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Resumo: Este estudo constitui-se num ensaio teórico e tem por objetivo central discutir a 

educação agrária relativamente à insegurança alimentar em Moçambique. A educação agrária 

pode ser visualizada a partir da acção comunicativa realizada no mundo de vida do agricultor 

familiar, isto é, em sua unidade de produção. A pesquisa denotou a importância das políticas 

públicas e educativas orientadas para a agricultura familiar para a efectivação da 

sustentabilidade alimentar. Todavia, o fundamento deste estudo consistiu em perceber de que 

modo a educação agrária constitui uma estratégia para combater a insegurança alimentar em 

Moçambique? Os resultados mostraram que para uma educação agrária determinante no 

combate contra a insegurança alimentar, há que optar pela escola performativa nos seus 

diferentes níveis, investindo cada vez mais nela, tendo em vista que o meio rural é dominado 

por uma agricultura pobre em tecnologias tendo como consequências a baixa produtividade. 

Porém, na materialização dos objectivos, levando em conta o nível de profundidade de 

estudo, a pesquisa foi explicativa tendo em vista que foram identificados e explicados os três 

grandes factores que contribuem para a perpetuação da insegurança alimentar. No que 

concerne o procedimento utilizado na colecta de dados, a pesquisa foi bibliográfica com 

objectivo de trazer explicações a partir das teorias publicadas em diversas fontes. 

Palavras-chave: Educação agrária, Estratégia, Factores, Insegurança alimentar. 

Abstract: This study constitutes a theoretical essay and its central objective is to discuss 

agrarian education in relation to food insecurity in Mozambique. Agrarian education can be 

visualized from the communicative action carried out in the world of life of the family 

farmer, that is, in his production unit. The research denoted the importance of public and 

educational policies oriented towards family farming in order to achieve food sustainability. 

However, the foundation of this study was to understand how does agrarian education 

constitute a strategy to combat food insecurity in Mozambique? The results showed that for 

an agrarian education that is decisive in the fight against food insecurity, it is necessary to opt 

for the performative school at its different levels, investing more and more in it, considering 

that the rural environment is dominated by an agriculture poor in technologies, with the 

consequences of low productivity. However, in the materialization of the objectives, taking 

into account the level of depth of study, the research was explanatory in view of the fact that 

the three major factors that contribute to the perpetuation of food insecurity were identified 

and explained. With regard to the procedure used in data collection, the research was 

bibliographical in order to bring explanations from the theories published in different sources. 
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Introdução  

O tema deste estudo é a educação agrária como estratégia para combater a insegurança 

alimentar em Moçambique e a sua tese central consiste em discutir a educação agrária com 

enfase nos considerados factores que perpetuam a insegurança alimentar em Moçambique. A 

educação agrária sendo uma mobilização em favor de levar o ensino às populações rurais, a 

sua discussão em Moçambique é muito recente se comparada ao debate internacional. 

O debate internacional referido em comparação aqui, parte de 1975, pois existe registro da 

educação agrária em Moçambique no período que vai desde a sua independência politica no 

ano acima referida até hoje, momento em que o novo governo constituído pelos “indígenas” 

tomou como meta a erradicação da dependência alimentar e nutricional, da pobreza e da 

ignorância no país inteiro e nas zonas rurais em particular para permitir a capacidade de 

produção do alimentos. 

Está claro que factores ligados à capacidade de produção também podem ser causadores de 

agudas crises de insegurança alimentar, como as situações de guerras e consequentemente 

destruturação da capacidade de produção, como tem ocorrido em diversos países da África; 

ou situação de bloqueio económico, sofrida geralmente por países que se recusam a se 

submeter às politicas das grandes potências económicas e militares, ou em situações de 

catástrofes naturais em que a agricultura e a distribuição de alimentos é, parcial ou totalmente 

destruída causando assim a insegurança alimentar. 

