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Resumo 

Este artigo tem como objecto “o contributo da educação para a equidade de género e 

empoderamento da mulher em Moçambique: o caso da cidade de Lichinga, 1997-2015”. O 

terceiro objectivo do milénio defende que para que possa alcançar o desenvolvimento sustentável 

nos países em vias de desenvolvimento e mesmo os já industrializados é preciso que a questão de 

género seja tomada como primordial nas políticas e estratégias de desenvolvimento. E tal 

pressuposto requer, como se defende nos objectivos, uma equidade de género e seu paralelo 

empoderamento. Porque acredita-se que a questão de género é transversal. É preocupação nesta 

pesquisa verificar se as políticas de género em Moçambique estão em consonância com o 

terceiro objectivo do milénio. Em segundo lugar, verificar o grau do cumprimento do terceiro 

objectivo do Milénio na cidade de Lichinga. A pesquisa é norteada pela seguinte pergunta de 

pesquisa: “ em que medida as políticas da educação moçambicana têm contribuído para a 

equidade e empoderamento do género no quadro do terceiro objectivo do milénio?”. Se aponta 
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1997 como primeiro Marco cronológico da pesquisa pelo facto de ter sido o ano em foi criado 

um mecanismo focado com alguma profundidade no género, Projecto Género e Educação em 

Moçambique (GEM). O marco de 2015 é apontado, apenas, por questões metodológicas. A 

pesquisa é bibliográfica e de campo. Os métodos usados são o monográfico e histórico. As 

técnicas são de pesquisa bibliográfica, documental e entrevista. Se constatou que logo depois da 

independência, o governo da Frelimo se preocupou em valorizar a mulher no contexto do seu 

projecto socialista. No contexto marxista, se introduzia princípios de valorização da mulher 

apoiados na teoria feminista. A constituição de 1990 defende que o Estado deve promover, 

financiar e valorizar o desenvolvimento da mulher e encorajar o crescimento do seu papel na 

sociedade, em todas as esferas da política, economia e actividades sociais no país. Na verdade se 

observa um esforço para responder o terceiro objectivo do milénio. Mas a educação ainda não 

conseguiu ser o veículo mais forte para equidade e empoderamento de género. Primeiro há 

problemas de conceito quando se fala de género empurrando a interpretação de género o binário 

homem mulher. Em segundo lugar, os valores de tradição matrilinear e a influência do islão no 

norte de Moçambique não sofreram grande mudança com as políticas educativas que valorizam o 

género. Cresceu sim o número de raparigas nas escolas primárias, secundárias e até terciárias. 

Mas a qualidade da educação e a carga de preconceitos que emana das culturas não permite que a 

educação promova uma equidade significativa. Mas se regista crescimento do número de 

mulheres na função pública, nas Assembleias Provincial e Municipal. Mas nas relações 

domésticas, o poder da mulher ou de quem desempenha papel de mulher ainda não é visto com 

paridade ou complexidade necessárias. 

Palavras-chave: Género, equidade, Empoderamento. 

 

ABSTRACT 

This article has as object "the contribution of education for gender equality and 

empowerment of women in Mozambique: the case of the city of Lichinga, 1997-2015." The third 
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objective of the millennium argues that for it to achieve sustainable development in developing 

countries and even industrialized longer it takes the gender issue be taken as paramount in the 

development policies and strategies. And this assumption requires, as it defends the objectives, a 

gender equity and its parallel empowerment. Because it is believed that the issue of gender is 

transversal. The concern this research is to see if gender policies in Mozambique are in line with 

the third objective of the millennium. Second, check the degree of compliance with the third 

objective of the Millennium in Lichinga. The research is guided by the following research 

question: "to what extent the policies of the Mozambican education have contributed to equity 

and empowerment of its kind under the third objective of the millennium?". It points 1997 as the 

first Marco chronological survey by the fact that it was the year that was created a mechanism 

focused at some length on gender, Gender and Education Project in Mozambique (GEM). The 

2015 is appointed, only for methodological issues. The research is bibliographic and field. The 

methods used are the monographic and historic. The techniques are bibliographical, documentary 

and interview research. It was found that soon after independence, the Frelimo government 

bothered to value the woman in the context of his socialist project. In the Marxist context, it 

introduced women's valuation principles supported in feminist theory. The 1990 constitution 

states that the State shall promote, finance and enhance the development of women and 

encourage the growth of their role in society in all spheres of political, economic and social 

activities in the country. In fact observed an effort to answer the third objective of the 

millennium. But education has yet to be the strongest vehicle for equity and gender 

empowerment. First there is confuse with the concept when it comes to gender pushing the 

interpretation of gender binary man woman. Second, the values of matrilineal tradition and the 

influence of Islam in northern Mozambique have not undergone major change with education 

policies that value gender. The number of girls in primary, secondary and even tertiary education 

grew. But the quality of education and the burden of prejudice that emanates from cultures does 

not allow that education promotes a significant equity. But register growth in the number of 
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women in the civil service, the Provincial and Municipal Assemblies. But in domestic relations, 

the power of the woman or woman who plays the role is still not seen with parity or necessary 

complexity. 

