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Resumo: Essas reflexões são resultantes da minha pesquisa de doutoramento em Antropologia em 

ainda em andamento, e tem como objetivo refletir sobre políticas públicas e programas do governo 

moçambicano que visam à promoção da igualdade de gênero num dos países mais pobres e menos 

desenvolvidos do mundo. A análise da sociedade moçambicana e da sua diversidade cultural, é 

necessária para compreender hábitos e costumes que, socialmente, constroem a discriminação da 

mulher. Sendo necessário basearmos a análise numa combinação de exames de dados qualitativos e 

quantitativos sobre as diferenças de gênero naquele país. Esclarecemos que a opção de pesquisar 

sobre um dos PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa2 surgiu após conhecer o 

PARPA - Plano de Ação para Redução da Pobreza através de uma notícia publicada no Jornal 

moçambicano “O País”. O PARPA pode ser considerado o primeiro plano para o desenvolvimento 

de Moçambique (Mejia, 2003) tendo sido criado pelo governo em 1999 para promover a redução da 

pobreza, já que dois terços da população moçambicana vivem na miséria. Quando os indicadores 

básicos do desenvolvimento humano são desagregados por gênero, demostram claramente a 

existência de um fosso significativo entre os sexos em Moçambique, as mulheres são incapazes de 

participar na íntegra do desenvolvimento social, económico e político do país (Asdi, 2006). A 

questão subjacente a esta pesquisa é verificar se o empoderamento das mulheres constitui fator 

decisivo nos esforços para a erradicação da pobreza, para tal reflexão utilizo como referência o 

texto “Políticas de Género e Feminização da Pobreza em Moçambique” produzido pelo CMI - Chr. 

Michelsen Institute e relatórios do WLSA - Women and Law in Southern Africa Research and 

Education Trust.  

Palavras-chave: Políticas públicas; Gênero; Empoderamento; Moçambique.  

Moçambique de fato existe?
3
 

Este artigo pretende apresentar os resultados iniciais da pesquisa que vem sido desenvolvida, 

através do projeto do doutorado em Antropologia e que tem como objetivo refletir sobre políticas 

públicas e programas do governo moçambicano que visam à promoção da igualdade de gênero em 

Moçambique. O Índice de Desenvolvimento do Gênero classifica Moçambique como o país menos 

desenvolvido da África Austral em termos de rendimento, educação e saúde/longevidade das 

mulheres, com indicadores especialmente graves na educação (Tvedten, Paulo & Montserrat 2008).  

                                                           
1 Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Email: 

luciaguerra.ufpe@gmail.com 

2 PALOP é um grupo formado por seis países lusófonos africanos, destes, cinco foram excolônias de Portugal em 

África o outro é a Guiné Equatorial que em 2007 adotou o português como língua oficial. 

3 Este questionamento é feito pelo historiador francês Michel Cahen para criticar a idéia de Nação, tendo sido utilizado 

também pelo Sociólogo moçambicano Elísio Macamo para questionar a constituição da FRELIMO - Frente de 

Libertação de Moçambique. 
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A análise da sociedade moçambicana e da sua diversidade cultural, é necessária para compreender 

hábitos e costumes que, socialmente, constroem a discriminação da mulher.  

De acordo Sônia Corrêa e Eduardo Homem (1977: 17) o desenho infantil Tarzan representa 

um personagem mítico do retorno à natureza e que reproduz a mesma “ladainha” da missão 

civilizadora do branco na África “selvagem, tropical e agressiva”. Para Joseph Ki-Zerbo (2010) é 

neste sentido que a história da África deve ser reescrita, porque até o presente momento, ela foi 

mascarada, camuflada, desfigurada, mutilada, seja pela ignorância ou pelo interesse. Para 

construção deste artigo realizei pesquisa bibliográfica no acervo das bibliotecas da UFPE – 

Universidade Federal de Pernambuco buscando livros e artigos sobre África, mais especificamente 

sobre Moçambique, infelizmente o material localizado foi ínfimo. Realizei então uma pesquisa nas 

bases de dados do AFRICABIB, mais especificamente na African Women Bibliographic Database 

utilizando os descritores Gênero e Moçambique onde foram localizados 134 artigos originais e de 

revisão publicados em períodicos nacionais e internacionais. O problema como bem adverte Mia 

Couto (2008) é que a produção sobre África continua na mão daqueles que negam a história 

africana e comumente elegem o colonialismo como ponto de partida para narrativas sobre o 

continente.  