Nesta perspectiva, a pesquisa identificou três grandes factores considerados como 

contribuidores para a perpetuação da insegurança alimentar em Moçambique nomeadamente: 

ignorância na comunidade, doença na comunidade e dependência e que, de acordo com o 

estudo, devem ser removidos para permitir a verdadeira produção de alimentos para uma 

melhor vida e segurança alimentar e nutricional.  

No que concerne a materialização dos objectivos quanto à profundidade do estudo, optou-se 

pela pesquisa explicativa tendo em vista que o estudo identificou e explicou alguns factores 

que contribuem para a perpetuação da insegurança alimentar e que muitos por engano, 

consideram como causa do fenómeno. Sendo assim, a pesquisa tentou diferenciar os factores 

das causas na perspectiva histórica. Relativamente ao procedimento na recolha de dados, a 

pesquisa foi bibliográfica e baseou-se nas fontes seguros já publicadas.  
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1. Educação em Moçambique e sua relação com a questão agrária   

A educação sendo uma exigência da vida em sociedade conforme a afirmação do filósofo 

moralista Kant (1986), constitui um instrumento para o homem chegar ao cerne mais 

profundo da sua personalidade através de seus pensamentos. Este autor nos sugere que o 

homem necessita de cuidados, diferentemente dos animais que precisam somente de nutrição, 

e estes cuidados são a forma como seremos educados, e o resultado aparecem no produto 

final, que é o homem.  

A educação ensina os homens a viverem em sociedade, a lidar com diferentes situações 

adversas. É somente através da educação, disciplina ética e moralidade que podemos chegar a 

uma humanidade muito bem feliz e respeitosa com a coletividade, a saber que, nos dizeres de 

Kant (1986, p. 69), “o homem é aquilo que a educação faz de dele”. 

A discussão sobre a questão agrária em Moçambique é muito recente se comparada ao debate 

internacional e somente aconteceu em sua forma diversa, isto é, ideias e teses contrastantes 

que interpretavam a origem e a posse da terra na década de 1997, “ a terra é propriedade do 

Estado” (Artigo 3, Lei de Terra 19/97 de 01 de Outubro). 

A Constituição da república de Moçambique de 1975 apenas referia que a terra e os recursos 

naturais situados no solo e no subsolo, nas águas territoriais e na plataforma continental são 

propriedade do Estado, e não estabelecia nenhuma limitação quanto à compra, venda ou outro 

tipo de transação. A Lei de Terras de 1979 introduziu esta limitação, ao estabelecer no 

número 2 do artigo 1 que “a terra não pode ser vendida ou por qualquer forma nem 

arrendada, hipotecada ou penhorada”.  

Quando se diz que a terra é propriedade do Estado significa que os particulares apenas podem 

ter o Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT). Podem ser sim proprietários das 

obras erguidas nesta terra mas isso nunca lhes concede o direito de propriedade sobre a terra 

(Lei de Terras de 1979). A questão agrária é um conjunto de interpretações e análises da 

realidade agrária, que procura explicar como se organiza a posse, a propriedade, o uso e a 

utilização das terras na sociedade moçambicana. 

A educação agrária neste estudo, constitui-se numa mobilização em favor de levar o ensino 

desenvolvido em matérias agrícolas às comunidades rurais. Existe registro da de educação 

agrária em Moçambique no período que vai desde a independência politica de 1975 até hoje, 
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momento em que o novo governo constituído pelos indígenas tomou como meta a 

erradicação da dependência alimentar e nutricional, da pobreza e da ignorância no país inteiro 

e nas zonas rurais em articular. 

Uma das primeiras medidas tomadas no período pós-independência como forma de educar o 

povo em matérias de produção agrária foi a socialização do campo através das aldeias 

comunais, cooperativas agrícolas, erradicação do culto aos antepassados, ignorância, entre 

outras crenças e educação tradicionais consideradas na altura obscurantismo. Essa estratégia 

não teve sucesso devido ao eclodir da guerra civil de 16 anos que continuou colocando 

Moçambique numa situação da dependência e da insegurança alimentar.  