Keywords: Gender, equity, Empowerment. 

 

INTRODUÇÃO  

Objecto: o objecto de estudo nesta pesquisa é a igualdade de género e empoderamento da 

mulher em Moçambique. Os dois conceitos são relacionados com a educação, colocando em 

análise o papel desta para a efectivação da igualdade de género e do empoderamento da mulher.   

Problema: 

Culturalmente, os povos do norte de Moçambique são matrilineares. No entanto, a 

posição da mulher é colocada em segundo plano em termos de decisões, oportunidades e 

expressão. Em segundo lugar o terceiro objectivo do milénio coloca como requisito central para 

o desenvolvimento a equidade de género. E, a equidade passaria pela igualdade de oportunidades 

entre homens e mulheres (ou pessoas de tendência sexual masculina e feminina) na educação. 

Apesar do número de mulheres ter aumentado, deforma significativa, e as políticas do governo 

de Moçambique serem pró-genéro e pró-empoderamento da mulher, se observa que a mulher 

continua a ser situada numa posição abaixo do homem, na maioria dos casos. Por outro lado, a 

categoria género continua a ser relacionada à natureza biológica (sexo), o que faz com que todos 

os homossexuais e ou transexuais não assumam sua identidade sexual.  

Pergunta de partida: 

Em que medida a educação tem contributo para a equidade de género e empoderamento 

da mulher? 

 

Os objectivos do estudo são seguintes: a) objectivo geral é de compreender o papel da 

educação para equidade género e empoderamento da mulher em Moçambique. b) Específicos: 
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avaliar em que medida a educação contribui para a equidade de género na cidade Lichinga; b) 

Avaliar em que medida a educação contribui para o empoderamento da mulher na cidade de 

Lichinga; c) analisar em que medida o contributo da educação responde ao terceiro objectivo do 

milénio. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Um dos eventos mais importantes do século XX foi a incorporação das mulheres ao 

mundo político e económica, constituindo a participação no mercado de trabalho um elemento 

importante para o crescimento e a estabilidade económica dos países. Centrando-se no mercado 

de trabalho, a situação das mulheres é caracterizada por realizara maior parte do trabalho não 

remunerado e trabalho remunerado na maioria no sector informal, na percepção dos mais baixos 

entre os pobres e os salários. A forte segregação de género no mercado de trabalho, dificulta 

fortemente possibilidade de acesso das mulheres a todas as actividades e postos de trabalho, 

concentrando-a em certas profissões e sectores que são frequentemente desvalorizadas social e 

economicamente (UGT, 2014, p.2). 

BAILEY (2012), refere que género é uma construção. Paara Vargas (s.d.), é uma 

construção social e cultural que as pessoas internalizam varia ao longo da vida se identifica com 

modelos por imitação e construção com base em atributos estereotipados. 

b. uma construção psicológica que envolve o desenvolvimento, maturação e interacção de 

processos cognitivos, morais, afectivos e sociais. 

c. uma construção ideológica que se refere a processos políticos e diversidade de 

experiências com base em relações de poder diários persuasivo e estrutural. 

Teoria de género 

Dentro das relações humanas é evidente que se tem estabelecido categorias que 

diferenciam os padrões de comportamento entre as pessoas. Nos sistemas sociais os conceitos de 

sexo e género são levados são tomados como o estudo de homens e mulheres devido ao facto de 

serem elementos essenciais duma sociedade e, portanto, devem gozar de direitos e deveres. Em 
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muitas ocasiões o termo género é tomado como sinónimo de sexo propiciando os indivíduos 

certa pertença a um grupo determinado, desta forma se constitui o género a um nível biológico 

(S.A, s.d., p.11). Em primeiro lugar, o sexo é entendido como uma categoria e nas palavras de 

Foucault é um “ideal regulador”. O sexo não só funciona como uma norma, mas como um 

aparato que regula os mecanismos de acção e do poder do corpo. De tal maneira que o conceito 

de género desempenha um papel que materializa certas práticas e actividades (S.A, s.d., p.11). 

Assim, o sexo é reconhecido como a característica biológica natural do corpo e, por outro lado, o 

sexo é concebido como um ideal que permite as pessoas se desenvolver no meio ambiente (S.A, 

s.d., 11). Igualmente, a concepção de sexo está ligada à identidade. A identidade sexual se baseia 

na designação biológica do sexo do indivíduo e que por sua vez se associa à definição de género. 

Em segundo lugar, a identidade sexual faz alusão a uma consciência grupal de pertença, isto é, 

através de símbolos estabelecidos que impõem certas condutas a pessoas dependendo de sexo. 

A construção simbólica 

A significação de género se institucionaliza dentro de um âmbito social. O género 

aparece como uma construção cultural. Como um conjunto de prioridades e funções que uma 

sociedade atribui aos indivíduos em virtude do sexo a que pertencem. Assim, o género é uma 

categoria construída social, histórica e culturalmente (S.A, s.d., p12). 

