

Uma nota final ainda quanto à questão das explorações ou áreas de produção os agregados são 

geralmente detentores de ainda uma porção de terra próximo às suas casas designadas 

localmente por “Otchumbo” que não comporta mais do que 50 m
2
. Esta consiste numa 

pequena horta onde se podem produzir pequenas quantidades de amendoim, batata-doce, 

mandioca, etc., com a única finalidade de ter produtos “à mão” para alimentar o agregado e 

aumentar a variabilidade da dieta alimentar. Estes produtos não são em geral remetidos para o 
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mercado nem mesmo contabilizados em termos de quilogramas de produto/ano. Neste 

contexto, os agregados não consideram estas como áreas de produção, mas como que uma 

extensão do seu quintal (Tchikanha 2010/2011). 

 

4.2.2 EFECTIVO ANIMAL E TRABALHO COM O GADO 

Para se ter uma ideia da realidade vivida na região em estudo, destaca-se a resposta de uma 

mãe chefe de família ao lhe ser questionado se é detentora de gado: 

- "Oh minha filha, eu não tenho homem, como pois poderei ter gado?". 

O que se verificou no terreno é portanto, tido como padrão em termos regionais, ou seja, as 

mulheres, enquanto chefes de família, não são detentoras de qualquer tipo de gado 

provavelmente porque para além de ser necessária uma atenção especial e alargada no tempo, 

as mulheres desta região tradicionalmente não lidam
6
 com o gado. Os animais domésticos 

para consumo humano que estas podem eventualmente criar são aves de capoeira e 

essencialmente galinhas. Este facto, para além de contribuir para uma dieta alimentar mais 

pobre por parte destes agregados, visto restringirem-se à ingestão de um único tipo de 

proteína animal (carne de ave), limitam-nas no que respeita ao trabalho de campo dado que 

muitas vezes é necessário o uso de bovinos com charrua atrelada para facilitar as operações 

mais pesadas, nomeadamente a preparação do terreno.  

O espectro da distribuição das espécies em termos de efectivos por tipo de agregado encontra-

se ilustrado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Número de efectivos por espécie animal e por tipo de agregado doméstico 

 

                                                 
6
 Segundo a tradição, as mulheres não sabem lidar com gado no sentido de não saberem dominá-los 
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Os agregados liderados por homens por seu lado, para além de galinhas podem possuir mais 

do que uma espécie de gado, desfrutando da força de tracção para trabalhos agrícolas e da sua 

carne para a alimentação da família. Quanto ao leite, não é comum que este produto seja 

consumido pela população da região – Os ovimbundos não têm o costume de consumo de 

leite de origem animal e seus derivados (Tchikanha, 2010/2011).  

Os bovinos, são maioritariamente animais de trabalho (charruas) como se pode verificar na 

Figura 6. Neste sentido, estes animais apenas são consumidos quando em idade avançada e/ou 

doentes. Por conseguinte, cerca de 59% de agregados liderados por homens, ao serem 

detentores desta espécie de gado, têm menos necessidade de recorrer ao aluguer ou favores de 

familiares para as operações em que é necessário o uso de charrua. Os agregados que possuem 

bois para consumo/reprodução são os que têm pelo menos seis efectivos. Este número pode 

traduzir o facto de que as fêmeas se destinam unicamente à reprodução da espécie, e os 

machos, essencialmente ao trabalho com charrua. Assim, a aquisição de machos é prioritária. 

Pelo contrário, no que se refere às fêmeas, a aquisição deve ser feita somente após o agregado 

ser detentor de pelo menos quatro de machos, de modo a se alternarem evitando a sua 

exaustão. Portanto, estes agregados estão inseridos naqueles que possuem gado para trabalho. 

 

Figura 6 - Finalidade do gado bovino por número de agregados  

 

 

 

Este resultado vem confirmar os resultados de Neto (1999). Segundo este autor, a criação de 

gado é uma actividade praticada por excelência pelos homens permitindo aos camponeses das 

regiões do Planalto Central e sul de Angola a utilização de tracção animal na lavoura dos 

campos agrícolas.  

No que se refere aos caprinos, ovinos e suínos e de acordo com o mesmo autor, constituem 

em geral, função de reserva de equivalência monetária e a sua carne é consumida em refeições 

rituais ou de recepção cerimoniosa. 
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A contribuição da pesca e da caça para a alimentação é quase inexistente nas aldeias em 

estudo - Os bailundos não têm o costume de consumir peixe fresco, por isso, este é comprado 

quando já seco nos mercados mais próximos pelas famílias que não pescam, entrando 

portanto no orçamento da despesa familiar com alimentação. Contudo, quando ocorre, a pesca 

e a secagem são da responsabilidade das mulheres, geralmente jovens meninas. Quanto à 

caça, apenas um chefe de família (masculina com união poligâmica) admitiu a prática pelo 

seu agregado, sendo que esta é feita pelas suas esposas que caçam ratos do mato. 

A propriedade de gado bovino, caprino, ovino ou suíno é sinónimo de status e riqueza 

familiar, pelo que a distribuição de animais pelas famílias não é uniforme. Deste modo, pode 

haver famílias que não possuem sequer uma ave enquanto outras podem exibir mais do que 

cinco efectivos (para o caso dos bovinos e aves, até mais do que dez). 

 

Quadro 9 – Nº de agregados por escalão de nº de animais e espécie animal  

 
Chefe de família pai Chefe de família mãe 

 
0 1 a 3 4 a 7 8 a 11 A partir de 12 0 1 a 3 4 a 7 8 a 11 A partir de 12 

Ave 5 1 4 5 2 7 10 0 0 1 
Bovino 7 2 3 4 1 - - - - - 
Caprino 12 2 3 0 0 - - - - - 
Ovino 15 2 0 0 0 - - - - - 
Suíno 16 1 0 0 0 - - - - - 

 

O número de aves pode aqui ser considerado baixo, dado que o período em que se deu início 

às entrevistas constituiu um período em que a morte de galinhas infectadas por gripe dizimou 

galinheiros inteiros.  

 

4.2.3 TRABALHO NA EXPLORAÇÃO 

Tendo em conta à caracterização dos agregados, é de esperar que sejam liderados por homens 

os que ostentem mais força de trabalho (número total de pessoas do agregado que trabalham 

no campo). 

 A força de trabalho corresponde normalmente a pessoas com idade igual ou superior a 12 

anos que frequentam a escola em horário favorável à comparência no campo. Este constitui o 

horário da tarde visto o trabalho do campo começar cedo pela manhã. 
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Quadro 10 – Nº de membros do agregado que trabalha no campo e rácio nº de 

membros / força de trabalho 

 
 Nº total 

membros (A) 

Membros da família que trabalha no campo (força de trabalho) 

 

Total (B) Total/família  Nº de filhos 
 Nº de filhos 

/família 
A/B 

C. F. Mulher 62 42 2,3 24 1,3 1,5 
C. F. Homem 127 61 3,6 22 1,3 2,1 
Total 189 102 2,9 46 1,3 1,9 

 

Da força de trabalho mais numerosa ostentada pelos agregados liderados por homens (em 

média 3,6 contra 2,3), resulta uma melhor performance em termos de resultados agrícolas, e 

consequentemente monetários. Este facto contribui para que estes agregados tenham melhores 

possibilidades de aquisição e manutenção de terra e portanto, como se verificou nos pontos 

anteriores, apresentem em média maiores áreas de exploração e de cabeças de gado.  

O rácio número de membros do agregado/força de trabalho, ou seja, o número de bocas 

relativamente aos pares de braços para trabalhar, é no entanto, mais favorável nos agregados 

liderados por mulheres. Este resultado pode dever-se a que:  

 Nos agregados liderados por mulheres, todas as crianças com idades compreendidas 

entre os 12 e os 18 anos e uma criança menor de 12 anos (provavelmente menina) 

trabalham no campo. Esta situação leva a inferir que ou algumas mães não foram 

sinceras ao afirmar que as crianças frequentam a escola e portanto a sua educação 

estará a ser negativamente afectada devido à carência de mão-de-obra dos seus 

agregados; ou os seus horários são sempre favoráveis à ajuda no campo (horário da 

tarde), o que seria uma coincidência pouco provável. 

 Nos agregados liderados por homens, todas as crianças com idade inferior a 12 anos e 

mais de 93% das crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos não 

trabalham no campo. Por conseguinte, estarão mais focadas na sua educação 

construindo um futuro mais promissor do que àquelas que pertencem a agregados 

liderados por mulheres. 

Estes valores do rácio podem reverter-se ao longo do tempo pelas seguintes razões:  

 Maior número de crianças nas famílias masculinas que constituirão força de trabalho 

nos próximos anos e antes que os filhos mais velhos se desposem e saiam de casa 

formando os seus próprios agregados domésticos. 

 Relação matrimonial no seio da família que por vezes é poligâmica, favorecendo a 

reprodução e portanto, o aumento de força de trabalho futura.  
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No que respeita à administração da exploração agrícola, 100% dos chefes de família 

inquiridos, quer masculinos, quer femininos assumiram-se como responsáveis principais. 41% 

dos chefes de família masculinos assumiram partilhar tal responsabilidade com suas esposas, 

o que se pode considerar positivo e bastante encorajador para a sociedade. Numa cultura 

machista acredita-se que na maioria das vezes as esposas partilham sim os encargos, mas esta 

realidade não é publicamente assumida pelos respectivos maridos. Portanto, um percentual 

assumido de mais de 40%, percentagem essa que pode significar tomada de decisões conjunta, 

é bastante positivo para mulher na sociedade em geral e no seio do agregado em particular, 

uma vez que se está a valorizar o seu trabalho e as suas opiniões. 

 

Quadro 11 - Responsável pela exploração segundo o chefe de família por tipo de 

agregado 

 
Chefe de família Cônjuge (s) Filhos adultos 

 

Nº % Nº % Nº % 
C. F. Mulher 18 100,0 - - 1 5,6 
C. F. Homem 17 100,0 7 41,2 1 5,9 
Total 35 100,0 7 20,0 2 5,7 

 

O caso de filhos co-responsáveis das explorações constitui uma excepção e está normalmente 

associada a pais com idade mais ou menos avançada, e que portanto, necessitam de alguma 

ajuda no controlo das suas terras e negócios. Pode ainda estar associada ao regresso de um 

filho em geral por questões de divórcio, obrigando o agregado à uma convivência de ajuda 

mútua e até certo ponto de igualdade em termos de responsabilidades, entre pai (s) e filho (s). 