Estes debates intelectuais sobre identidade nacional têm raízes mais profundas na própria 

definição do conceito de África, Elísio Macamo (1998) traz argumentos das duas correntes, de um 

lado intelectuais que colocam a África como uma cultura única baseada em conceitos 

(epistemológicos e metafísicos) comuns a todos, representados numa essencia africana e do outro 

lado o grupo que reclama certa historicidade para o conceito e aponta o papel das Ciências Sociais 

ocidentais na invenção de uma alteridade africana, que legitimou a colonização do continente. O 

debate sobre se existe uma filosofia africana ou não, cria, ele mesmo, essa filosofia como discurso 

africano, como definição dum espaço e tempo africanos e contribui dessa maneira para dar 

coerência e legitimidade à identidade que cada um dos intervenientes na discussão traz consegue. E 

resume: o debate cria a África (Macamo, 1998:36).   

O mesmo aconteceu com Moçambique, desde o processo de colonização e escravatura 

comum a toda África, mas como faze-los sem definir elementos que concorrem para a definição 

duma identidade nacional. De acordo com Macamo o presuposto teórico que guia este texto é de 

que a identidade, como essência não pode ser definida a priori, isto é, sem composição prévia dos 

processos históricos dentro dos quais ela se situa. A África e, portanto, Moçambique, são conceitos 

modernos, que não surgem da oposição entre modernidade e tradição, mas da constatação das 
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condições históricas que os tornam possíveis. Georg Simmel afirma que o olhar sobre a realidade 

social permite enxergar os grupos socias não apenas como um conjunto de individuos, ou um 

conjunto de funções, mas sim a soma de relações entre eles. O conceito de Moçambique é feito no 

dia-dia, através da interação, que, aliás, é a base da analise simmeliana.  

A esquina do mundo   

Como o espaço não comportaria maiores digressões históricas, iremos nos ater a fatos 

recentes da história de Moçambique. Em 1975, após dez anos de guerra, o país consegue sua 

independência de Portugal, adotando a denominação República Popular de Moçambique e o regime 

socialista liderado pela FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique. A partir daí começa 

uma guerra civil entre os membros da FRELIMO e da RENAMO – Resistência Nacional 

Moçambicana que dura de 1976 a 1992 ficando conhecida como Guerra dos 16 anos. A guerra civil 

só acaba com a assinatura do Acordo Geral de Paz, que previa a realização de eleições com a 

participação de vários partidos o que ocorreu no ano de 1994. Desde a assinatura do acordo de paz 

que pôs termo à guerra da Renamo em 1992, o país realizou, por quatro vezes (1994, 1999, 2004 e 

2009), eleições legislativas e presidenciais consideradas por uma larga maioria de observadores 

como tendo sido livres e justas (Macamo, 2002:04), tendo sempre sido vencidas por candidatos da 

Frelimo.  

Este fascinante país fica situado na costa oriental do continente africano (Boléo, 1961:9). 

Moçambique é como uma esquina entre o Ocidente e o Oriente (Pinheiro, 1965:25), fazendo 

fronteira ao norte com a Tanzânia, a noroeste com Zâmbia e Malawi, a oeste com Suazilândia e 

com Zimbábue, a sul e oeste com África do Sul e a leste com o Oceano Indico. Divide-se em onze 

Províncias, cada uma com um Governador, são elas Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, 

Tete, Manica, Sofala, Gaza, Inhambane, Maputo e a cidade de Maputo. As províncias estão 

divididas em 128 distritos, os distritos subdividem-se em 394 postos administrativos e estes em 