Contexto institucional  

Se têm levado práticas nas culturas que definem as capacidades que as pessoas adquirem 

dentro do meio social. Estas actividades se conduzem através das instituições que se encarregam 

da reprodução e legitimação dessas práticas. Os seres humanos entram para um processo de 

desenvolvimento individual e por sua vez colectivo que busca alcançar o bem-estar próprio e 

comum: o bem-estar humano. Portanto, se cai num sistema em que todos participam para o 

desenvolvimento de todo ser humano (S.A, s.d., p.20). Várias literaturas sugerem que os 

seguintes factores podem figurar com destaque em explicações de empoderamento das mulheres, 

incrementando: (1) o desenvolvimento socioeconómico; (2) aumentando número de mulheres 
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letradas, atitudes que transformam o desenvolvimento económico em um processo cultural de 

desenvolvimento umano; (3) legados históricos decorrentes das tradições culturais e políticas de 

uma sociedade e; (4) factores de projecto institucional (ALEXANDER & WITSEL,  s.d., p..1). 

AS TEORIAS SOCIOLÓGICAS DE GÉNERO 

De acordo com a classificação feita por Ritzer (2002, apud género GUZMÁN & PÉREZ, 

2007, p.291)), se dividem em teorias macrosociais de género e microsociais de género.  

 

Teorias Macrosociais 

 

Funcionalismo 

 

Seu principal expoente é Miriam Jonson, que reconhece o fracasso do funcionalismo para 

dar uma exploração adequada da desvantagem da mulher na sociedade. Admite que há uma 

inclinação não intencional na teoria da família de Talcott Parsions e que o funcionalismo 

marginaliza as questões da desigualdade social, a dominação e opressão, devido à sua 

preocupação central pela ordem social. A origem da opressão de género coloca o funcionalismo 

feminista ao serviço da família patriarcal, onde o papel da mulher na família, que é a força 

interior e autoridade na educação das crianças, é subvalorizado pela sociedade que considera  

débeis e submissas  as mulheres em relação ao seu esposo, que proporciona com a sua actividade  

económica um nível de produtividade  instrumental  que leva  a sua família reverenciar o 

patriarcado e desapreciar a expressividade  que representa  a mulher. A desvalorização da 

exprissividade feminina frente à instrumentalidade masculina se encontra estendida em toda 

cultura e a esperança do funcionalismo é que possa haver uma revalorização sistémica da 

expressividade  (GUZMÁN & PÉREZ, 2007, p.291). 

 

Teoria de conflito  
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Sua expoente mais representativa é Janet Chafetz, que com um enfoque transcultural  e 

transhistórico procura construir teoria sobre género  em todas suas formas societais particulares. 

O ponto central da sua indagação é conhecer quais são os factos que influenciam na 

estratificação sexual na qual as mulheres estão sempre em desvantagem. Explora a diferenciação 

do papel de género, a ideologia patriarcal família e a organização do trabalho e as condições 

contextuais tais como padrões de fertilidade, a separação de casa e local de trabalho, o excedente 

económico, a sofisticação tecnológica, a densidade populacional e ambiente rígido, como 

variáveis que interactuam para determinar o grau de estratificação de sexo. Para Chafetz, as 

mulheres experimentam menos desvantagens quando podem equilibrar as responsabilidades do 

ambiente com um papel independente na produção do mercado (Ritzer 2002, p. 386 apud. 

GUZMÁN & PÉREZ, 2007, p.291). 

 

Teoria dos sistemas Mundiais 

 

Parte das análises do capitalismo global como sistema, objecto de análise sociológico 

onde os indivíduos em todas as unidades sociais são entendidos tipicamente em termos do papel 

que representam nas instâncias capitalistas para criar excedente económico. Esta teoria entende 

de modo típico o papel das mulheres no sistema social só na medida em que seu trabalho faz 

parte do capitalismo, isto é, as trabalhadoras na produção e nos mercados capitalistas (Ritzer 

2002, p. 387 apud. GUZMÁN & PÉREZ, 2007, p.292). 

 

 

Teorias microsociais de género 
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As propostas centrais são o interaccionismo simbólico e a etnometodologia. Para o 

interaccionismo, a identidade de género, assim como outras identidades sociais, emergem da 

interacção social, é incorporada ao “self transituacional” do indivíduo e deve confirmar-se 

continuamente através de diversas situações de interacção porque o “Eu” está sujeito a 

constantes provas empíricas. Para o interaccionismo simbólico não é o pai e a mãe que dão a 

identidade de género ao menino ou à menina, senão o ambiente exterior, o qual cria significados 

do que implica ser homem ou mulher e isto é o que desenvolve a componente de género (Ritzer 

2002, p.388 apud. GUZMÁN & PÉREZ, 2007, p.292). Para a etnometodologia, o género não é 

um elemento estável, senão que se conforma como uma realização de actores em diversas 

situações, pelo que o género não nasce com a interacção da situação  (GUZMÁN & PÉREZ, 

2007, p.292; BRICKELL, 2006, p.87-113). 