Quanto ao trabalho propriamente dito e de acordo com os dados do Quadro 12, as mulheres 

chefes de família têm tarefas semelhantes às esposas. As chefes de família executam a maioria 

das operações culturais e recolhem lenha. A excepção ocorre aquando da preparação do 

terreno em que se recorre à ajuda familiar (parente, pessoas que pertencendo à família, não 

fazem parte do agregado) ou a mão-de-obra assalariada. Estes últimos são contratados em 

geral, quando o trabalho é muito pesado, ou moroso. Por conseguinte, e para este tipo de 

agregados, este tipo de ajuda está praticamente confinada à preparação do terreno e à colheita. 

Nos agregados liderados por homens por seu lado, recorre-se a este tipo de ajuda 

essencialmente para a colheita (operação que mais gasta este tipo de mão-de-obra), 

sementeira, monda e com menor frequência para as restantes operações.  

Em qualquer dos casos, os membros do agregado que constituem força de trabalho, podem 

auxiliar os assalariados de modo a que as tarefas à realizar não se alonguem e/ou de modo a 

diminuir a remuneração dos mesmos. 
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A ajuda de outros membros do agregado nomeadamente de filhos, embora favoreça a redução 

do tempo de trabalho, não anula o trabalho da mulher.   

 

Quadro 12 – Nº de agregados segundo o tipo de mão-de-obra utilizada para 

agregados liderados pelo pai 

  Operador quando chefe de família é o pai 

Operações Chefe família Cônjuge (s) Outros membros Associação Assalariado Parente 

P. Terreno 13 6 3 0 4 1 

Sementeira 7 16 8 0 5 0 

Monda 11 14 9 0 5 0 

Rega quando 

ocorre 
7 1 0 0 2 0 

Colheita 12 13 10 0 10 0 

Transformação 0 15 8 0 1 0 

Venda 7 16 5 0 1 0 

Lenha 2 8 6 0 2 0 

 

Quadro 13 – Nº de explorações segundo o tipo de mão-de-obra utilizada para 

agregados liderados pela mãe 

 Operador quando chefe de família é a mãe 

Operações Chefe família Outros membros Associação Assalariado Parente 

P. Terreno 4 6 1 10 6 

Sementeira 17 7 0 1 0 

Monda 17 7 0 2 1 

Rega quando ocorre 8 4 0 0 0 

Colheita 16 9 0 4 1 

Transformação 18 7 0 0 0 

Venda 16 5 0 0 0 

Lenha 15 3 0 0 0 

 

O horário de execução de determinadas tarefas e as dinâmicas familiares aquando destas é de 

relevante importância neste estudo, sendo indispensável para a leitura dos Quadros 12 e 13. 

Neste sentido, far-se-á menção do que se passa para as diferentes operações: 

 

Preparação do terreno – Por ser pesada, quando manual
7
, esta operação é normalmente 

realizada pelo chefe de família, cônjuge e pela parte do agregado que compreende os 

membros com pelo menos 15 anos de idade. Em geral, a operação deve ter início por volta das 

                                                 
7
 Uso de enxadas que é o equipamento imprescindível para realizar esta operação naquelas condições. 
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6 horas da manhã tanto quando praticada manualmente como quando com auxílio de charruas, 

prolongando-se até por volta das 11 horas, antes que o sol se torne abrasador, fatigando ainda 

mais os operadores. Para o caso de fazer uso de uma charrua, a operação é dirigida por um 

único operador (homem chefe de família ou irmão ou tio…), terminando por volta das 10 

horas da manhã de modo a poupar esforço dos animais que têm dificuldades em trabalhar ao 

sol. 

Sementeira – Realizada em geral por mulheres e crianças, a sementeira é feita manualmente. 

Se a preparação tiver sido manual, espera-se que esta termine para se dar início a sementeira 

(geralmente no dia seguinte) que tem início por volta das 8 horas da manhã e se prolonga até 

que toda a exploração esteja semeada ou até que se esgotem as sementes. Caso contrário, ou 

seja, se a preparação do terreno for com charrua, mulheres e crianças acompanham-na 

semeando. Assim, sementeira e preparação do terreno são executadas em simultâneo. 

Monda – Esta operação salvo algumas excepções é realizada por todos os membros que por 

norma trabalham na exploração, embora os homens o façam com menos frequência. A 

ocorrência de assalariados para auxiliar nesta operação normalmente ocorre quando há uma 

combinação de exploração/prédio de dimensões superiores a 8/10 hectares e disponibilidade 

monetária. Tem em geral o horário das 8 horas da manhã às 12/13 horas. 

Rega – Realiza-se no final da tarde com auxílio de valas
8
 ou balde. Quando se recorre à valas, 

a operação é em geral, da responsabilidade do chefe de família. Quando o instrumento é o 

balde, a responsabilidade recai sobre as mulheres quer esposas, quer chefes de família. 

Colheita – Esta é a operação que carece de mais mão-de-obra. Nela participam todos os 

membros do agregado (salvo menores de 8 anos) em conjunto com mão-de-obra assalariada, 

se houver condições monetárias para tal, e por vezes também com a ajuda de parentes 

próximos e amigos. É a operação cultural que em geral demora mais tempo (tanto mais 

quanto maior a colheita), e portanto deve ser iniciada por volta das 7/8 horas da manhã e pode 

estender-se até ao fim do dia (16, 17 ou 18 horas). 

Transformação – Esta operação, é da exclusiva responsabilidade das mulheres portanto, são 

as esposas, mães chefes de família e filhas maiores de 10/12 anos de idade que a realizam 

com auxílio de pilão e pedra com o fim de produzir de fuba
9
. Esta pode apresentar textura 

variável consoante o fim para si pretendido, ou seja, consoante o tipo de alimento produzido 

com a mesma. A operação tem início por volta das 7h30 da manhã e prolonga-se até ao final 

                                                 
8
 Abertura de pequenas valas que se estendem ao longo da exploração onde se deposita a água de rega. Esta 

provém de cursos de água próximos e regam uniformemente as culturas 
9
 Farinha de milho. Pode apresentar texturas variáveis consoante o fim pretendido. 
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da tarde, salvo casos de mulheres avançadas em idade ou no caso de a quantidade de milho 

não exigir que a tarefa se prolongue. Nestes casos, pára-se mais cedo. 

 

As esposas podem usufruir da ajuda dos seus maridos e/ou de outros membros da família para 

as diferentes operações culturais. A ajuda de outros membros da família (parentes) é 

praticamente nula nos agregados liderados por homens, realidade que não coincide com a dos 

agregados liderados por mulheres. 

Constatou-se que as ajudas fornecidas pelas associações de camponeses para as diferentes 

operações culturais é bastante escassa. Esta realidade pode resultar de três factores:  

 As associações focam-se essencialmente no acesso a inputs e no escoamento dos 

produtos agrícolas (feiras alimentares por exemplo).  

 Apenas uma das quatro associações se encontrava em funcionamento. 

 A esmagadora maioria dos agregados liderados por mulheres que normalmente 

necessitariam de mais ajuda, não se encontravam inscritos nas associações, pelo que 

não usufruem das vantagens que estas lhes poderiam conferir. 

 

A recolha de lenha é feita apenas pelos agregados que não utilizam o carvão como 

combustível. Esta tarefa é realizada fundamentalmente pelas mulheres tanto esposas como 

chefes de família. Quando realizada pelos maridos, filhos do sexo masculino ou assalariados 

(nas famílias masculinas), esta operação efectua-se essencialmente com o auxílio de bois que 

lhes permite poupar esforço e aumentar a eficiência de transporte (maior quantidade de lenha 

por recolha). 

 

Quadro 14 – Horas de Trabalho/dia dos chefes de família e seus cônjuges no 

período em que as operações decorrem 

 

Chefe de família homem 
Chefe de família 

mulher 

Operações Chefe de família Cônjuge (s) Chefe de família 

Preparação do Terreno 4,5 2,3 5,9 

Sementeira 4,6 3,9 4,0 

Monda 4,9 3,7 4,8 

Rega  1,2 0,3 1,8 

Colheita 6,0 5,4 5,8 

Transformação - 7,1 7,2 

Venda 2,7 3,8 4,0 
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O tempo médio gasto para as diferentes operações é apenas considerado para os agregados 

que as praticam. Assim, para a rega por exemplo, contabiliza-se apenas a média entre o 

número de agregados que a pratica, tanto com balde como com valas (tempo que leva para a 

abertura e fecho das mesmas).  

No caso de venda dos produtos produzidos, para além de serem excluídos os agregados que 

não vendem, não se consideram àqueles que o fazem em casa, visto a venda ocorrer em geral 

por intermédio de qualquer um dos cônjuges e filhos adultos quando o cliente procura. Em 

alguns agregados liderados por homens, não foi possível considerar o tempo que o 

responsável pela venda permanece no mercado, dado que são as esposas que vão e os maridos 

nem sempre tinham a noção de quanto tempo levavam, pelo que o valor relativo à esta 

operação, pode não corresponder à realidade por falta de dados que poderiam conferir um 

aumento ou diminuição do tempo médio. 

A transformação dos cereais é uma operação geralmente executada por mulheres com a ajuda 

das filhas a partir dos 10/12 anos de idade, pelo que quanto mais filhas "crescidas" ou 

mulheres na família, de mais ajuda na transformação usufruem. Todavia, os dados acerca do 

tempo gasto nesta operação pelas mulheres chefes de família e esposas contrasta com o que 

fora dito anteriormente, e portanto, com o que era de se esperar. Este resultado pode ser 

atribuído a diferentes factores nomeadamente: 

 Apenas ter sido questionado sobre o número de horas/dia que é necessário para a 

transformação e não o número total de dias para o efeito; 

 Alguns agregados liderados por homens, não terem o milho como o número 1 entre as 

culturas principais e portanto é produzido em quantidades inferiores do que seria de 

esperar;  

 As ajudas são superiores - maior número de agregados com ajuda de outros membros 

do agregado e de assalariados - nestes agregados, havendo mesmo duas esposas que 

sequer realizam tal tarefa. 

 

No que diz respeito à lenha, não foi questionado o tempo médio necessário para a sua recolha, 

sabe-se apenas que quando esta é recolhida próximo às lavras, o local de recolha pode distar 

destas até cerca de 1,5 km, ao passo que quando recolhida perto de casa, esta distância pode 

chegar aos 3 km. 