1042 localidades, o nível mais baixo da administração local do Estado. A característica mais 

marcante do território moçambicano é a desigualdade econômica e social entre a aglomeração 

urbana das cidades de Maputo e Matola e o restante do país.  
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Tabela 1 – Variação IDH e IDG (2001 – 2006) entre a capital Maputo e outras cidades  

 

 

Essa desigualdade é fruto de vários fatores, entre os quais a guerra. Embora faltem estudos 

sobre as configurações dos espaços em Moçambique, existem alguns dados publicados levando em 

consideração a divisão do país em 11 províncias administrativas que em síntese mostram que 

quanto mais longe da capital Maputo piores são os indicadores. Para Elísio Macamo (2002a) a 

principal característica das sociedades africanas é este estado permanente de mudança, por um lado 

assume-se a mudança de forma normativa, por outro lado defende-se a idéia de que o continente 

africano está em transformação, mas para trás. E é sobre as mudanças sociais pelas quais passou 

Moçambique nas últimas décadas – e que interferem no dia-a-dia de cada um, informam políticas 

governamentais e grandes projetos e investimentos internacionais – que se debruça este texto. 

Identidade ferida 

Em Moçambique foram identificadas diversas línguas nacionais, todas de origem Bantu, 

com o passar dos séculos e as influências que sofreram diferenciaram-se enormemente entre si. Rita 

Ferreira aponta 31 línguas diferentes para os 11 principais grupos étnicos que povoam o país 

(Corrêa e Homem, 1977:182).   

A língua, como prática cultural, é importante não apenas para ser capaz de comunicar e ter 

acesso à informação, mas também para entendimento mais profundo do mundo em 

mudança onde as pessoas vivem. A língua comum fortalece também a coesão social de um 

grupo populacional e funciona como um veículo importante de valores e normas culturais. 

(Tvedten, Paulo & Tuominen, 2009:25) 

  

A unidade nacional pressupõe uma língua comum, e a urgência em promover e solidificar 

essa unidade levou a Frelimo, desde os tempos da luta armada, a optar pelo português. De acordo 
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com o Artigo 10º da Constituição de Moçambique, promulgada em 2004, o português é a língua 

oficial do país, mas o Censo realizado em 2007 aponta que apenas 40% da população sabe falar o 

idioma. Quando utilizamos gênero como categoria de analise os números são bem mais alarmantes, 

apenas 20% das mulheres moçambicanas falam português.  

Se a população masculina de Lourenço Marques4 fala um português pobre, com as 

mulheres, então, a situação piora. Na divisão de trabalho das populações africanas 

urbanizadas o serviço doméstico, que inclui agricultura, quando esta é viável, fica sob 

responsabilidade da mulher. O homem disputa o emprego no mercado de trabalho e, como 

a oferta sempre foi pequena nas cidades moçambicanas, é ele também que ocupa o lugar do 

criado. Assim, as mulheres pouco se relacionam com o mundo branco e, portanto, não 

aprendem a sua língua (Ibdem).  

 

Também a escolarização feminina sempre foi menor que a masculina, pois a carência de 

escolas aliava-se ao preconceito da sociedade tradicional de que a mulher não deve estudar. Em 

todas as idades as taxas de analfabetismo são maiores para as mulheres que para os homens, no 

campo, a taxa de analfabetismo feminina é 1,5 vezes superior à masculina, e nas cidades é 2,4 

superior. Isto significa que os homens são os mais favorecidos pelas facilidades urbanas ao acesso 

às escolas, em contraposição ao campo. Outro ponto de interesse são as altíssimas taxas de 

analfabetismo feminino no campo: nos grupos etários a partir dos 40 anos todas as taxas superam os 

90% de analfabetismo (Caccia – Bava e Thomaz, 2001:38). Como bem apontam Emilio Caccia – 

Bava e Omar Thomaz (2001:40) os indicadores sociais são de extrema utilidade para 

implementação de políticas públicas que levam em conta o (in)devido acesso das mulheres a 

instituições como o ensino regular. Trazemos um trecho de depoimento dado por Rosa uma ex-

guerrilheira a pesquisadora Sônia Corrêa: 

Antes, a mulher moçambicana não tinha voz, a mulher não podia estudar mais que o 

homem, diziam que a mulher não pode conduzir o carro, a mulher não pode trabalhar nas 

secretarias. Então, a Frelimo começou a luta armada, dizia que na nossa luta não há homem, 

não há mulher, mas sim todos somos militantes. Por isso, durante a guerra, tanto a mulher 

como o homem pegava nas armas e disparava, carregava material, ia à cozinha cozinhar. 