Scott (1940), refere que os historiadores feministas estão, actualmente, em posição de 

teorizar suas práticas e desenvolver género como uma categoria. Existe uma necessidade de 

“negar” a qualidade fixa e permanente da posição binária, uma genuína historização e 

desconstrução dos termos da diferença sexual. Devemos ser mais autoconscientes na distinção do 

nosso vocabulário analítico e no material que se pretende analisar. Temos de encontrar saídas 

para sujeitar de forma contínua as nossas categorias à crítica. A definição de Scott tem duas 

partes e diversos ramos. A definição se apoia numa conexão  integral entre duas preposições: 

género é um elemento construtivo da relação social baseado diferenças percebidas entre os sexos, 

e género é o primeiro caminho para dar significado a relações de poder. Mudanças na 

organização das relações sociais sempre correspondem a mudanças na representação do poder, 

mas a direcção da mudança não toma apenas um caminho. Como um elemento constitutivo das 

relações sociais baseado na percepção das diferenças entre sexos, género envolve quatro 

elementos interligados: culturalmente, os símbolos disponíveis que evocam múltiplas 

representações (e sempre contraditórias); b) Eva e Maria como símbolos de mulher, por 

exemplo, na tradição cristã ocidental; c) mas, também, os mitos da luz e do escuro; d) 
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purificação e poluição, inocente e corrupto. Para o historiador, a questão interessante é: quais 

símbolos de representação são invocados? Conceitos normativos que estabelecem quatro 

representações dos significados dos símbolos, que  tentativa de limitar e conter suas 

possibilidades metafóricas? Estes conceitos são expressos nas doutrinas religiosa, científica, 

educacional, jurídica e politicamente toma a forma binária fixa de feminino-masculino, homem-

mulher (SCOTT, 1940, p.1067-8). 

O novo ponto de vista de um investigador em história é de romper com a fixa noção do 

binarismo sexual e o consenso em torno dele, descobrir a natureza do debate ou repressão que 

lidere a não acomodação na representação binária de género. Este tipo de análise deve incluir 

uma noção de política como referência às instituições sociais e organizações – o terceiro aspecto 

das relações de género (SCOTT, 1940, p.1068). Alguns estudiosos, notavelmente antropólogos, 

restringiram o uso de género ao sistema de parentesco (focalizando o agregado e a família como 

a base da organização social). Precisamos de um ponto fronteiriço que inclua não apenas o 

parentesco, mas também (especialmente paras a complexidade das sociedades modernas) o 

mercado laborar (como mercado laboral de segregação sexual é parte integral da construção de 

género). Género é construído através do parentesco, mas não exclusivamente, ele é construído 

também na economia e na política, que, na nossa sociedade, operam de forma independente do 

parentesco (Idem).  

O quarto aspecto de género é a identidade subjectiva. Neste ponto Scott concorda com 

antropólogo Gayle Rubin, ao afirmar que as análises psicológicas oferecem uma teoria 

importante acerca da reprodução de género, uma descrição da “transformação da sexualidade 

biológica” e como ela é inculturada. Mas a afirmação universal da psicanálise dava-a uma pausa. 

Mesmo que a teoria Lacaniana seja de grande utilidade para a construção da identidade de 

género, os historiadores necessitam de trabalhar numa perspectiva mais histórica. Historiadores 

precisam de examinar os caminhos pelos quais as identidades de género são substantivamente 
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construídas e relacionar suas descobertas a uma gama de actividades, organizações sociais e, 

historicamente, representações culturais específicas (SCOTT, 1940, p. 1068). 

Pode-se dizer que para Scott, género é uma categoria relacional. E sendo relacional 

transpõe a questão sexual. Pessoas de sexo masculino podem ter inclinação sexual feminina e 

pessoas com sexo feminino podem ter inclinação sexual masculina. E isso varia muito, não só 

pelo contexto cultural e regional, mas sobretudo pelo grau de aceitação das diferenças pautadas 

nos curricula de educação e na ideologia. 

 

 

Delimitação de conceitos 

O que é género? 

O termo sexo se refere a um estado biológico de uma pessoa e é tipicamente categorizado 

em masculino, feminino ou intersexo (combinação de características masculinas e femininas). Há 

uma série de indicadores de sexo biológico, incluindo cromossomas sexuais, gônadas, órgãos 

reprodutivos internos e genitália externa (APA, 2011, p. 1). 

Género refere-se às atitudes, sentimentos e comportamentos que uma dada cultura 

associa ao sexo biológico de uma pessoa. Um comportamento que seja compatível com as 

expectativas é referido com normalização de género; comportamentos que são vistos como 

incompatíveis com as expectativas constituem “falta de conformidade com género ” (APA, 2011, 

p. 1). 

Identidade de género refere à consciência de reconhecer que uma pessoa é masculina, 

feminina ou transgénera. Quando uma identidade de género e o sexo biológico não são 

congruentes, o indivíduo pode ser identificado como transexual ou por outra categoria 

transgénica (Gainor, 2000, apud. APA, 2011, p. 1).  