Segundo Lawrence, et al. (1999), as mulheres casadas em geral, ao passarem menos tempo no 

campo, devem dedicar-se mais à lida da casa, refeições para o marido, etc., o que foi 

constatado nas regiões em estudo. Por outro lado, e devido ao facto de agregados liderados 
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por homens serem detentores de mais e melhores tecnologias agrícolas, a sua produção é 

superior. Isto significa que para o caso do milho por exemplo, em que a transformação é da 

exclusiva responsabilidade da mulher, o trabalho torna-se mais pesado e moroso 

(transformação de mais quilos de milho por pessoa). Este facto não foi verificado porque 

como referido anteriormente, apenas se inquiriu sobre o tempo médio gasto nas 

transformações e não o número de dias necessários para transformar todo o milho que as 

famílias consomem sob a forma de farinha. Pensa-se no entanto, que se tal fosse questionado, 

também se verificaria esta parte da teoria de Lawrence, et al. (1999), visto que como se irá 

verificar no ponto 4.4, os agregados liderados por homens produzem mais do dobro em 

relação aos agregados liderados por mulheres.   

O trabalho de campo torna-se menos pesado para a mulher enquanto esposa pela presença 

masculina. Mas, como supracitado, esta ajuda remete para um aumento nos encargos da 

transformação do milho, venda e tarefas relativas ao lar. Neste sentido, as diferenças 

verificadas no número médio de horas de trabalho no campo para o caso das mulheres chefes 

de família versus esposas, devem-se também a tais encargos adicionais, que obrigam a que 

estas fiquem menos tempo no campo para que possam ir preparar a refeição do marido e 

filhos por exemplo.  

4.3 ITINERÁRIOS TÉCNICOS E USO DE RECURSOS 

As mudanças tecnológicas e o uso dos recursos pelos agregados, dependem da localização das 

suas comunidades (disponibilidade ou não de lenha), posse de gado bovino ou relacionamento 

próximo com parente que o possua, acesso à informação, que neste caso pode estar 

relacionada com a inserção numa associação de camponeses, aquisição de alguns 

conhecimentos técnicos, que pode facilitar o bom uso de recursos como do solo no caso de se 

praticar ou não rotação, questões de tradição, entre outros.  

Para se ter uma ideia do que se passa em termos de mudanças tecnológicas ou no modo como 

os agregados lidam com a terra e usam os recursos disponíveis em prol da agricultura, 

questionou-se acerca das mudanças que possam ter ocorrido nos últimos 5/10 anos agrícolas. 

Inquiriu-se ainda sobre a forma como fazem uso de certos recursos considerados relevantes 

em qualquer tipo de agricultura e que permitem maximizar a produção minimizando os danos 

nos recursos naturais como o solo, especialmente na agricultura mais rudimentar. 
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Em relação às mudanças ocorridas nos últimos anos, questionou-se acerca da alfaia 

actualmente usada na preparação do terreno, do facto de ter ocorrido mudança desta nos 

últimos anos, e das disponibilidades de adubo e de sementes também no sentido de ter 

ocorrido alguma alteração. 

No que se refere ao uso harmonizado dos recursos, inquiriu-se sobre a prática ou não de 

rotação pelos agregados, a prática e a técnica de rega, e o recurso usado para combustível – 

carvão ou lenha. 

O tipo de rotação mais comum no conjunto de agregados que pratica esta operação foi: Milho 

– feijão – batata. 

Os Quadro 15 e 16 mostram de forma resumida, a relação entre as tecnologias agrícolas com 

o tipo de agregado. 

 

Quadro 15 – Disponibilidade Recursos por número de agregados 

 

Instrumento utilizado para a 

preparação do terreno 
Disponibilidade e uso 

de adubo 
Disponibilidade de 

sementes 
Usa 

enxada 
Usa 

charrua 
Introduziu 

charrua  
Diminuiu Aumentou Diminuiu  Aumentou 

C. F. Mulher 6 14 1 1 9 1 2 

C. F. Homem 3 14 4 1 11 0 2 

Total 9 28 5 2 20 1 4 

 

Quadro 16 - Uso de Recursos por número de agregados 

 
Rega? Como? Faz Rotação? Usa Carvão? 

Usa tracção para 

transportar lenha? 

 Não  Com balde Com valas Sim Não Sim Não Sim Não 

C. F. Mulher 10 5 3 3 15 3 15 0 18 

C. F. Homem 8 3 6 4 13 3 14 4 13 

Total 18 8 9 7 28 6 29 4 31 

 

A incoerência entre o número de agregados que usam enxada e os que usam charrua, no caso 

dos agregados liderados por mulheres, deve-se ao facto de algumas destas só fazerem o uso da 

alfaia quando há disponibilidade monetária para alugar. Outras, por seu lado, usufruem da 

ajuda de parentes com suas charruas para lhes auxiliar na preparação do terreno.  

Constata-se uma vez mais que os agregados liderados por homens gozam e/ou fazem uso de 

mais e melhores condições de trabalho (considerando o número de agregados que usufrui de 

tais condições), bem como importantes práticas que favorecem a fertilidade da terra como a 

rotação e o uso de valas para a rega. Tais apreciações, associadas ao facto de estes agregados 
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terem maior disponibilidade de terra, espera-se que apresentem maiores produções no final de 

cada ano agrícola.  

O consumo de carvão deve-se à escassez de lenha nas proximidades da região em que foi 

verificado o seu uso, constituindo portanto, uma necessidade e mais uma despesa familiar.  

O uso de tracção para a recolha de lenha facilita o seu transporte aumentando a eficiência. 

Assim, os agregados que o fazem (todos liderados por homens) podem recolher em intervalos 

mais alargados. As famílias que desfrutam do uso de bovinos para a recolha de lenha são as 

que foram referidas anteriormente como detentoras de maiores áreas de exploração e com 

maior número de cabeças de gado bovino. São essas às residentes na comuna do Mundundo e 

cujos chefes de família são respectivamente um Soba, um Secúlo, um Presidente de 

associação e um familiar de Soba. 

A prática de rotação de culturas, não é restrita a uma região ou classe social, ou seja, é 

praticada tanto pelos agregados liderados por mulheres como pelos liderados por homens e 

em que os chefes de família podem ou não exercer altos cargos administrativos/sociais. Pode-

se então dizer que as práticas agrícolas adoptadas dependem da tomada de decisão por parte 

dos chefes de família. Por outro lado, poder-se-ia fazer menção do nível de escolaridade dos 

chefes de família (ou de seus pais) que desempenham tais operações. Mas, este ponto não faz 

parte dos objectivos deste trabalho podendo porém suscitar o interesse de quem queira se 

aprofundar em relação a este assunto.  

A definição dos tipos de itinerário para verificar quais as famílias mais eficientes em termos 

tecnológicos e de uso de recursos fez-se a partir das 35 explorações e tendo em conta as 

variáveis consideradas as mais favoráveis para produção; tecnologia poupadora de mão-de-

obra e esforço (charrua com tracção animal) e tecnologia que favorece a produtividade da 

terra (rotação e rega), visto que as outras operações e recursos são comuns a todos os 

agregados.  

Construiu-se portanto os seguintes itinerários: 

Tipo 1 – Com charrua, com rotação e com rega. 

Tipo 2 – Com charrua, com rotação e sem rega  

Tipo 3 – Com charrua, com rega e sem rotação 

Tipo 4 – Com charrua, sem rotação e sem rega 

Tipo 5 – Com enxada, com rotação e com rega 

Tipo 6 - Com enxada, sem rotação e com rega 

Tipo 7 – Com enxada sem rotação sem rega. 
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(O itinerário – Com enxada, com rotação e sem rega não foi encontrado pelo que não foi 

considerado). 

O factor mais importante que limita a prática agrícola em Angola em geral, é a precipitação, 

sendo que esta que diminui de norte para sul – Neto (1999). Portanto, tendo em conta que as 

zonas consideradas exibem valores de humidade relativa alta e pluviosidade alargada no 

tempo (7 meses/ano), considera-se aqui o uso de charrua mais favorável do que a rega, e a 

prática de rotação equiparada à rega. Sabe-se ainda que para a província do Huambo, o factor 

mais limitante da agricultura é a carência de fósforo nos solos, sendo especialmente agravante 

para a cultura do milho que é exigente em relação a este nutriente. 

 

Hierarquia dos tipos de itinerário técnico do maior para o menor uso de tecnologia:  

 

Tipo 1 e 2 (A) – Uso de tecnologia poupadora de esforço, mão-de-obra e de terra, em que há 

utilização de charrua, prática de rotação e prática de rega (maioritariamente). 

Tipo 3 (B) – Uso de tecnologia de tecnologia poupadora de mão-de-obra e esforço (charrua) e 

uma poupadora de terra (rega). 

Tipo 4 (C) – Uso apenas de tecnologia poupadora de mão-de-obra e esforço.  

Tipo 5, 6 e 7 (D) – Não usa tecnologia poupadora de mão-de-obra e esforço e é 

maioritariamente sem rega ou rotação. 

Os resultados obtidos relativos a estas questões estão dispostos no Quadro 17. 

 

Quadro 17 - Itinerário técnico por número e tipo de agregado e em percentagem de 

agregados. 

 

A B C D 

 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 7 

 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

C. F. Mulher 1 5,5 1 5,5 5 27,8 7 38,9 1 5,5 1 5,5 2 11,1 

C. F. Homem 3 17,6 1 5,9 6 35,3 4 23,5 0 0,0 0 0,0 3 17,6 

Total 4 11,4 2 5,7 11 31,4 11 31,4 1 2,9 1 2,9 5 14,3 

 

Tem-se verificado que as condições mais favoráveis à produção, no que respeita à extensão 

das explorações, força de trabalho agrícola e posse gado bovino, são ostentadas sobretudo 

pelos agregados liderados por homens. Portanto, espera-se que sejam estes os que devem 

apresentar melhores resultados agrícolas. Verifica-se ainda que são estes os agregados que 

apresentam itinerários mais complexos, dado que cerca de 24% destes trabalham segundo o 
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itinerário A, e aproximadamente 60% se encontram dentro da gama dos itinerários A e B. Os 

itinerários C e D compreendem cerca de 41 % destes agregados, sendo que 23,5% 

correspondem ao itinerário C e 17,6% ao D (Quadro 17). Ainda neste tipo de agregado e 

contrariamente ao que se passa nos agregados liderados por mulheres, nota-se que ocorre uma 

menor variação do tipo de itinerário adoptado, não havendo agregados que pratiquem os 

itinerários Tipo 5 e Tipo 6. 