2. Insegurança alimentar em Moçambique: factor, causa e historia  

Antes de abordarmos este ponto, olhemos no que dizia Malthus (1798) no seu livro “ensaio 

sobre o princípio da população”, no qual defende a ideia de que enquanto os alimentos 

crescem em progressão aritmética (1,2,3,4,5…), a população cresce em progressão 

geométrica (1,2,4,8,16, 32…). Por isso segundo o autor, ocorreriam desequilíbrios entre a 

população e a produção de alimentos, trazendo como consequências, guerras, fome e miséria.  

Deduzindo esta afirmação de Thomas Robert Malthus acima citado, percebe-se que ele está 

debruçando sobre a insegurança alimentar, mostrando claramente que o seu maior factor é o 

desequilíbrio entre a população e a produção de alimentos. Removendo este factor poderá ser 

uma das forma de combater a insegurança alimentar sem recorrer às causas nem à história. 

Um factor e uma causa não são exactamente a mesma coisa (Bartle, 2011). Uma causa pode 

ser vista como algo que contribui para a origem do problema como a insegurança alimentar, 

enquanto um factor pode ser visto como algo que contribui para a sua continuação após a sua 

existência. A insegurança alimentar sendo a falta de disponibilidade e o acesso das pessoas 

aos alimentos como afirma Sgarbieri, (1987) tem muitas causas a nível mundial e a nível de 

Moçambique em particular: desastres naturais (secas, cheias, ciclones), mudanças climáticas, 

guerras, pobreza entre outras causas. 

Existe uma diferença importante entre essas causas e aquilo qui chamamos factores qui 

contribuem para manter as condições da insegurança alimentar. A diferença está em termo 

daquilo que nós hoje podemos fazer acerca do assunto. Não podemos regressar na história e 

mudar o passado. A mudança climática existe, a pobreza também existe. Tanto a mudança 
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climática como a pobreza são provocadas. Aquilo que pode ser potencialmente influenciado 

são os factores que contribuem para a sua continuação. 

É sabido que muitas nações africanas que enfrentaram guerras devastadoras, tais como as 

guerras cíveis logo após as independências, foram reduzidas a grande pobreza, onde as 

pessoas tiveram de se sujeitar a viver de esmolas e caridade, mal sobrevivendo. Não podemos 

voltar para historia e combater o cenário, mas sim remover os factores que perpetuam essas 

condições de vida. Os factores da insegurança alimentar que estão enunciados aqui e que 

devem ser combatidos são: ignorância na comunidade, doença na comunidade e dependência 

como ilustra a figura abaixo: 

Figura 01: Factores da insegurança alimentar  

 

 

  

 

 

 

2.1 Ignorância na comunidade 

A ignorância, sendo um dos factores que contribuem para a perpetuação de insegurança 

alimentar tal como mencionamos neste estudo, significa ter falta de conhecimento. É 

diferente de estupidez que é a falta de inteligência, e diferente de parvoíce que é a falta de 

sabedoria. Os três conceitos são muitas vezes confundidos e assumidos como iguais por 

algumas pessoas (Bartle, 2011). 

De acordo com o velho ditado inglês, knowledge is power, o conhecimento é poder; 

infelizmente, algumas pessoas sabendo isto, tenta manter o conhecimento para elas mesmas 

como uma estratégia de obter uma vantagem injusta e prejudicar os outros na obtenção de 

conhecimento (Bartle, 2011). Recordar que mencionamos neste estudo que a educação 
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agrária constitui-se numa mobilização em favor de levar o ensino, o conhecimento em 

matérias agrárias às comunidades. 

Nessa perspectiva, é importante determinar qual é a informação que está em falta. Muitos 

planeadores e pessoas com boas intenções que querem ajudar uma comunidade a se 

fortalecer, pensam que a solução é a educação. Mas a educação significa diversas coisas. 