A expressão de género se refere ao caminho pelo qual uma pessoa actua ou age para 

comunicar o género numa dada cultura; por exemplo em termos de roupa, padrões de 
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comunicação e interesses. Uma expressão pessoal de género pode ou não ser consistente com os 

papeis sociais descritos e pode ou não reflectir a identidade género dela ou dele (American 

Psychological Association, 2008, p. 28, apud. APA, 2011, p. 1). Orientação sexual se refere ao 

sexo pelo qual uma pessoa se sente atraído sexualmente ou romanticamente. As categorias de 

orientação sexual incluem a atracção por pessoa do mesmo sexo (gay ou lésbicas), atracção por 

pessoas de outro sexo (heterossexuais) e, atracção por membros dos dois sexos (bissexuais). 

Enquanto estas categorias continuarem a ser usadas (APA, 2011, p. 1). 

O que é igualdade de género? 

A igualdade de género significa igual visibilidade, empoderamento, responsabilidade e 

participação tanto para as mulheres como para os homens na distribuição dos recursos entre 

mulheres e homens (CE, 2013, p.1). 

O que é empoderamento da mulher?  

Empoderamento é o processo pelo qual se ganha acesso e se desenvolve capacidades  

com uma visão de participar activamente na formação da própria vida  e de sua comunidade, em 

termos económicos, sociais e políticos (Australian Cooperation, 2010, p. 5). 

Quais são os indicadores de igualdade de género? 

Um projecto com enfoque de género é aquele que incorpora sistematicamente estratégias 

e acções tendentes a criar condições de equidade e igualdade entre homens e mulheres. Para este 

fim, se considera necessário identificar e abordar as seguintes dimensões:  

i. Desigualdade no acesso aos direitos básicos: educação, saúde, participação e 

representação social. 

ii. Desigualdade no acesso aos recursos produtivos: terra, infraestruturas, 

financeiros. 

iii. Desigualdade na distribuição do trabalho doméstico. 

iv. Desigualdade no direito a trabalhar (emprego) (ROTONDO, VELA, 2004, p. 8). 
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A palavra “indicador” provém do latim indicare (assinalar, avisar, estimar), alude a 

factos ou dados concretos que provam a existência de mudanças conducentes a resultados e 

impactos procurados (ROTONDO & VELA, 2004, p. 10). 

 

Os indicadores de género mostram sinais de mudança acerca das relações de género e de 

poder e proporcionam, decorrente disto, as evidências da mudança na posição de equidade e 

igualdade entre homens e mulheres. Assim, este tipo de indicadores expressa: 

 

i. Mudança na distribuição do poder entre homens e mulheres;  

ii. Mudança na situação de grupos e pessoas pertencentes a um sexo em comparação 

com outro aspecto de variáveis: como educação, trabalho, rendimento, saúde, habitação, entre 

outros (ROTONDO, VELA, 2004, p. 12). 

 

METODOLOGIA 

Métodos 

Os métodos usados para esta pesquisa são o método histórico e o monográfico.  

Método Histórico, promovido por Boas, parte do princípio de que as actuais formas de 

vida social, as instituições e os costumes têm origem no passado, é importante pesquisar suas 

raízes, para compreender sua natureza e função. Assim, o método histórico consiste em 

investigar acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a sua influência na 

sociedade de hoje, pois as instituições alcançaram sua forma actual através de alterações de suas 

partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto cultural particular de cada 

época. Seu estudo, para urna melhor compreensão do papel que actualmente desempenham na 

sociedade, deve remontar aos períodos de sua formação e de suas modificações (LAKATOS & 

MARCONI, 2003, p. 106-107). 
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Método Monográfico, criado por Le Play, que o empregou ao estudar famílias operárias 

na Europa, arte do princípio de que qualquer caso que se estude em profundidade pode ser 

considerado representativo de muitos outros ou até de todos os casos semelhantes, o método 

monográfico consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, 

grupos ou comunidades, com a finalidade de obter generalizações. A investigação deve examinar 

o tema escolhido, observando todos os factores que o influenciaram e analisando-o em todos os 

seus aspectos (LAKATOS & MARCONI, 2003, p. 108) 

 

Técnicas 

As técnicas usadas como recurso para colecta de dados nesta pesquisa são a observação, 

entrevista e consulta bibliográfica.   

Por observação simples entende-se aquela em que o pesquisador, permanecendo alheio à 

comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observa de maneira espontânea os fatos 

que aí ocorrem. Neste procedimento, o pesquisador é muito mais um espectador que um actor. 

Daí por que pode ser chamado de observação-reportagem, já que apresenta certa similaridade 

com as técnicas empregadas pelos jornalistas (GIL, 2008, p. 101). 

A segunda técnica empregue para a pesquisa foi a técnica da entrevista semi-estruturada. 

Para Triviños (1987, p. 146), a entrevista semi-estruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da 

pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos 

informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. Complementa o 

autor, afirmando que a entrevista semi-estruturada “[...] favorece não só a descrição dos 

fenómenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de 

manter a presença consciente e actuante do pesquisador no processo de colecta de informações 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 152, apud. MANZINI, s.d., p.2). 
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 Uma das técnicas usadas nesta pesquisa foi  exploração bibliográfica, que visou a 

consulta dos textos disponíveis e conseguidos para a consecução da investigação . 