No que respeita os agregados liderados por mulheres, cerca de 55,5% destes praticam 

itinerários C e D e em menor percentagem, cerca de 44%, exibem itinerários A (11%) e B 

(33,3%). 

O uso de charrua por aluguer ou através de um parente contribui para o aumento de itinerários 

A e B especialmente dos agregados liderados por mulheres
10

, que se aproximam dos 

agregados liderados por homens neste tipo de itinerários. Todavia, o itinerário mais comum 

neste tipo de agregado é o C (Tipo 4) com cerca de 39% de agregados que o praticam.  

Em suma e uma vez mais, são os agregados liderados por homens os que exibem melhores 

condições para uma boa performance agrícola. 

 

4.4 PRODUÇÃO E ESCOAMENTO DOS PRODUTOS  

O milho é a cultura mais importante da região, sendo por isso, produzido por todas as 

famílias. Este facto deve-se a que a “Ohita
11

” que é feita apenas com “fuba” de milho é a 

base de quase todos os pratos típicos da região e portanto, base da alimentação da população. 

É ainda utilizada confeccionar papas, salgados, bebidas com e sem álcool, entre outros. 

Considerando a variedade de culturas a produzir, constatou-se que são os agregados liderados 

por homens os que mais diversificam as suas produções, sendo muitas vezes pioneiras no que 

respeita à determinados produtos. Esta realidade pode estar associada ao facto de os homens 

estarem mais atentos às mudanças do mercado e predispostos a arriscar ao passo que as 

mulheres preferem à partida “jogar pelo seguro”. Soja e alho são algumas das culturas que 

estão neste caso a ser introduzidas nos últimos anos. Deve-se ainda ter em conta que não estão 

                                                 
10

 Sem as ajudas não poderia usufruir de itinerário muito favorável. O itinerário mais favorável para este tipo de 

agregado seria o Tipo 5. 

11
 Pirão feito a partir de fuba de milho. Género de puré de farinha de milho. 
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a ser aqui considerados alguns produtos como o amendoim visto serem mais comuns de estes 

serem cultivados no “Otchumbo” e portanto tidos como pouco ou menos importantes no que 

respeita à produção (kg/ano). 

 

A Figura 7 mostra o espectro de produtos produzidos por número de agregados que produz. 

 

Figura 7 – Culturas Produzidas por número de agregados 

 

 

O estatuto de culturas principais foi dado pelos chefes de família que assim as consideraram. 

Estas estão normalmente associadas à quantidade que são produzidas, sua importância no seio 

do agregado em termos alimentares e de escoamento para o aumento do rendimento dos 

mesmos. As culturas principais identificadas são nomeadamente o alho, a batata, o feijão e o 

milho. Cada família pode ter mais do que uma cultura principal figurando o milho nesta 

categoria para a maioria dos agregados. 

 

Figura 8 - Culturas principais por número de agregados que produz 

 

 

A cultura do alho foi introduzida há poucos anos (pouco menos de uma década) no município 

do Ukuma, e rapidamente tornou-se cultura principal dos agregados que a adoptaram, pela sua 
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crescente procura pelos comerciantes citadinos, e porque aquela região oferece condições 

edafo-climáticas favoráveis à cultura da mesma.  

O escoamento daquela cultura é feito em casa visto os comerciantes geralmente comprarem-

no ainda no campo e se responsabilizarem pelo seu transporte. As outras culturas, contudo, 

são comuns nas várias regiões em estudo. 

Embora sejam os agregados liderados por homens que produzem maior variedade de culturas, 

as mulheres também vão diversificando as suas produções, devido não só à procura de 

mercado, como também para variar a alimentação das suas famílias. A produção de soja por 

exemplo, começa a ganhar terreno devido ao aumento da procura, sendo os homens os 

primeiros a arriscar na nova cultura que se tem mostrado rentável. 

As mulheres chefes de família assumem vontade de diversificar e aumentar a produção de 

hortícolas e de alho e apresentam a falta de sementes como o principal obstáculo. Estas 

também foram as que apontaram a necessidade de diversificar a alimentação do seu agregado 

com a produção de hortícolas, para além de aumentar o rendimento do agregado com a sua 

venda. Assim, e em concordância com o que se passa noutros países da África Subsaariana, 

não se nota grandes diferenças entre culturas produzidas pelas mulheres e culturas produzidas 

pelos homens. Embora sejam os homens os que apresentam maior diversidade de produtos a 

cultivar, estes não são exclusivos deste grupo e também produzem aqueles que seriam 

considerados “produtos de mulher”
12

. O alho é a única cultura que poderia aqui ser 

considerada como “cultura de homem” pelo número de chefes de família masculinos que a 

produzem ser cinco vezes superior ao número de chefes de família femininos. Mas, como o 

número de inquéritos foi consideravelmente reduzido, considera-se inadequada este tipo de 

inferência.  

Como à partida os homens têm melhores condições financeiras (resultado do que foi referido 

em pontos anteriores), os agregados liderados por homens apresentam condições mais 

favoráveis para diversificar as suas produções, podendo deslocar-se a maiores distâncias em 

busca de sementes e outros inputs. Este facto pode também ser considerado um dos motivos 

por que os homens são mais propensos a arriscar em novas "aventuras de produção", como 

também foi verificado por Doss (2001) aquando dos seus estudos pela África Subsaariana.  

 

                                                 
12

 Como refere a bibliografia, produtos de mulher são os que obedecem duas características principais, 

nomeadamente não ser difícil de cultivar e pertencer à base alimentar do agregado/população. 
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4.4.1 QUANTIDADE PRODUZIDA 

Verificou-se nos pontos anteriores que os agregados liderados por homens são detentores de 

maiores áreas de exploração, mais acesso a sementes e adubo e praticam mais operações 

favoráveis à produção, nomeadamente a rotação e rega (Itinerário Técnico e Uso de Outros 

Recursos), portanto, é de esperar que estes agregados tenham melhores resultados agrícolas 

(kg de produção mais alto) relativamente aos agregados liderados por mulheres.  

 

Quadro 18 – Produção das Culturas Principais pelos agregados que as consideram 

como tal (kg/ano) 

 
Produção total Produção por agregado  

Produção por membro de 

agregado 

 
Alho Batata Feijão Milho Alho Batata Feijão Milho Alho Batata Feijão Milho 

C.F. Mulher 0 480 960 7020 - 240 120 439 - 40 29 140 

C.F. Homem 5950 4750 1070 31370 1190 1188 214 2091 126 176 31 283 

Total 5950 5230 2130 38390 1190 872 164 1238 126 134 31 238 

 

Para todas as culturas principais
13

, os agregados liderados por homens produzem mais do 

dobro em relação os agregados liderados por mulheres como se pode verificar a partir do 

Quadro 18. Portanto, e apesar de o número de membros nos agregados liderados por homens 

também corresponder a mais do dobro que nos liderados por mulheres (Quadro 1 – 

Caracterização das famílias), os primeiros usufruem de maiores quantidades de alimento por 

pessoa por ano, podendo-se concluir que se tivermos em conta apenas o trabalho de campo, 

suas condições e a nutrição dos membros dos agregados, as mulheres que se encontram em 

matrimónio gozam de melhor qualidade de vida do que àquelas que são viúvas ou 

divorciadas. Esta questão é fortalecida tanto pela Figura 11 – Agregados com auto-suficiência 

de produção -, que indica se o que se produz é suficiente para manter o agregado até o ano 

agrícola seguinte, ou se costuma haver necessidade de obtenção destes alimentos no mercado 

diminuindo a poupança dos agregados; como pelo Quadro 14 – Horas de trabalho/dia dos 

chefes de família e seus cônjuges no período em que as operações decorrem - em que nos 

agregados liderados por homens, como foi visto, as esposas despendem um número de horas 

de trabalho de campo consideravelmente menor do que as mulheres chefes de família. 

                                                 
13

 O alho é considerada uma cultura principal no sentido esta ser a cultura que mais contribui para o aumento do 

rendimento do agregado aquando do seu escoamento. Esta, não constitui uma cultura com importância relevante 

em termos alimentares no seio do agregado, pelo que os dados relativos à produção por membro não constituem 

a ingestão da cultura pelos membros, mas apenas a divisão equitativa desta pelos membros dos agregados.  
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4.4.2 ESCOAMENTO DOS PRODUTOS  

 

O destino da produção agrícola depende do tipo de cultura, sua importância para a 

subsistência familiar e do seu valor de mercado (relação procura/oferta). Por conseguinte, se 

um produto for essencialmente de subsistência, destina-se ao auto-consumo, como é o caso do 

milho e do feijão, caso contrário, destina-se ao mercado. 

Os Quadros 19 e 20 mostram os principais destinos dos produtos principais dos agregados 

liderados por mulheres e liderados por homens. 

 

Quadro 19 – Escoamento dos produtos principais nos agregados liderados por 

mulheres 

Destino da produção 
Alho Batata Feijão Milho 

kg % kg % kg % kg % 

Auto-consumo 0 0,0 40 8,3 380 39,6 4485 63,9 

Armazenamento 0 0,0 150 31,3 100 10,4 1030 14,7 

Venda 150 100,0 280 58,3 440 45,8 1275 18,2 

Outros 0 0,0 10 2,1 40 4,2 230 3,2 

Total 150 100,0 480 100 960 100,0 7020 100,0 

Nota: Uma das chefes de família não tinha presente as quantidades em que subdividiu o milho para os diferentes 

destinos mas como esta também não tinha presente o quanto produziu, acabou por não ter efeito sobre os 

resultados.  

 

Quadro 20 – Escoamento dos produtos principais nos agregados liderados por 

homens 

Destino da produção 
Alho Batata Feijão Milho 

kg % kg % kg % kg % 

Auto-consumo 190 3,2 360 7,6 90 15,8 11360 46,6 

Armazenamento 910 15,3 320 6,7 80 14,0 1855 7,6 

Venda 4770 80,2 4030 84,8 370 64,9 8580 35,2 

Outros 80 1,3 40 0,8 30 5,3 2605 10,7 

Total 5950 100,0 4750 100,0 570 100,0 24400 100,0 

Nota. Um chefe de família não tinha presente as quantidades escoadas do feijão e dois chefes não tinham estes 

dados para o milho, pelo que o total de escoamento não inclui as quantidades referentes a aqueles agregados. 

Deste modo, as quantidades totais de feijão e de milho no escoamento não correspondem aos totais produzidos. 