Alguma informação não é importante para a situação. Não irá ajudar um agricultor se este 

soubesse que Abraham Lincoln foi um político norte-americano que serviu como o 16o 

presidente dos Estados Unidos de América, posto que ocupou de 4 de marco de 1861 até seu 

assassinato em 15 de Abril de 1865, mas seria mais útil saber qual é o tipo de semente que irá 

sobreviver no solo local e qual não irá sobreviver. 

2.2 Doença na comunidade  

Quando uma comunidade tem uma taxa elevada de doença, o absentismo é elevado, a 

produtividade é baixa e menos riqueza é criada. Para além da miséria, desconforto e morte 

que resulta da doença, é também um factor importante para a insegurança alimentar numa 

comunidade. Estar bem, não só ajuda os indivíduos que estão saudáveis, mas também 

contribui para a erradicação da insegurança alimentar na comunidade. 

Aqui, tal como noutras ocasiões, a prevenção é melhor que a cura. É um dos princípios 

básicos do cuidado de saúde primário. A economia fica muito mais saudável se a população 

estiver sempre saudável, muito do que se as pessoas ficassem doente e devem ser tratadas. A 

saúde contribui para a erradicação da insegurança alimentar mais em termos de acesso à água 

potável que seja segura e limpa, separação do saneamento da fonte da água, conhecimento de 

higiene e prevenção de doença, muito mais do que clinicas, médicos e medicamentos, que são 

soluções de curas caras muito mais que a prevenção contra a doença.  

Recordar que neste ponto, estamos preocupados com os factores que perpetuam a 

insegurança alimentar e não com as causas. Não importa se a doença chamada ébola foi 

introduzida por estrangeiros que vieram comercializar ou foram os macacos. Não importa se 

a covid-19 foi uma conspiração da CIA para desenvolver armas biológicas, ou se veio dos 

morcegos. Essas são causas possíveis. Conhecer as causas não irá remover a doença. 

Conhecer os factores pode levar a melhorar higiene e comportamento de prevenção, e levar à 

erradicação.  



7 

 

A maioria das pessoas vê o acesso a cuidados de saude como uma questão de direitos 

humanos, como a redução do sofrimento e miséria e qualidade de vida das pessoas. Estas são 

todas razoes validas para contribuir para uma comunidade saudável. O que se argumenta 

aqui, mais do que essas razoes, é que uma população saudável contribui para a erradicação da 

insegurança alimentar, e também se argumenta que a insegurança alimentar não só se mede 

pelos altos níveis de morbidez e mortalidade, e também que a doença contribui para outras 

formas e aspectos da insegurança alimentar e desnutrição. 

2.3 Dependência 

A dependência resulta de estar sempre no lado receptor da caridade. No curto prazo, tal como 

após um desastre, essa caridade pode ser essencial para sobrevivência. No longo prazo, essa 

caridade pode contribuir para a possível desgraça do receptor, e certamente para a pobreza, 

insegurança alimentar e desnutrição. 

O termo dependência alimentar começou a ser utilizado em todas as suas diferentes formas 

após o fim da Primeira Guerra mundial. Com a traumática experiencia da guerra, vivenciada 

sobretudo na Europa, tornou-se claro que um país poderia dominar o outro controlando seu 

fornecimento de alimentos submetendo-o numa dependência alimentar exagerada.  

A alimentação seria assim, uma arma poderosa, principalmente se aplicada por uma potência 

em um país que não tivesse a capacidade de produzir por conta própria e suficientemente seus 

próprios alimentos. Portanto, esta questão adquira um significado de segurança nacional para 

cada país, apontando para a necessidade de formação de estoques estratégicos de alimentos e 

fortalecendo a ideia de que a soberania de um país dependia de sua capacidade de auto 

suprimento de alimentos.  