 

 

OBJECTIVOS DO MILÉNIO EM RELAÇÃO A GÉNERO 

Os objectivos do milénio constituem uma medida útil para monitorar o progresso e os 

desafios da região, particularmente aqueles relevantes à igualdade e bem-estar da mulher. 

Terceiro ODM chama para a promoção da igualdade de género e o empoderamento da mulher. 

Há duas razoes poderosas que justificam que a importância de conseguir a igualdade de género 

para alcanças as metas do desenvolvimento humano baseado nos objectivos do mil.  

Por um lado, está o argumento da equidade, segundo o qual alcançar níveis equivalentes 

de bem-estar entre os homens e mulheres, meninos e meninas é um objectivo do 

desenvolvimento em si. Por outro lado, está o argumento da convivência estratégica de investir 

na igualdade de género como instrumento para alcançar outras metas do desenvolvimento 

humano (PIRAS & VEJA, s.d., p. 80). 

Pelas razoes expostas, o terceiro ODM sobre a igualdade de género e empoderamento da 

mulher é um objectivo transversal, que deve ser abordado em todos os outros. Neste sentido, seu 

alcance depende, em grande medida, que se considere a igualdade de género em cada um dos 

demais objectivos. Por sua vez, sem o terceiro ODM não se alcança, nenhum dos outros 

objectivos poderá ser alcançado plenamente. O propósito de designar especificamente um 

objectivo sobre a igualdade de género é destacar seu valor intrínseco, ademais o seu valor 

instrumental para a consecução dos demais objectivos do desenvolvimento humano (PIRAS & 

VEJA, s.d., p. 80). 

A única meta que se acordou na Declaração Do Milénio correlação ao terceiro ODM 

sobre a igualdade de género e empoderamento da mulher é a eliminação das disparidades de 

género na educação primária e secundária, preferencialmente em 2005 e todos os níveis 
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educativos para 2015. A educação é de valor extremo para empoderar a mulher, a igualdade de 

género implica também contar com as oportunidades para utilizar as capacidades adquiridas e a 

participação plena no âmbito económico e político. Os indicadores desenhados para monitorar o 

progresso do objectivo da igualdade de género são quatro:  

1. A proporcionalidade de meninas e meninos na educação, secundária e terciária. 

2. A proporcionalidade de mulheres e homens analfabetos de 15 a 24 anos de idade. 

3. A proporcionalidade de mulheres com emprego remunerado no sector agrícola. 

4. A proporção de assentos de mulheres nos parlamentos nacionais (CIRUJANO & 

LÓPEZ, 80-81). 

 

A PERPETUAÇÃO DAS DESIGUALDADES DE GÉNERO ATRAVÉS DAS 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO E INSTITUIÇÕES 

Um número de estudos sugere que raparigas e mulheres recebem pouco encorajamento, 

experiência e oportunidades e motivação nestas áreas porque os professores e gestores de escolas 

tratam disto como assunto de homens, para os quais mulheres não possuem habilidades, 

entendimento ou aptidão (FMEE, 2015, p. 10; PALAIOS, 2007, p.19).    

Posteriormente, as meninas são desencorajadas de seguir o que é tradicionalmente visto 

como sendo do sujeito "masculino" da ciência: engenharia, tecnologia ou disciplinas de 

matemática. Atitudes dos professores na sala de aula, ambiente e abordagens de aprendizagem, 

tudo contribui para a construção de estereótipos de género que são reproduzidos por professores 

e alunos. Por exemplo, os professores masculinos e femininos podem reproduzir papéis 

masculino e feminino tradicionais na sala de aula - as professoras podem seguir o arquétipo 

'apoio solidário', enquanto professores do sexo masculino seguir a 'autoridade'. Outra pesquisa 

conclui que em toda as idades que os meninos recebem mais atenção do que as meninas por 

professores, embora a atenção dos professores do sexo masculino para as meninas é maior com 

as meninas mais velhas. As professoras dão maior atenção aos meninos independentemente de 



 

Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 15 - julho de 2015 

Revista Litteris 

www.revistaliteris.com.br 

ISSN: 19837429 

Julho de 2015 

N.15 

 

 

17 

suas idades. Papéis de género dos professores podem ser perpetuados através do sistema de 

formação de professores. Investigação e avaliação demonstram segregação vertical e horizontal 

nas instituições de formação de professores, com mais homens em posições seguras e de alto 

nível em hierarquias das instituições. A segregação de género, tanto vertical e horizontal também 

é indicada como factor em instituições de ensino superior. Por exemplo, investigações mostram 

as formas subtis de expectativas a respeito de como as mulheres se vestem e se apresentam e, 

têm um impacto negativo sobre a carreira das mulheres. Outra pesquisa afirma que os processos 

de gestão, tais como a garantia da qualidade nas universidades pode conter "mensagens 

disfarçadas” favorecendo as identidades masculinas e que desproporcionalmente desfavorecendo 

académicos do sexo feminino (FMEE, 2015, p. 10; PALAIOS, 2007, p.20). 