 

Constata-se que a cultura do milho é essencialmente para consumo, ao contrário da cultura do 

alho e da batata, que são sobretudo para venda nas cidades e mercados locais. A venda do 

milho é normalmente feita depois da sua transformação em “fuba” com textura variável. O 
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feijão, embora escoado para o mercado em quantidades consideráveis, é também bastante 

importante na alimentação das populações. Os dados relativos a cultura do feijão e do milho 

para agregados liderados por homens estão incompletos porque dois dos chefes de família 

entrevistados não tinham presentes as quantidades que escoavam. Assim, a sua importância 

no auto-consumo verifica-se no Quadro 19, relativo aos agregados liderados por mulheres. 

As quantidades armazenadas são em geral para serem utilizadas como sementes na campanha 

seguinte, ao passo que as quantidades referentes a "outros" são para uma eventual oferta a 

familiares e amigos que visite a família
14

. Embora alguns agregados se encontrem bastante 

satisfeitos com os resultados das suas produções, dado que de acordo com alguns agricultores, 

é mais do que suficiente para a auto-subsistência do agregado, estes consideram ainda débil o 

mecanismo de escoamento dos seus produtos para os mercados mais atractivos. Esta situação 

deve-se essencialmente e de acordo com alguns agricultores da comuna do Mundundo – 

Ukuma, à falta de um programa adequado de absorção dos produtos, da escassez de 

transportes de carga pelo mau estado das estradas que ligam os municípios às comunas que 

contrastam com as vias rodoviárias que ligam os onze municípios da província, e ainda, pela 

insegurança aquando do transporte - Roubos. 

 

Figura 9 - Locais de escoamento por número de agregados – Onde vende? 

 

 

O local de venda é escolhido de acordo com o tipo de cultura a vender, da época em que se 

vende (muita ou pouca procura), das necessidades do agregado e da sua disponibilidade 

relativamente ao tempo, deslocação e quantidade de produto que é se pretende vender
15

.  

 

                                                 
14

 De acordo com a tradição, nenhum visitante volta para sua casa de mãos vazias. 
15

 Pequenas quantidades não justificam grandes deslocações do mesmo modo que quantidades muito grandes 

geram a preferência em vender em casa. 
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Figura 10 - Locais de escoamento por número de agregados – Onde prefere vender? 

 

 

Os preços mais baixos são normalmente praticados aquando da venda em casa e/ou nos 

pequenos mercados locais (praças - mercados informais). O custo de transporte é zero para a 

venda em casa e tanto mais elevado quanto maior a distância da casa para o mercado. A venda 

em casa é por vezes preferível para os produtores, visto encararem-na como uma forma de 

protecção contra roubos/assaltos (principalmente para os produtores da comuna do Mundundo 

- Ukuma). A cidade vizinha avaliada neste trabalho é a cidade de Benguela que faz fronteira 

com a comuna do Ussoque – Londuimbali, ao passo que a cidade é a capital da província - 

Huambo. Os preços praticados nestes locais são os mais atractivos para quem vende visto o 

poder de compra dos consumidores ser superior. Como foi referido anteriormente, a escolha 

do local de venda cabe ao chefe de família (pai e/ou mãe), podendo cada agregado vender em 

mais do que um local, consoante o tipo de produto e do vendedor responsável. 

A disponibilidade de clientes/procura é também um factor importante aquando da escolha do 

local para vender. Esta é tanto maior quanto mais próximo das vilas e cidades, aumentando 

também o poder de compra dos mesmos e diminuindo o tempo de venda. Por conseguinte, é 

importante estudar a relação quantidade de produto/custo de transporte/quantidade de clientes 

e seu poder de compra, ou seja, preço que pode ser praticado, para que a escolha seja mais 

benéfica quanto possível para os agregados que vendem. 

As culturas que usualmente são vendidas em casa são as hortícolas de folhas nomeadamente 

folhas de batata, batata-doce, abóbora, etc., que nesta região e país são consumidas, e o alho. 

Batata e outras hortícolas são normalmente vendidas em mercados locais e nas cidades, pela 

sua elevada procura nestes locais. O milho/”fuba” e o feijão podem ser vendidos em qualquer 

dos locais mencionados embora seja mais comum que a ”fuba”  seja vendida nos mercados 

locais. 
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4.5 AUTO-SUFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO E NECESSIDADES ADICIONAIS 

A auto-suficiência de produção corresponde ao facto de as famílias necessitarem ou não de 

comprar milho, feijão ou batata, conforme a cultura principal, antes que termine o ano 

agrícola. Neste sentido, a família é auto-suficiente se não necessitar de adquirir nenhum 

daqueles três produtos no mercado, ou seja, se o que produz como cultura principal é 

suficiente para a manutenção da família até ao ano agrícola seguinte. 

 

Figura 11 – Agregados com auto-suficiência de Produção 

 

 

Aqui, são também os agregados liderados por mulheres os que maioritariamente sofrem de 

carências, pelo que constituem um grupo de risco. Apenas cerca de 39% dos agregados 

liderados por mulheres são auto-suficientes. Esta situação é extremamente preocupante 

porque como foi referido no ponto 3.3, estes agregados constituem mais de 32% dos 

agregados das regiões rurais como é o caso da região em estudo.  

As associações de camponeses, quando funcionais, proporcionam determinadas vantagens os 

seus membros, nomeadamente informação, facilidade de transportes para feiras alimentares 

em centros urbanos, facilidade de obtenção de inputs para a produção, ajuda de campo, entre 

outras. O reduzido número de agregados liderados por mulheres inseridos nas associações 

pode ser um dos motivos pelo qual estes têm maiores dificuldades na aquisição de sementes e 

de adubo por exemplo.  

Para que um agregado seja membro e usufrua dos benefícios da associação é necessário que 

coopere com a mesma, participando em actividades por ela requeridas. Estas actividades são 

nomeadamente acções de formação, palestras e a cedência de mão-de-obra para trabalhar nas 

explorações da associação no âmbito da rotatividade entre agregados. 
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Quadro 21 – Inserção na Associação e Necessidades Adicionais segundo o chefe de 

família por nº de agregados 

Necessidades adicionais 

 
Inserção na 

Associação 
Crédito 

Vestuário e 

calçado 
Assistência 

médica 
Educação 

Posto de 

vendas 

C. F. Mulher 12 13 8 7 1 18 

C. F. Homem 15 11 5 3 1 17 

Total 27 24 13 10 2 35 

 

Quanto a algumas necessidades adicionais, o crédito para a aquisição de mais e melhores 

inputs e a fixação de um posto de vendas de produtos essenciais e material de trabalho 

(enxadas, catanas, etc.) são tidos como as necessidades mais urgentes e comuns em ambos os 

tipos de agregado. A assistência médica no sentido de haver um Posto médico próximo com 

pelo menos um médico e um enfermeiro, e o vestuário foram também apontados como 

algumas das necessidades especialmente pelas mulheres chefes de família. 

De acordo com os chefes de família, a maioria das crianças em idade escolar frequenta a 

escola, pelo que esta não constitui uma carência para os mesmos que se mostram preocupados 

com a educação dos seus filhos. Os dois chefes de família que apontaram este ponto como 

necessidade, afirmaram ser no sentido de sentiram necessidade de a escola se poder situar 

mais próximo às suas habitações.  

 

Os Quadros 22 e 23 fazem um resumo do que se passa para os diferentes agregados quanto 

tipo de itinerário, características do agregado, seus bens e produção de milho. Esta cultura foi 

seleccionada por constituir base alimentar da região, pertencendo à gama de culturas 

principais de cerca de 90% dos agregados domésticos segundo os chefes de família 

entrevistados. Portanto, os agregados produzem-na com o intuito de durar um ano agrícola e 

se possível, haver excedentes para a venda e para a reserva de sementes. 

 



Mulher, Trabalho e Agricultura. Um estudo de caso no Planalto Central angolano. 

 

 
63 

Quadro 22 – Síntese de indicadores para explorações dos agregados liderados pela 

mulher 

 

Tipo de itinerário 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Total 

Nº de agregados 2 5 6 4 17 

Nº de membros 7 18 23 13 61 

Área total de exploração (ha) 9 10 42 11 72 

Área de exploração / agregado (ha) 4,5 2,0 7,0 2,8 4,2 

Nº de prédios 8 12 23 16 59 

Nº de prédios/agregado 4,0 2,4 3,8 4,0 3,5 

Nº de activos 8 12 11 9 40 

Nº de activos /agregado 4,0 2,4 1,8 2,3 2,4 

Nº de filhos activos 7 7 6 4 24 

Nº de filhos activos/agregado 3,5 1,4 1,0 1,0 1,4 

Área média/activo (ha) 0,56 0,17 0,64 0,31 0,11 

Nº aves 3 6 27 3 39 

Produção total de milho (kg) 800 700 4300 1420 7220 

Produção de milho/agregado (kg) 400 140 717 355 425 

Produção de milho/activo (kg) 100 58 391 158 181 

Produção de milho/ membro (kg) 114 39 187 109 118 

Nota: Uma das chefes de família com itinerário tipo C (4) não tem presente a quantidade que produziu, pelo que 

não foi contabilizada aquela quantidade e portanto, os totais da produção de milho foram obtidos subtraindo os 

valores referentes ao seu agregado familiar. 

 

No que se refere aos agregados liderados por mulheres, é a área de exploração e não o tipo de 

itinerário adoptado que constitui uma mais-valia para maiores produções como seria de 

esperar. Curiosamente, alguns agregados (mais de 35%) com maiores áreas, adoptam 

itinerários com níveis tecnológicos relativamente baixos (Tipo C. Pelo contrário, alguns 

agregados (cerca de 30%) com menores áreas de exploração tendem a adoptar itinerários com 

níveis tecnológicos mais elevados.  

Poder-se-á levantar a questão de que alguns dos agregados mais favorecidos no que se refere à 

área não sentirem a necessidade de adopção de práticas culturais poupadoras de terra e que 

favoreçam a produção (rotação e rega) e do porquê de não sentirem essa necessidade. Alguns 

agregados com menores áreas pelo contrário, tendem a adoptar tais tecnologias de modo a 

maximizar as suas produções por meio delas. 

São os agregados que pertencem ao itinerário C que no seu conjunto e mesmo não incluindo 

os resultados agrícolas de um dos agregados, apresentam maiores produções (total, total por 

agregado e total por membro), maior número de aves e uma área total superior à soma das 
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áreas dos restantes itinerários. Os agregados do itinerário B pelo contrário, exibem no seu 

conjunto menor produção de milho, apresentando uma área menor do que os itinerários C e D. 