Todo o trabalho que o homem faz a mulher pode fazer também (1977:415). 

 

Em outro ponto da entrevista Rosa fala sobre a violência contra a mulher, de acordo com o 

seu relato quando o inimigo
5
 chegava aos povoados rurais “servia-se” das mulheres, mesmo na 

frente dos pais ou maridos. Este depoimento nos remeteu aos relatos bíblicos de tomada da mulher 

do inimigo: 

Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o SENHOR teu Deus os entregar nas tuas 

mãos, e tu deles levares prisioneiros. E tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, 

e a cobiçares, a tomares por mulher. Deuteronômio: 21 

                                                           
4 Lourenço Marques é a antiga designação da cidade de Maputo capital do país. 

5 O inimigo qual ela se refere seriam os homens portugueses na época do colonialismo e os moçambicanos no período 

de guerra civil pós independência. 
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Desde o fim da guerra civil, várias mulheres têm vindo a público para relatar casos de 

violência sofridas durante este período. Como bem lembra Joeyta Bose
6
 à violência sexual é uma 

arma tão ou mais eficiente do que a arma de fogo, por isso é tão utilizada pelas guerrilhas.  

Ela traz danos de longo prazo, por isso é tão usada por exércitos e milícias (...) O estupro 

desumaniza as vitimas e quebra a comunidade (Sorg, 2011:104).  
 

Por isso é vital que seja dada voz as vítimas, esta exposição pública causa bastante comoção 

e reflexão. Embora não tenhamos dados para refutar essa suposição de aumento da violência contra 

a mulher, convém lembrar que muito possivelmente esta violência sempre existiu, mas que só agora 

se tornou mais visível. 

Um agente da Polícia, em parte incerta, é acusado de ter violado sexualmente uma mulher 

de 24 anos, identificada por A. O acto ocorreu na madrugada de domingo, na Zona Verde, 

no município da Matola. Os factos deram-se quando a vítima, na companhia de uma amiga, 

de nome B, colhia couve numa machamba
7
, para posterior venda num dos mercados da 

capital. A vítima, que foi obrigada a manter relações sexuais desprotegidas, está a receber 

tratamento médico devido às lesões sofridas. Jornal de Notícias O País – 20 de maio de 

2011 

 

Uma explosão de casos de violência contra a mulher em Moçambique provocou diversas 

reações de indignação, dando inicio a um processo de discussão das ONGs que atuam na área de 

direitos humanos para elaboração de uma proposta de lei contra a violência doméstica. Permitindo 

assim a criação de condições para que a igualdade de gênero possa efetivamente se concretizar, 

deixando de ser letra morta em planos e em discursos oficiais. Tanto que foi aprovada pelo 

Parlamento Moçambicano a Lei 29/2009
8
 que protege a mulher da violência doméstica. Como 

falamos anteriormente esta consciência pública contra a violência representa um grande avanço, 

mas infelizmente a essência do projeto foi alterada com a retirada do preâmbulo que justificava o 

fenômeno da violência doméstica contra as mulheres, enquanto violência de gênero (Arthur, 2009).   

Vale registrar que o projeto de lei era visto pela imprensa e por parte da população 

moçambicana como discriminatório, só tendo sido aprovado depois da inclusão de um artigo que 

prevê aplicabilidade da lei no caso de agressão ao homem. Por isto é importante que se evite 

analisar a lei dissociada do contexto que ela esta inserida, a maneira como a lei funciona é na 

pratica tão importante com o seu proprio conteudo. Um dos grandes avanços na lei foi determinação 

de uma pena de seis meses a dois anos de prisão em caso de estupro e se da relação sexual resultar a 

                                                           
6 Coordenadora da ONG Women for Women. 

7 Pedaço de terra próprio, lavoura. 

8 Aprovação publicada no Boletim da República de Moçambique em 29 de setembro de 2009.  
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transmissão de vírus de imunodeficiência adquirida (AIDS), a pena será muito mais grave, entre 

oito a doze anos de prisão. 