 

Normas sociais, valores e práticas que perpetuam a discriminação  

Atitudes e visão sobre a maternidade têm impacto sobre sua formação educacional das 

meninas jovens. Um estudo mostra que as meninas que rejeitam papéis tradicionais de género 

tendem a fazer melhor na escola e atingir graus mais elevados, em comparação com as meninas 

que têm visões tradicionais sobre género. Por outro lado, atitudes e aspiração a paternidade do 

papel do género não têm qualquer influência sobre o desempenho escolar dos meninos. As visões 

do adolescente sobre papéis de género são susceptíveis de dar forma às suas expectativas e 

aspirações para o futuro da carreira e também moldar a cultura dentro das escolas. Os papéis de 

género e sua relação com a educação também são perpetuadas através da mídia (FEMM, 2015, p. 

11). Um número de artigos examina o impacto do bulling sobre género e agressão nas escolas. 

Este corpo de pesquisas comummente identifica bulling como acto perverso que afecta o 

rendimento na educação. O bulling afecta rapazes e raparigas, mas seus impactos são diferentes, 

seu impacto é mais devastador na rapariga que no rapaz (FEMM, 2015, p. 11).   

Capacidade das meninas para criar estratégias de enfrentamento para lidar com a agressão 

e assédio moral é prejudicada por sua crença de que ao afirmar sua autoridade e luta por uma 
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base de poder forte, elas se arriscam a ser consideradas pouco femininas. Um estudo mostra 

como os profissionais de ensino precisam de maior treinamento e conscientização de como lidar 

com o bullying, em especial a de natureza sexual. O Bullying assume muitas formas e, 

recentemente, o problema de 'sexting' (mensagens de texto de natureza explícita) é realçado.  

Outro estudo conclui que a estreita relação entre sexismo é suporte para um modelo de 

dominação-submissão das relações de género. Os esforços para combater o bullying também 

devem abordar esta dominância e submissão que acompanham as visões tradicionais sobre 

papéis de género. A este respeito, os pesquisadores recomendam que a educação sexual ao 

“género” é uma importante ferramenta potencial para combater essas relações de género 

destrutivas e promover a igualdade de género na escola e na sociedade (FEMM, 2015, p. 11). 

O androcentrismo. Ideias pré estabelecidas, simplificadas e rígidas das mulheres das 

mulheres e homens que situam as mulheres num plano menos valorizado (a ideia de chamar de 

patrão aos maridos, ou de dizer que no lar do outro ninguém mete colher). O facto de relacionar a 

mulher com um mundo de beleza (“consumismo” da beleza feminina), dependência (a ideia de 

“ainda estou a me organizar para me casar”). Passividade e de ver o homem como força 

(protectora e de trabalho), não é por acaso que a ideia de charme num homem, na visão de 

muitos jovens, tem estado associada ao desenvolvimento de musculatura, ao poder, à auto-

suficiência, competitividade e às vezes com violência (PALAIOS, 2007, p.27). Em Moçambique 

outras mulheres quando são esbofeteadas pelos maridos se sentem amadas.  

Um estudo desenvolvido em 2001, sobre a realidade de Moçambique, concluiu que 

mulher não aceitava aventurar para trabalhar ou explorar uma oportunidade com facilidade por 

um conjunto de razões: 

- Elas permaneciam com seus maridos nas cidades por ser lugar de trabalho dos maridos; 

- Mesmo que seus maridos fossem transferidos para zonas rurais elas tendiam a 

permanecer nas cidades por causa dos estudos de seus filhos; 

- Acesso a serviços básicos e outras facilidades não existiam em muitos distritos; 
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- Mulheres, especialmente as solteiras, raramente querem partir para os distritos distantes 

ou estudar muito longe das zonas urbanas por razoes de segurança, conforto e serviços 

(transporte, electricidade, acesso à midia, informação, mercados, etc. (CIDA, 2001, p.14). 

 

BREVE HISTÓRIA DO GÉNERO EM MOÇAMBIQUE 

 

Historicamente as populações bantu agrícolas e matrilineares do norte de Moçambique, 

tais como os macua e o lomwe/chuwabo tiveram influencia dos swahili/muçulmanos, migrantes 

e comerciantes  portugueses e indianos e pelos colonos portugueses  (Newitt 1995). A zona norte 

de Moçambique continua a ser predominantemente rural e matrilinear. Em termos gerais, o norte 

continua mais tradicional do que as regiões centro e sul doo país em termos de adaptação 

económica, organização sociocultural e características de género, incluindo uma limitada 

participação económica e elevados índices de casamentos prematuros e de analfabetismo entre 

no seio das mulheres (TVEDTEN, 2011, p.3). 