Por conseguinte, embora o itinerário B exiba condições que à partida favorecem a produção, 

apresenta os resultados pouco favoráveis para os agregados. 

Não foram encontradas explicações para o facto de os agregados com itinerários B 

apresentarem produções muito inferiores (menos de metade) aos agregados com itinerários D, 

dado no seu conjunto, apresentam áreas de exploração muito próximas. Poder-se-ia talvez 

inferir esta situação deve-se a que um dos agregados que pratica o itinerário B e que possui 

área de exploração 6 ha, não ter o milho como cultura principal, mas esta, não constitui na 

minha opinião, razão plausível. O facto de agregados que praticam o itinerário Tipo A e que 

apresentam áreas de exploração 1,7 vezes superior à aqueles que praticam o itinerário D, 

apresentarem resultados muito próximos a estes também é uma incógnita. 

Estes resultados não devem no entanto desencorajar a adopção de operações culturais 

poupadoras de terra que são bastante relevantes sobretudo a longo prazo. Poder-se-á também 

levantar-se a questão da eficiência de utilização da terra. Agregados com maiores áreas 

podem não fazer o uso mais eficiente destas por razões diversas, nomeadamente por escassez 

de sementes, de mão-de-obra, entre outras. 

 



Mulher, Trabalho e Agricultura. Um estudo de caso no Planalto Central angolano. 

 

 
65 

Quadro 23 - Síntese de indicadores para explorações dos agregados liderados por 

homens 

 
Tipo de itinerário 

 
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Total 

 Nº de agregados 4 6 4 3 17 

 Nº de membros 31 52 29 15 127 

Área total de exploração (ha) 12 112 44 21 189 

Área de exploração / agregado (ha) 3,0 18,7 11,1 6,8 11,1 

 Nº de prédios 16 22 27 16 81 

 Nº de prédios/agregado 4,0 3,7 6,8 5,3 4,8 

 Nº de activos 15 20 18 8 61 

 Nº de activos /agregado 3,8 3,3 4,5 2,7 3,6 

 Nº de filhos activos 5 9 6 2 22 

 Nº de filhos activos/agregado 1,3 1,5 1,5 0,7 1,3 

Área média/activo (ha) 0,74 3,11 2,76 2,28 0,65 

 Nº de bovinos 2 52 16 1 71 

 Nº de caprinos 4 11 3 1,0 19 

 Nº de ovinos 0 4 0 1 5 

 Nº de suínos 0 1 0 1 2 

 Nº de aves 32 57 14 2 105 

Produção total de milho (kg) 2570 19600 7400 2600 32170 

Produção por agregado (kg) 643 3267 1850 867 1892 

Produção de milho/activo (kg) 171 980 411 325 527 

Produção de milho/ membro (kg) 83 377 255 173 253 

 

O cenário que se verifica para o caso dos agregados liderados por homens é algo diferente. 

Por exemplo, para o caso dos agregados que adoptam o itinerário A, embora com uma área 

total próxima da metade da área total do itinerário D, ambos ostentam produções totais muito 

próximas sendo portanto inegável a importância da adopção de operações culturais 

poupadoras recursos.  

Os agregados com maiores áreas de exploração encontram-se entre os itinerários B e C. Estes 

são também os que no geral exibem maiores produções, cabeças de gado e aves; confirmando 

o que fora dito anteriormente sobre a importância das dimensões das explorações no produto 

final.  

Contrariamente ao que se passa no caso dos agregados liderados por mulheres, o itinerário D, 

que é o que menos tecnologia usa e menos operações culturais poupadoras de terra pratica, 

apresenta os piores resultados. O itinerário B é o mais adoptado pelos agregados liderados por 



Mulher, Trabalho e Agricultura. Um estudo de caso no Planalto Central angolano. 

 

 
66 

homens (incluindo aqueles cujo chefe de família ocupa uma posição de destaque na 

comunidade) e no seu conjunto constituem explorações com melhores resultados. 

A tracção animal, ao ser tecnologia poupadora de esforço e de mão-de-obra, não se considera 

relevante para a obtenção de melhores resultados agrícolas, embora a posse de maior número 

de cabeças de gado bovino esteja associada à posse de explorações mais extensas, e portanto, 

carecem de mais mão-de-obra ou de tecnologia que possa atenuar esta carência. Sabe-se 

também que quanto maior a extensão da exploração, maior a probabilidade de o agregado ser 

bem sucedido, e portanto, de ter condições para adquirir gado seja de que espécie for.  

Em suma, poder-se-á dizer que para melhores resultados agrícolas naquela região, tem-se 

como principais requisitos primeiramente a extensão da terra seguindo-se a prática de 

operações poupadoras de terra como a rotação e a rega. 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no terreno vêm reforçar a ideia de Norem (2002) que afirma que os 

investimentos a favor da mulher, ao florescerem, facilitam na redução da pobreza.  

Infelizmente assiste-se a um ciclo vicioso em que as mulheres, especialmente mulheres pobres 

e/ou camponesas, sofrem discriminações a vários níveis dificultando o seu acesso a factores e 

seu desenvolvimento intelectual e social. Consequentemente, vêm-se obrigadas a se submeter 

a leis discriminatórias, casamentos polígamos e as suas filhas vêm-se cada vez mais 

“empurradas” para um futuro similar.  

No que se refere a adopção de culturas a bibliografia refere que as mulheres, especialmente as 

esposas que em geral não são chefes líderes do agregado doméstico, são menos propensas a 

adoptarem culturas inovadoras tanto em termos produtivos e alimentares como para o 

mercado. Ora, esta questão não pode ser estudada/confrontada com o que se passa na zona em 

estudo, visto serem inquiridos apenas os chefes de família – que são todos homens nos 

agregados em que as mulheres esposas se inserem -, e os resultados dos inquéritos não 

permitirem chegar a qualquer tipo de conclusão referente a este ponto.  

A bibliografia refere ainda que as chefes de família adoptam este tipo de culturas – inovadoras 

- com maior facilidade, mas ainda em menor grau em relação aos homens. Estas não são em 

geral pioneiras pelo que quando adoptam uma cultura nova, esta já é mais ou menos comum 

no mundo das culturas adoptadas pelos homens. Ao nos confrontarmos com os resultados, 

poder-se-ia de facto dizer que estes estão de acordo com a referência, dado que para o caso do 

alho e da soja, que podem naquela região ser consideradas culturas inovadoras, são em geral 

os agregados chefiados por homens que as produzem, embora não se possa saber se os 

respectivos chefes de família foram ou não persuadidos pelas suas esposas no sentido de 

adoptarem tais culturas. 

Quanto ao trabalho agrícola e a criação de gado, notam-se diferenças algo subtis entre o que 

diz a bibliografia e em relação ao que se verifica na região em estudo. Nesta, as mulheres 

chefes de família fazem apenas criação de aves de capoeira nomeadamente galinhas, patos, 

etc., por seu lado, as líderes dos agregados de alguns dos países da África Subsaariana, 

nomeadamente Gana, Kénia e Burkina Faso, para além de aves de capoeira, adoptam outros 

animais de pequeno porte tais como cabras, ovelhas e porcos. Estes animais, embora pouco 

façam para auxiliar no trabalho e nos resultados agrícolas, favorecem a melhoria da 

alimentação e da economia familiar (capital in vivo). No que se refere ao trabalho de campo, 
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as mulheres de todas as regiões estudadas deparam-se com restrições semelhantes, 

nomeadamente no que se refere à quantidade de mão-de-obra. Têm menos mão-de-obra a seu 

dispor e não são detentoras de gado bovino, o que dificulta o seu desempenho para 

determinadas operações culturais como a preparação do terreno. Por serem operações muito 

exigentes em termos de força bruta e mão-de-obra, vêm-se muitas vezes obrigadas a recorrer a 

assalariados para a derruba de mato e para a colheita, e aluguer de charrua puxada por bois 

para a preparação do terreno. 

Outro ponto mais ou menos díspar entre a bibliografia e a realidade do Huambo é o referente 

à distribuição de terra para a exploração agrícola. Contrariamente ao que se passa em outros 

países da África Subsaariana, em que as explorações cedidas às mulheres são deliberadamente 

menos férteis, menos extensas, mais distantes e de menores dimensões em relação às cedidas 

aos homens, o que se constatou no caso do Huambo é que as mulheres têm em geral menos 

terra porque estas adquirem-na essencialmente por herança paterna, raramente por compra e 

muito raramente por arrendamento. Quanto à fertilidade, não houve quaisquer indícios que 

pudessem apontar para a menor fertilidade das explorações dos agregados liderados por 

mulheres uma vez que para áreas e meios de maneio semelhantes, homens e mulheres obtêm 

resultados agrícolas análogos. Em relação às distâncias das habitações para as explorações, 

verificou-se que se encontravam relativamente equidistantes, ou seja, a distância a que um 

agregado liderado por mulher se desloca para a sua exploração não é nem superior nem 

inferior à percorrida pelos agregados liderados por homens.  

No que toca à recolha de lenha ocorre algo semelhante. Agregados pertencentes à mesma 

comunidade/aldeia, quer liderados por homens quer liderados por mulheres, recolhem lenha 

nos mesmos lugares e têm as suas explorações algo próximas umas das outras (Anexo IV). 

Relativamente ao acesso à informação e outros factores, foi notório que talvez as mulheres 

não têm disponibilidade de tempo nem se mostram pró-activas para alcançar tais metas. 

Assim, a informação que se lhes chega é relativamente atrasada e na maioria dos casos por 

mérito dos extencionistas.   

Actualmente, e de acordo com os dados recolhidos, os pais da região em estudo apresentam a 

preocupação de educar/formar os seus filhos independentemente do género e ainda que com a 

probabilidade de lhes custar mão-de-obra no campo. Mas, o que se verificou é que muitas 

vezes, e nos agregados liderados por mulheres, as crianças com idades compreendidas entre 

os 12 e os 18 anos e ainda algumas com idades inferiores a 12 anos (normalmente meninas) 

participam activamente no trabalho de campo, contrariando o desejo e as afirmações das suas 

mães. Por conseguinte, as crianças e/ou jovens dos dois géneros inseridas em agregados 
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chefiados por homens, têm mais e/ou melhor acesso à educação, colocando-as portanto em 

vantagem em relação àquelas inseridas nos agregados chefiados por mulheres. 