Partindo do pressuposto que a questão alimentar está estreitamente ligada à capacidade de 

produção, o drama é que as atitudes mal direccionadas contribuem para a pobreza e a 

insegurança alimentar numa comunidade. A dependência é uma atitude, uma crença que 

alguém é tão pobre, vive numa condição de insegurança alimentar, tão desesperado, que não 

se pode ajudar a si próprio, que um grupo não se consegue ajudar a si próprio, e que deve 

depender da assistência alimentar que vem do estrangeiro.  

A atitude, e crença partilhada são o principal factor autoexplicativo para perpetuação da 

condição de dependência alimentar de um individuo ou grupo em relação a ajuda exterior. A 
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ajuda seja ela, alimentar ou outro tipo de ajuda exterior, não pode ser encorajada na 

comunidade; esta última deve ser empoderada no sentido de educá-la de modo a participar no 

desenho do seu próprio destino. 

A estratégia de empoderamento no sentido de educar a comunidade é uma alternativa que 

consiste a dar mais assistência, capital e formação destinados à comunidade com baixo 

rendimento e que vive na margem da segurança alimentar. Entre os factores da insegurança 

alimentar enunciadas neste estudo, a síndrome da dependência deve ser uma das principais 

preocupações do educador e mobilizador da comunidade.  

3. Repensar a escola: Educação agrária performativa 

O termo performativo nos dizeres de Mazula (2012), vem de per+formare e o prefixo latino 

per tem o sentido temporal de realização completa de accão, o sentido superlativo de acção 

bem acabada, de perfeição. E formar vem do latim formare, que significa ensinar, construir, 

produzir, criar, naquele sentido do poeta Horácio (séc. VIII a. C.) para quem o ensino tinha a 

tarefa de criar uma personagem nova (Mazula, 2012). 

Assim, a educação performativa não está preocupado com a acumulação de saberes, mas com 

a criação de competências, habilidades, atitudes, valores e princípios que organizam e 

explicam os conhecimentos. Desenvolve uma aptidão geral que permite à pessoa, ao longo da 

sua vida, colocar e tratar os problemas e, ao mesmo tempo, fornece-lhe princípios 

organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar sentido (Morin, 2002). 

Na mesma ordem de ideia, o ensino performativo, capacita a saber identificar e colocar os 

problemas e a resolvê-los. Incide mais no despertar da curiosidade de saber, no debate e na 

problematização, na arte a argumentação e da discussão, na ligação e religação dos saberes, 

na capacitação para solução dos problemas com princípios organizadores. Incide no 

desenvolvimento de um conjunto de atitudes mentais que conjugam o faro, a sagacidade, a 

previsão, a atenção constante, o senso de responsabilidade (Morin, 2002). 

Nesse sentido, temos que repensar que tipo de ensino a nossa comunidade precisa. Os 

pressupostos de repensar uma escola e um ensino nos dizeres de Hountondji, (2004) vêm 

sintetizados por Jacques Delors, no relatório “Educação: um tesouro a descobrir”, 

encomendado pela UNESCO. O seu ponto de partida é que se está a dar uma revolução da 

inteligência continua e a sociedade da informação que se desenvolve em ritos acelerados. 
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Esses dois movimentos obrigam a escola a se repensar a si mesma, de modo a responder 

cabalmente aos diferentes desafios tais como: formar o capital humano qualificado; formar 

agentes económicos e técnicos agrários aptos a utilizar as novas tecnologias e que revelem 

um comportamento inovador; formar cientistas agrários inovadores e quadros de alto nível; 

formar para inovação pessoas capazes de evoluir, de se adaptar a um mundo em rápida 

mudança e capazes de dominar as transformações que não se compadecem com rotinas nem 

com qualificações obtidas por imitação ou repetição. 

A educação agrária performativa é dialógica e deve ser permanentemente solidaria com o 

homem, com a sociedade, com a pátria e com o mundo. Deve educar o aluno ou o estudante a 

ser cidadão patriota, isto é, responsável em relação à sua pátria. Deve ensinar a saber dialogar 

com sociedade e com as comunidades; deve promover e dinamizar uma interacção entre a 

escola e a comunidade. Deve dialogar com a natureza, criando no aluno a consciência agrária 

e ecológica. Deve dialogar com a cultura e saber que a questão da insegurança alimentar, o 

problema ambiental são também suas preocupações e não são apenas do governo.  