Planos de ação para redução da pobreza  

As políticas públicas que prevêem a igualdade de gênero têm feito parte da agenda 

internacional desde a Conferência de Beijing em 1995, não sendo diferente em Moçambique, uma 

vez que constitui um dos objetivos centrais do Governo desde os primeiros dias da Independência. 

Objetivando reduzir a pobreza e promover a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens o 

governo moçambicano traçou no ano de 1999 as Linhas de Ação para Erradicação da Pobreza 

Absoluta, um ano depois as linhas foram transformadas no PARPA - Plano de Ação para a Redução 

da Pobreza Absoluta (2000-2004). Ao longo dos anos o governo tem feito várias alterações no 

plano inicial lançando novas versões do projeto: PARPA I (2001-2005), PARPA II (2006-2009) e 

PARP III (2011-2014), desde a sua criação o plano já previa a participação da sociedade civil e 

possíveis alterações no projeto inicial. Prevendo-se que o aprofundamento da discussão sobre o 

mesmo (no seu todo e partes) prossiga, uma vez que se trata de um processo de planejamento com o 

pressuposto de um aperfeiçoamento interativo. Essa característica permite que seja incorporado a 

ele novos elementos consequentes da evolução da sociedade e economia, desde que o objetivo 

principal – a redução da pobreza absoluta – não se altere, mas os instrumentos, políticas e metas 

podem sê-lo à medida que se for aprimorando o conhecimento sobre as diferentes variáveis.  

A principal diferença entre a primeira versão do PARPA e as subseqüentes é que o primeiro 

enfatiza as ações de curto prazo, enquanto os demais alargam sua visão estratégica através de ações 

de médio e longo prazo. As áreas estratégicas de ação são: 1. Educação, 2. Saúde, 3. Agricultura e 

desenvolvimento rural, 4. Infra-estrutura básica, 5. Boa governação e 6. Gestão macro-económica e 

financeira.  

De acordo com o texto do PARPA II a seleção dessas prioridades resultou do diagnóstico 

dos determinantes da pobreza em Moçambique, dos estudos direcionados à redução da pobreza (a 

luz de lições de experiências internacionais) e das consultas com a sociedade civil e setor privado. 

Neste artigo daremos maior destaque as estratégias de ação do PARPA em relação a Violência e 

Educação, sobre este último aspecto o plano conjetura melhorar o nível educacional da população 

economicamente ativa, com maior destaque para as mulheres que apresentam uma taxa de 

analfabetismo na área urbana de 46% e na zona rural de 85%. Isto significa que uma criança pobre 

numa zona urbana tem maior probabilidade de frequentar a escola do que uma criança não pobre na 
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zona rural, entretanto, numa zona rural um rapaz pobre tem maior probabilidade de frequentar a 

escola do que uma mulher não pobre (PARPA III). Outras ações chave incluem a criação de um 

programa de alfabetização de adultos, direcionado particularmente para mulheres das zonas rurais 

através de parcerias com instituições religiosas e ONG’s, tendo como modelo o PASMO - 

Programa de Alfabetização Solidária de Moçambique
9
 e a formação de professoras primárias 

elevando pelo menos para 45% a proporção de mulheres com magistério. Para Elísio Macamo as 

intervenções humanitárias, o reajustamento estrutural, o alívio à pobreza, a democratização, a 

reconciliação, tornam Moçambique em grande parte visível e compreensível como realidade social. 