Uma situação que ocorre muitas vezes e que pode colocar as jovens meninas em desvantagem 

em relação aos meninos, são as situações de gravidez precoce que obriga a que estas se 

afastem da escola. Esta situação pode ainda culminar com um casamento e consequente 

aumento das suas responsabilidades tanto no lar como no campo, tornando o tempo em que se 

podem dedicar à sua formação ainda mais reduzido e distanciando-as cada vez mais dos seus 

companheiros no que toca a formação. 

Os agregados liderados por mulheres camponesas do Huambo, são portanto, menos 

produtivas em relação aos seus homólogos homens porque têm menos terra, são menos 

informadas, têm menos acesso a inputs necessários para uma performance agrícola 

semelhante à dos agregados liderados por homens.  

Como produzem principalmente para subsistência dos seus agregados, os seus produtos 

constituem àqueles que apresentam elevada oferta de mercado e portanto, as suas produções 

são pouco valorizadas. Assim, quando estas recorrem à venda no mercado, para além de 

apresentarem pouca quantidade de produto (consomem grande parte), o preço por que 

conseguem vender não é suficiente para satisfazer às suas necessidades. 

 

Ainda de acordo com os resultados obtidos percebe-se rapidamente que entre as esposas e as 

chefes de família, são as primeiras as que têm de melhores condições de trabalho de campo e 

despendem menos tempo no campo, e os seus agregados apresentam de melhores resultados 

agrícolas. Têm ainda de um parceiro com que podem dividir certas responsabilidades 

nomeadamente fazer a representação da família nos meios sociais como consultar o poder 

tradicional local e associações de camponeses, e educar os filhos, especialmente dos meninos. 

Por outro lado, pelo que se pôde perceber, as esposas enfrentam constrangimentos favorecidos 

pela presença masculina, são estes: o acesso limitado ao dinheiro, dado que a maioria dos 

homens chefes de família dizem-se únicos gestores do mesmo; a não valorização das suas 

preocupações, carências e algumas necessidades adicionais dos seus filhos, visto serem 

impedidas de falar com autoridades ou instituições (o acesso às esposas para responder a 

algumas questões dos inquéritos foi limitado) não sendo portanto ouvidas. A insegurança no 

que se refere à posse de terra dado lhe ser retirada no caso de divórcio ou viuvez mesmo que 

com filhos pequenos para criar, constitui outro constrangimento para as esposas. 

A mulher chefe de família por seu lado, usufrui de independência financeira, é a única 

responsável por tudo e por todos salvo se tiver filhos maiores, têm maior segurança no que se 
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refere à posse de terra e a liberdade para expor às autoridades tradicionais e representantes de 

instituições aquilo que pensam ser adequado e favorável para si e para o seu agregado – 

valorização e validação das suas opiniões. 

 

Não se pode ficar com a ideia de que ser-se mulher, principalmente ser-se mulher sem 

cônjuge naquela região é por si só um requisito para que o seu agregado seja pobre e/ou para 

que as suas produções sejam inferiores às esperadas/desejadas. O facto de estas sofrerem 

constrangimentos a vários níveis nomeadamente explorações menores, baixa formação 

escolar e prática, escassez formação, de crédito e do acesso aos inputs agrícolas, estes sim são 

pré-requisitos para a pobreza das mulheres camponesas visto que no que se refere à sua 

eficiência de trabalho, não ficam aquém dos seus homólogos masculinos que gozam em geral 

de melhores condições de trabalho. 
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8. ANEXOS 

8.1 ANEXO I – MODELO DE INQUÉRITO TIPO 1 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Agronomia 

 

Departamento de Economia Agrária e Sociologia Rural 

 

Província:  

Município:  

Comuna:  

Aldeia:  

 

Inquérito nº  

Data:  

Inquiridor: Maria da Conceição Nachiwale Tchikanha 

Sistema masculino (homem como chefe da família) – Modelo de inquérito 1 
 

aa))  QQuueessttiioonnáárriioo  aaoo  aaggrreeggaaddoo  ddoommééssttiiccoo  ((mmaarriiddoo  ee  mmuullhheerr  ((eess))))  

 

Identificação do chefe de família 

1. Nome:  

2. Sempre viveu naquele lugar?  

3. Durante a guerra onde esteve?  

4. Caso se tenha deslocado foi para que cidade? Voltou há quanto tempo?  

5. Quantas esposas tem?  

 

Quadro 1 - Caracterização sócio demográfica do agregado familiar 

Grau de parentesco 

relativamente ao chefe 
Componentes Idade Actividade económica (o que faz?) 

   Agricultura Pecuária Outra (qual?) 

   Sim Não Sim Não  

Próprio 
 

      

Esposa 1 
 

      

Esposa 2        
Filho 1        
Filho 2        

 

6. A sua mulher é de onde?  

7. Esteve fora durante a guerra? Onde?  
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Observações: Considerações sobre a posição da família/agregado na hierarquia social da 

aldeia.  

 

 

bb))  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddaa  ((ss))  llaavvrraa  ((ss))  ee  ssuuaa  ((ss))  ccuullttuurraa  ((ss))  

 

1. A família tem quantas lavras, nacas ou bandas?  

2. Para cada uma 

a) Qual a área?  

b) É comunitária ou particular (herança, compra ou veio com algum casamento)?  

c) O que é que lá produz?  

d) Qual a rotação?  

e) Quem é o principal responsável pela manutenção desta? 

 

 
Quadro 2 – caracterização das lavras 

Lavra/banda/naca Área (ha) 
Como 

obteve 
Culturas  Responsável 

     

     

     

     

     

Observações:  

 

3. Quais as culturas principais?  

4. Pretende substituí-las? Porquê e por quais?  

5. Para cada cultura. 

c. Mudou algo nos últimos anos (desde que está na lida da terra?)?  

i. O quê (moagem, adubo, sementes, pesticidas, bomba de água, tracção 

animal, tractor, …)? 

ii.  Há quanto tempo?  

 

d. Pretende aumentar a produção? Do que precisa para que esta aumente?  

i. Mercado? 

ii. Mais terra?  

iii. Disponibilidade de água?  

iv. Disponibilidade de adubo e pesticidas? 

v. Disponibilidade e/ou condições para ter mais mão-de-obra? 

vi. Maior acesso ao crédito?  

vii. Outros? Quais? 

 

cc))  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  eeffeeccttiivvoo  aanniimmaall  

  

1. Tem efectivo animal?   

2. Quais?  

3. Para cada espécie 

a. Quantos efectivos? 

b. Como obteve (herança, compra ou veio com algum casamento)?  

4. Caso haja bovinos 
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a. São animais de trabalho ou de pasto? 

 
 

Quadro 3 – caracterização dos animais  
Animal  Efectivo  Como obteve? 

   

   

   

  

dd))  TTrraabbaallhhoo  ccoomm  oo  ggaaddoo  ee  nnaass  ccuullttuurraass  

 

1. Em cada espécie, quem é o responsável pela: 

a. Pela alimentação.  

b. Pelo seu pasto/vigia  

c. Pela sua venda/troca.   

 
Quadro 4 – trabalho com o gado 

Quem é o responsável/Cuida? 
Espécie  Alimentação  Pasto/vigia Venda (quem leva ao mercado?) 

    

    

    

 

Quadro 5 – distribuição de tarefas 

Cultura 
Preparação 

do terreno 
Sementeira 

Manutenção 

da cultura 
Colheita Conser. Transf. Venda 

        

        

        

 

ee))  TTaarreeffaass  aaddiicciioonnaaiiss  

 

4. Os filhos que participam nas actividades, fazem-no a partir de que idade? 

a. Meninas?  

b. Meninos?  

5. Quem vai buscar lenha? Onde vai buscar? Com que frequência? 

6. Quem vai buscar água para a rega? Onde vai buscar? Com que frequência?  

7. Pratica-se caça e/ou pesca? Quem o responsável?  
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ff))  TTeeccnnoollooggiiaa  ––  iittiinneerráárriioo  ttééccnniiccoo  ppaarraa  aass  pprriinncciippaaiiss  ccuullttuurraass  ((aaccttuuaallmmeennttee))  

 
Quadro 6 - Cultura: milho 

Operação/tarefa 
Equipamento Nº de horas/dia 

Operador (es) 

quem faz? 
Antes Agora Antes Agora Antes Agora 

Preparação do 

terreno 
    

  

Sementeira       
Monda de 

infestantes 
  

  
  

Colheita        

Debulha       
Queima de 

restolho 
      

Transformação       

Conservação       
Levar ao 

mercado 
    

  

Rega       

 

 

2. Caracterize um dia de trabalho tipo; (normal) do levantar ao deitar. Qual a sequência 

de trabalho (no geral)? – Caso do marido e da mulher separadamente.  

 

 

gg))  PPrroodduuççããoo    

 

 

1. Quanto produziu no último ano (para culturas principais)? 

2. Lembra-se de quanto foi a 2 anos? E quando começou/recomeçou? 

a. Se há diferenças significativas – O que mudou (o que introduziu ou retirou?)?  

3. Vende em casa, no mercado local ou desloca-se para a cidade? 

4. Onde é que prefere vender? Porquê? 

 
Quadro 8 - Destino da produção (%) no último ano 

Produto 
Auto-

consumo 
Armazenamento 

 
Venda 

(onde) 
Outros 

     

     

     

 

1. Para cada produto, o dinheiro é gerido em conjunto (marido e mulher) ou em 

separado?  

a. Esta separação faz-se por lavras ou por produtos? 

2. O que produz chega para o consumo da casa ou tem que comprar algo?  

 

 

hh))  QQuueessttõõeess  aaddiicciioonnaaiiss  ––  bbeemm--eessttaarr  ee  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa  ddaa  ffaammíílliiaa  eemm  ggeerraall  ee  

ddaa  mmuullhheerr  eemm  ppaarrttiiccuullaarr  
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1. Existe associação ou cooperativa? Qual?  

2. A família está inserida em alguma organização que lhe presta serviço/ajuda?  

a. Nome da organização. 

b. Tipo de ajuda. 