A educação agraria performativa deve preparar o aluno a identificar oportunamente as 

armadilhas da globalização mas ao mesmo tempo saber extrair dela vantagens para o proveito 

próprio e da comunidade na qual vive. A pobreza da comunidade é sua preocupação e deve 

ensinar o saber viver sabendo que este último é um dos desafios identificados pela Agenda 

2025.   

De acordo com Morin, (2002), a escola terá de ensinar ao cidadão a viver e para saber viver, 

este autor recorda-nos Durkheim, para quem o objectivo da educação não é o de transmitir 

conhecimentos sempre mais numerosos ao cidadão mas o de criar nele u estado interior e 

profundo, uma espécie de polaridade que o oriente num sentido definido, não apenas durante 

a infância, mas toda a vida. 

Essa é a orientação que propomos para a escola, uma escola desafiada a formar o capital 

humano, como agente apto a utilizar as novas tecnologias, com comportamento inovador, 

uma pessoa capaz de evoluir, de se adaptar a um mundo em rápida mudança e capaz de 

dominar a transformação (Morin, 2002). 

A educação performativa é a única capaz de formar o capital humano com o perfil acima 

mencionado e, no seu tipo ideal a única capaz de promover com eficácia a segurança 
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alimentar e o desenvolvimento rural. Nessa perspectiva, a questão maior é: em que medida a 

educação no seu processo de ensino e aprendizagem faz uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação para acelerar o combate à insegurança alimentar e promover o 

desenvolvimento do país tendo em conta as características das zonas rurais. Importa criar 

citações de igualdade entre as escolas das cidades e as das zonas rurais. 

4. Políticas públicas de educação agrária 

A discussão sobre a formulação de políticas públicas de educação agrária e segurança 

alimentar exige considerar a diversidade de situações existentes entre os países, seja pelas 

diferentes necessidades que neles se expressam, seja pelos graus igualmente diferenciados 

dos papéis exercidos pelos estados e dos níveis de organização social neles encontrados. 

As políticas públicas fazem parte da construção de uma concepção de igualdade jurídico-

política presente em nossa sociedade actual. O Estado é obrigado a implementar acções que 

sejam capazes de criar condições de garantirem a igualdade de direitos a todos os cidadãos. 

Os direitos são universais, e somente o Estado tem condições de institui-los mediante suas 

acções, ou seja, por meio de políticas. 

Pelo facto de as desigualdades existente no acesso à educação pública no campo serem muito 

grandes, isto obriga o Estado respeitando a constituição, implantar políticas especificas que 

sejam capazes de minimizar os prejuízos já sofridos pela população do campo por terem sidos 

privados historicamente do direito à educação escolar (Molina, 2012). 

A história da educação agrária está directamente relacionada com a conquista de políticas 

públicas. Em Moçambique, diferentes projectos da educação agrária foram lançados e uma 

das grandes conquistas da educação agrária no âmbito de politicas públicas foi o Projecto 

SUSTENTA lançado no dia 17 de Fevereiro, com objectivo de estimular a economia rural, 

através da educação e integração das famílias rurais no desenvolvimento de cadeias de 

valores sustentáveis, com base agrícola e florestal, de forma a melhorar a sua renda, sustento 

alimentar e qualidade de vida com respeito pela conservação ambiental.  

O projecto SUSTENTA materializa os objectivos e metas do Programa Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (PNDS) e consiste na gestão integrada de agricultura e recursos 

naturais. O SUSTENTA é uma iniciativa de âmbito nacional implementado ao longo de cinco 

anos, cuja primeira fase abrange as províncias de Nampula e Zambézia. O projecto pretende 
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criar impacto no desenvolvimento de agricultura familiar através de mobilizações educativas 

a todos os níveis e visa atingir mais famílias rurais. 