O plano também destaca a relação entre a educação do chefe familiar e o estado de pobreza da 

família, esta relação é especialmente forte nas zonas urbanas e nos agregados chefiados por 

mulheres. Lembrando que nos países africanos a matrilinearidade permanece, o poder de máximo 

de decisão continua nas mãos das mulheres (Corrêa e Homem, 1977:31). O novo PARP, aprovado 

pelo Conselho de Ministros em maio de 2011, também prevê a titulação de terras para as 

comunidades, especificamente em nome das mulheres da família. A violência nem é citada na 

primeira versão do PARPA, surgindo apenas dentro da área de Boa Governação onde o programa 

prevê:  

Reforçar a capacidade e eficiência do sistema legal e judicial, melhorar a segurança pública, 

proteger os direitos e liberdades dos cidadãos, impor o cumprimento dos contractos e 

facilitar a resolução de disputas; e o desenvolvimento de um programa focalizado para 

reduzir e conter a corrupção a todos os níveis. PARPA I 

  

Apesar da violência contra a mulher ser um dos aspectos mais perturbantes da sociedade 

Moçambicana, quase não existem estudos sobre esta ocorrência, entre os poucos dados temos uma 

pesquisa realizada em 2004 pelo Ministério da Mulher e Ação Social indicando que 34% das 

mulheres haviam sofrido agressão física. De acordo com WLSA - Women and Law in Southern 

Africa Research and Education Trust (2008) Políticas de Género e Feminização da Pobreza, em 

Moçambique o nível elevado de violência estaria relacionado com um conjunto complexo de 

condições, como experiências gerais de violência do colonialismo e da guerra e a perda crescente de 

controle social dos homens, que usam a violência como um (último) meio de afirmar a sua 

masculinidade. O PARP (2011-2014) estabelece o oferecimento de serviços integrados de 

prevenção e resposta à violência contra a mulher, incluindo a expansão e fortalecimento dos 

Gabinetes de Atendimento, acesso à justiça, assistência social e psicológica.    

                                                           
9 O Pasmo é um programa de origem brasileira, podemos ler mais sobre ele no artigo “Reflexões sobre alfabetização 

em Moçambique” de Cristina Martins Fargetti (UNIMEP). 
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Dessa maneira entendemos que a questão da violência contra a mulher devia constituir uma 

das linhas de ação do PARPA, porque não bastam apenas ações para melhorar a questão econômica, 

elas têm que ser ações interligadas, visando à igualdade de gênero em Moçambique. No que diz 

respeito ao fenômeno da feminização da pobreza, verificamos que as disparidades de gênero, 

sobretudo nas zonas rurais são notáveis, evidenciando a necessidade de aprofundamento dos 

estudos dos perfis da pobreza em Moçambique na perspectiva do gênero, esperando-se que 

produzam informações que permitam aperfeiçoar as políticas públicas neste país. 

Iniciando as considerações finais  

Como base em nossos questionamentos, mesmo que incipientes, propomos uma reflexão 

sobre os esforços do Governo moçambicano para erradicação da pobreza, tendo a igualdade de 

gênero como estratégia para alcançar este objetivo. Compartilhamos as perspectivas de análise 

sustentadas pelo CMI - Chr. Michelsen Institute, instituto independente com sede em Bergen na 

Noruega e do WLSA - Women and Law in Southern Africa Research and Education Trust, ONG 

que desenvolve pesquisas sobre a situação das mulheres em países africanos. Os dados levantados 

por estas instituições demonstram claramente que as mulheres em Moçambique estão em 

desvantagem em termos sócio-culturais, políticos e econômicos. O CMI (Tvedten, Paulo & Rosário, 

2009:04) identificou condições externas que tem conseqüências diretas na pobreza, dentre as quais 

destacamos o gênero, uma vez que o sistema “altamente patriarcal de Moçambique” impõe 

implicações para a pobreza e bem estar das mulheres. Operamos neste artigo, sobretudo, com o 

conceito de empowerment (Léon, 2011), que nos orienta a reconhecer restrições sociais que a 

categoria está submetida e a necessidade de pensar práticas sociais coletivas e individuais para 

reverter essa situação.  