 

3. O que ser necessário para melhorar de forma significativa o bem-estar da sua família? 

(fazer a pergunta separadamente).  

a. Educação para si e para os seus 

b. Assistência médica 

c. Vestuário e calçado para a família 

d. Aumento da produção para o consumo da família e para venda de modo a 

aumentar o poder de compra.  

e. Posto de venda de produtos essenciais   

i. Açúcar 

ii. Sal 

iii. Panos 

iv. Medicamentos  

v. Velas/petróleo para lamparinas 

vi. Outros (quais)? 
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8.2 ANEXO II – MODELO DE INQUÉRITO TIPO 2 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Agronomia 

 

Departamento de Economia Agrária e Sociologia Rural 

 

Província:  

Município:  

Comuna:  

Aldeia:  

 

Inquérito nº  

Data:  

Inquiridor: Maria da Conceição Nachiwale Tchikanha 

Sistema masculino (homem como chefe da família) – Modelo de inquérito 1 
 

aa))  QQuueessttiioonnáárriioo  aaoo  aaggrreeggaaddoo  ddoommééssttiiccoo  ((MMããee))  

 

Identificação do chefe de família 

1. Nome:  

2. Sempre viveu naquele lugar?  

3. Durante a guerra onde esteve?  

4. Caso se tenha deslocado foi para que cidade? Voltou há quanto tempo?  
 

Quadro 1 - Caracterização sócio demográfica do agregado familiar 

Grau de parentesco 

relativamente ao chefe 
Componentes Idade Actividade económica (o que faz?) 

   Agricultura Pecuária Outra (qual?) 

   Sim Não Sim Não  

Própria 
 

      
Filho 1        
Filho 2        

 

Observações: Considerações sobre a posição da família/agregado na hierarquia social da 

aldeia.  

 

 

bb))  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddaa  ((ss))  llaavvrraa  ((ss))  ee  ssuuaa  ((ss))  ccuullttuurraa  ((ss))  

 

1. A família tem quantas lavras, nacas ou bandas?  

2. Para cada uma 

a) Qual a área?  

b) É comunitária ou particular (herança, compra ou veio com algum casamento)?  

c) O que é que lá produz?  

d) Qual a rotação?  
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e) Quem é o principal responsável pela manutenção desta? 

 

 
Quadro 2 – caracterização das lavras 

Lavra/banda/naca Área (ha) 
Como 

obteve 
Culturas  Responsável 

     

     

     

     

     

Observações:  

 

3. Quais as culturas principais? 

4. Pretende substituí-las? Porquê e por quais? 

5. Para cada cultura. 

a. Mudou algo nos últimos anos (desde que está na lida da terra?)?  

i. O quê (moagem, adubo, sementes, pesticidas, bomba de água, tracção 

animal, tractor, …)? 

ii.  Há quanto tempo?  

b. Pretende aumentar a produção? Do que precisa para que esta aumente?  

i. Mercado? 

ii. Mais terra? 

iii. Disponibilidade de água? 

iv. Disponibilidade de adubo e pesticidas?  

v. Disponibilidade e/ou condições para ter mais mão-de-obra?  

vi. Maior acesso ao crédito?  

vii. Outros? Quais? 

 

 

ii))  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  eeffeeccttiivvoo  aanniimmaall  

  

1. Tem efectivo animal?   

2. Quais?  

3. Para cada espécie 

b. Quantos efectivos? 

c. Como obteve (herança, compra ou veio com algum casamento)?  

4. Caso haja bovinos 

d. São animais de trabalho ou de pasto? 
 

Quadro 3 – caracterização dos animais  
Animal  Efectivo  Como obteve? 

   

   

   

  

jj))  TTrraabbaallhhoo  ccoomm  oo  ggaaddoo  ee  nnaass  ccuullttuurraass  

 

1. Em cada espécie, quem é o responsável pela: 

a. Pela alimentação.  
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b. Pelo seu pasto/vigia  

c. Pela sua venda/troca.   

 
Quadro 4 – trabalho com o gado 

Quem é o responsável/Cuida? 
Espécie  Alimentação  Pasto/vigia Venda (quem leva ao mercado?) 

    

    

    

 

Quadro 5 – distribuição de tarefas 

Cultura 
Preparação 

do terreno 
Sementeira 

Manutenção 

da cultura 
Colheita Conser. Transf. Venda 

        

        

        

 

kk))  TTaarreeffaass  aaddiicciioonnaaiiss  

 

1. Os filhos que participam nas actividades, fazem-no a partir de que idade? 

a. Meninas?  

b. Meninos?  

2. Quem vai buscar lenha? Onde vai buscar? Com que frequência? 

3. Quem vai buscar água para a rega? Onde vai buscar? Com que frequência?  

4. Pratica-se caça e/ou pesca? Quem o responsável?  

 

ll))  TTeeccnnoollooggiiaa  ––  iittiinneerráárriioo  ttééccnniiccoo  ppaarraa  aass  pprriinncciippaaiiss  ccuullttuurraass  ((aaccttuuaallmmeennttee))  

 
Quadro 6 - Cultura: milho 

Operação/tarefa 
Equipamento Nº de horas/dia 

Operador (es) 

quem faz? 
Antes Agora Antes Agora Antes Agora 

Preparação do 

terreno 
    

  

Sementeira       
Monda de 

infestantes 
  

  
  

Colheita        

Debulha       
Queima de 

restolho 
      

Transformação       

Conservação       
Levar ao 

mercado 
    

  

Rega       
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1. Caracterize um dia de trabalho tipo; (normal) do levantar ao deitar. Qual a sequência de 

trabalho (no geral)?   

 

 

mm))  PPrroodduuççããoo    

 

 

1. Quanto produziu no último ano (para culturas principais)? 

2. Lembra-se de quanto foi a 2 anos? E quando começou/recomeçou? 

a. Se há diferenças significativas – O que mudou (o que introduziu ou retirou?)?  

3. Vende em casa, no mercado local ou desloca-se para a cidade? 

4. Onde é que prefere vender? Porquê? 

 
Quadro 8 - Destino da produção (%) no último ano 

Produto 
Auto-

consumo 
Armazenamento 

 
Venda 

(onde) 
Outros 

     

     

     

 

5. Para cada produto, o dinheiro é gerido em conjunto (Mãe e filho (s)) ou em separado?  

a. Esta separação faz-se por lavras ou por produtos? 

6. O que produz chega para o consumo da casa ou tem que comprar algo?  

 

 

nn))  QQuueessttõõeess  aaddiicciioonnaaiiss  ––  bbeemm--eessttaarr  ee  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa  ddaa  ffaammíílliiaa  eemm  ggeerraall  ee  

ddaa  mmuullhheerr  eemm  ppaarrttiiccuullaarr  

  

1. Existe associação ou cooperativa? Qual?  

2. A família está inserida em alguma organização que lhe presta serviço/ajuda?  

a. Nome da organização. 

b. Tipo de ajuda. 

 

3. O que pensa ser necessário para melhorar de forma significativa o bem-estar da sua 

família? (fazer a pergunta separadamente).  

f. Educação para si e para os seus 

g. Assistência médica 

h. Vestuário e calçado para a família 

i. Aumento da produção para o consumo da família e para venda de modo a 

aumentar o poder de compra.  

j. Posto de venda de produtos essenciais   

i. Açúcar 

ii. Sal 

iii. Panos 

iv. Medicamentos  

v. Velas/petróleo para lamparinas 

vi. Outros (quais)? 
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8.3 ANEXO III – MAPA DE ANGOLA 

 

Adaptado a: www.huambodigital.net 
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8.4 ANEXO  IV – MAPA DO HUAMBO – MUNICÍPIOS ESTUDADOS 

 

Fonte: Adaptado a www.reliefweb.int
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8.4 ANEXO V – REPRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DAS 

COMUNIDADES LOCAIS 
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Curso de água 



Mulher, Trabalho e Agricultura. Um estudo de caso no Planalto Central angolano. 

 

 
86 

8.5 ANEXO VI – ASPECTOS DIFERENCIADORES DOS ITINERÁRIOS 

TÉCNICOS ADOPTADOS PELOS AGREGADOS 

  
Chefe de família Rega? 

Pratica 

rotação 

Alfaia utilizada na 

preparação do terreno 

Tipo de 

Itinerário 
  

Homem Mulher Sim Não Sim Não Enxada 

Charrua 

com 

tracção 

animal 

Agregado 7 0 1 1 0 1 0 0 1 1 A 

Agregado 22 1 0 1 0 1 0 0 1 1 A 

Agregado 25 1 0 1 0 1 0 0 1 1 A 

Agregado 26 1 0 1 0 1 0 0 1 1 A 

Agregado 18 0 1 0 1 1 0 0 1 2 A 

Agregado 23 1 0 0 1 1 0 0 1 2 A 

Agregado 6 0 1 1 0 0 1 0 1 3 B 

Agregado 10 0 1 1 0 0 1 0 1 3 B 

Agregado 11 0 1 1 0 0 1 0 1 3 B 

Agregado 12 0 1 1 0 0 1 0 1 3 B 

Agregado 13 0 1 1 0 0 1 0 1 3 B 

Agregado 19 1 0 1 0 0 1 0 1 3 B 

Agregado 24 1 0 1 0 0 1 0 1 3 B 

Agregado 27 1 0 1 0 0 1 0 1 3 B 

Agregado 28 1 0 1 0 0 1 0 1 3 B 

Agregado 29 1 0 1 0 0 1 0 1 3 B 

Agregado 30 1 0 1 0 0 1 0 1 3 B 

Agregado 2 0 1 0 1 0 1 0 1 4 C 

Agregado 4 0 1 0 1 0 1 0 1 4 C 

Agregado 9 0 1 0 1 0 1 0 1 4 C 

Agregado 14 0 1 0 1 0 1 0 1 4 C 

Agregado 15 0 1 0 1 0 1 0 1 4 C 

Agregado 16 0 1 0 1 0 1 0 1 4 C 

Agregado 17 0 1 0 1 0 1 0 1 4 C 

Agregado 20 1 0 0 1 0 1 0 1 4 C 

Agregado 21 1 0 0 1 0 1 0 1 4 C 

Agregado 31 1 0 0 1 0 1 0 1 4 C 

Agregado 35 1 0 0 1 0 1 0 1 4 C 

Agregado 8 0 1 1 0 1 0 1 0 5 D 

Agregado 5 0 1 1 0 0 1 1 0 6 D 

Agregado 1 0 1 0 1 0 1 1 0 7 D 

Agregado 3 0 1 0 1 0 1 1 0 7 D 

Agregado 32 1 0 0 1 0 1 1 0 7 D 

Agregado 33 1 0 0 1 0 1 1 0 7 D 

Agregado 34 1 0 0 1 0 1 1 0 7 D 
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