Esse projecto funciona como uma espécie de indutor da própria reflexão e de muitas acções 

da educação agrária com o intuito de construir uma educação agrária adequada à logica do 

trabalho e da cultura nos territórios dos povos do campo em busca de uma outra forma de 

desenvolvimento. Em suas palavras, o SUSTENTA está realimentando as práticas 

educacionais em que os sujeitos, o seu território, as formas de organização do trabalho, a 

cultura, são fundamentais para instituição de um outro modelo de sustentabilidade alimentar, 

socialmente justo. 

Considerações finais  

A tese central deste estudo foi a educação agrária relativamente à insegurança alimentar em 

Moçambique. O estudo enfatizou a educação agrária como estratégia, olhando para factores 

identificados e que perpetuam a insegurança alimentar em Moçambique a saber: ignorância 

na comunidade, doença na comunidade e dependência. Estes, por seu turno, contribuem para 

outros factores secundários tais como a baixa produtividade, deficiente acesso às tecnologias, 

fraca infrastruturas agrárias, insuficientes intuições financeiras rurais e outros. 

Esses factores obrigam a todos nós a repensar o modelo de uma escola e educação 

performativa, mais dialógica e aberta na verdadeira luta contra a insegurança alimentar na 

comunidade tendo em conta que os três grandes factores da insegurança alimentar 

identificados neste estudo não são independentes uns dos outros. A doença na comunidade 

contribui para a ignorância e ignorância para a dependência.  

Todavia, para uma educação agrária determinante no combate contra a insegurança alimentar, 

há que optar pela escola performativa nos seus diferentes níveis e investindo cada vez mais 

nela tendo em vista que o meio rural em Moçambique é dominado por uma agricultura pobre 

em tecnologias e isso tem como consequências a baixa produtividade. 

Diante disso, revindicar talvez seja a palavra de ordem, que sejam asseguradas condições de 

qualidade de políticas públicas de educação no campo, com a finalidade de resgatar valores 

tendo em vista que em qualquer processo de mudança social, somos encorajados a pensar 

globalmente, e agir localmente. Podemos erradamente pensar que quaisquer uns de nós, na 

nossa vida individual, nada podem fazer. 
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Se cada um de nós fizer um compromisso pessoal para combater os factores da insegurança 

alimentar em qualquer posição da nossa vida, então no total do esforço conjunto de todos, e o 

efeito multiplicador das nossas acções sobre outros, irá contribuir para a decadência desses 

factores, e será a vitória máxima sobre a insegurança alimentar.  

Recuperando os factores que contribuem para a insegurança alimentar em Moçambique, 

notou-se que a ignorância sendo a falta de informação e de conhecimento, tira o homem de 

seu poder e coloca-o numa posição de incapacidade. A doença sendo um conjunto de sinais e 

sintomas específicos que afectam um ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde, 

provocando dores, padecimento, leva ao elevado índice de absentismo tendo como 

consequências e à baixa produtividade.  

Existem várias doenças e algumas delas são declaradas epidémicas, endémicas até 

pandémicas que, afectando a comunidade podem provocar a baixa produtividade. Essas 

doenças podem ser remediadas pela educação na dimensão “tomada de medida de 

prevenção”. A dependência sendo o resultado de estar no lado receptor da caridade, leva a um 

pensamento de pobreza e de desespero na concepção de que não se consegue ajudar a si 

próprio. Esses todos factores devem ser removidos pela educação performativa como 

assinalamos “repensar a escola: educação performativa” de modo a garantir a segurança 

alimentar na comunidade e na sociedade em geral. 

Assim sendo, espera-se que este estudo contribui para o reconhecimento da educação agrária 

performativa para combater a insegurança alimentar em Moçambique, trazendo a maior 

consciência no investimento em educação e formação a nível do campo, incluindo 

conhecimento do mercado e treinos em negócios com vista a aumentar a produtividade. 
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