Nessa perspectiva de desigualdade de gênero, as mulheres estão altamente susceptíveis à 

violência doméstica e ao abuso sexual, ambos contribuem para o aumento da pobreza entre as 

famílias chefiadas por mulheres (Tvedten, Paulo & Tuominen, 2009:02). Apesar dos estudos 

demonstrarem maior independência econômica das mulheres que habitam em áreas urbanas do que 

nas rurais, globalmente, contudo, os dados confirmam que há uma feminização da pobreza em curso 

no país (Tvedten, Paulo & Montserrat 2008).  Essa noção de uma “feminização da pobreza” serve 

para reafirmar que em Moçambique as mulheres são mais pobres do que os homens, e que o 

crescente aumento da pobreza entre as mulheres está ligado à feminização da chefia dos agregados 

familiares (Chant 2007).  



 

10 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN 2179-510X 

A cultura ‘tradicional’ e a religião ainda têm um forte impacto na formação de casamentos 

e relações de género (...) Além dos aspectos sócio-culturais essenciais do parentesco e 

casamento, a divisão do trabalho e controle dos recursos económicos é provavelmente a 

determinante mais importante na formação das concepções de masculinidade, feminilidade 

e relações de género em Moçambique (Tvedten, Paulo & Montserrat 2008).   

 

A construção social de homens e mulheres em Moçambique é pautada através de práticas 

culturais e religiosas, que transmitem papéis e noções de sexualidade ligadas ao gênero, dentre 

quais destacamos o casamento precoce, o analfabetismo feminino e a associação da 

feitiçaria/bruxaria as mulheres, podendo ser visto como forma de dificultar o crescente 

empoderamento das mulheres. Há pouco sinais de melhorial, exceto na educação e no trabalho das 

mulheres na agricultura, sendo culturalmente entendido que a terra onde um casal reside pertença a 

mulher (Osório 2001). Para o CMI as mulheres parecem não ser particularmente discriminadas nos 

direitos à herança e direito à terra, muito se deve a aprovação da Lei nº 10/2004 batizada de Lei da 

Familia. Os problemas surgem principalmente para as mulheres divorciadas, de acordo com o 

jurista José Abudo (Jornal O país - 04/07/2011), uma vez que estes casamentos baseiam-se muito na 

oralidade, muito mais em acordos verbais, do que em registros feitos em cartórios, como se previsto 

na Lei. 

Reafirmamos que este estudo ainda esta em fase inicial e que este artigo é um diagnóstico 

precoce das políticas públicas que vem sendo desenvolvidas pelo governo moçambicano, mas já 

podemos constatar que o problema da igualdade de gênero, pode ser traduzido pelas dificuldades 

das mulheres em ter acesso a saúde, educação e inserção no mercado de trabalho, sobretudo nas 

camadas economicamente menos favorecidas e rurais. Particularmente, ainda sabemos pouco sobre 

as percepções das próprias moçambicanas sobre o PARPA e sua política de empoderamento das 

mulheres. Tais dificuldades se expressam em diversas dúvidas sobre o papel e posição das mulheres 

na economia, sobre o papel das ONG’s e das igrejas tanto na promoção quanto na inibição da 

igualdade de gênero, todas estas questões serão objetos de analise na minha pesquisa de campo, 

onde buscarei investigar as políticas de género e feminização da pobreza em Moçambique. 
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Political and programs for gender equality in Mozambique 

Abstract: The analysis of society and its cultural diversity, it is necessary to understand the habits 

and customs that socially constructed discrimination against women. This article aims to reflect on 

policies and programs of the Mozambican government aimed at promoting gender equality. The 

choice of theme emerged after meeting PARPA - Action Plan for Poverty Reduction, considered the 

first plan for the development of Mozambique (Mejia, 2003), and was created by the government in 

1999 to promote poverty reduction, since two thirds of the Mozambican population live in poverty. 

When the basic indicators of human development are disaggregated by gender, clearly demonstrate 

the existence of a significant gap between the sexes, Mozambican women are unable to participate 

fully in the social, economic and political development of the country (Sida, 2006). The question 

behind this research is to verify that the empowerment of women is a decisive factor in efforts to 

eradicate poverty in the country. 
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