Na zona sul do país, o predominantemente Tsonga (ou Ronga, Tswa e Shangana sub-

groups) era originalmente de agricultores, criadores de gado e pescadores (Newitt1995). Os 

portugueses estabeleceram a actual Maputo como capital em 1887 e a região ficou pesadamente 

afectada por causa da sua proximidade com a África do Sul desde começos do século XIX.  Uma 

grande porção de homens adultos partiam para trabalhar nas minas, deixando mulheres e filhos 

para trás tomando conta da agricultura. Depois da independência o cenário não alterou de forma 

significativa. E, por causa de factores como o HIV-SIDA, grande parte das mulheres se tornam 

vulneráveis porque os homens acabam voltando afectados e morrem (TVEDTEN, 2011, p.3). 

Nas provinciais centrais de Sofala, Tete e Manica, a influência patrilinear histórica  dos grupos 

etnolinguísticos Shona, Sena, Teve e Ndau proveio dos imigrantes e comerciantes  islâmicos e 

cristãos, com os português a terem  o maior impacto directo através do estabelecimento de 

companhias agrícolas privadas ou prazos como parte do controlo colonial (Newitt1995). Depois 
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da independência, 1975, se constata que nestas províncias não existe uma simples dicotomia 

entre moderno e tradicional na categoria género. O lobolo, por exemplo, continua a ter uma 

importância indispensável para as relações entre homem e mulher  (TVEDTEN, 2011, p.3). 

Historicamente, o poder familiar nas famílias, em Moçambique, estava nas mãos dos 

homens. O conselho de anciãos era composto pelo chefe da comunidade/aldeia e sacerdotes que, 

juntamente com a família real, propiciavam os espíritos para que caísse a chuva e zelassem pela 

ordem do universo (Arnfred 2004). Em termos da ordem sociocultural, a cultura Bantu, ambas 

zonas, a nortenha matrilinear e central patrilinear, eram denominadas pelo homem. O sistema 

matrilinear definia a mulher e seus filhos como propriedade da família da mulher, como o posto 

ao resto do país em que filhos e esposa pertenciam à família do marido, simbólica e praticamente 

segmentado pelo sistema de lobolo (TVEDTEN, 2011, p.4-5). A influência sociocultural do 

Imigrantes islâmicos e colonos portugueses não alterou a relação de género em Moçambique  

(Newitt 1995). Excepção interessante da dominação patriarcal eram as donas do Zambeze, que 

eram as proeminentes cabeças ou líderes dos prazos e muzungus, que eram os líderes das 

famílias afro-portuguesas (Newitt 1995 apud. TVEDTEN, 2011, p.5). 

 

Aquando da independência, o Governo socialista da Frelimo tinha sua política específica 

em torno da equidade de género e empoderamento da mulher no “Novo Moçambique”, quer 

tinha como base o seu envolvimento na vida económica e política (Abrahamson and Nilsson 

1995). A criação da Organização da Mulher moçambicana (OMM) foi vista como um importante 

veículo para tal política. Contudo, para muitas das mulheres moçambicanas as implicações das 

políticas socialistas para suas vidas diárias nas comunidades e nos agregados familiares e para a 

sua relação com o homem eram limitadas. De facto, as decisões ligadas à equidade de género e 

ao empoderamento da mulher não propunham mudanças a nível da vida privada e doméstico 

 (Sheldon 2002 apud. TVEDTEN, 2011, p.5).  A constituição de 1990 defende que 

o Estado deve promover, financiar e valorizar o desenvolvimento da mulher e encorajar o 



 

Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 15 - julho de 2015 

Revista Litteris 

www.revistaliteris.com.br 

ISSN: 19837429 

Julho de 2015 

N.15 

 

 

21 

crescimento do seu papel na sociedade, em todas as esferas da política, economia e actividades 

sociais no país. Importante veículo politico para a equidade de género foi estabelecido com a 

criação do Ministério da Mulher e Acção Social em 2000; a aprovação da Lei de Família em 

2002 e a lei contra a Violência Doméstica em 2009 (TVEDTEN, 2011, p.6-7). O grande número 

de organizações de ajuda em Moçambique também contribuiu para o estabelecimento da 

equidade de género e empoderamento da mulher por causa das políticas no quadro das iniciativas 

de redução da pobreza (TVEDTEN, 2011, p.7). 

 

O PAPEL DA EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO E 

EMPODERAMENTO DA MULHER EM MOÇAMBIQUE: O CASO DA CIDADE DE 

LICHINGA, 2005-2015. 

 

O Projecto Género e Educação em Moçambique (GEM) começaram em 1997, financiado 

pela CIDA e pelo UNICEF. Depois de 5 anos do seu percurso, o projecto sentiu a necessidade de 

não se preocupar apenas com o ingresso da rapariga nas escolas e considerar género no quadro 

das demais concepções holísticas da equidade, inclusão e qualidade. Assim, ficou reconhecido 

que: (i) Todas as crianças, rapazes e raparigas tinham o direito à educação básica de boa 

qualidade e que fosse uma educação que respeitasse a sua diversidade; e (ii) Que todos os 

membros da sociedade partilham responsabilidades na realização nesta luta pelo progresso 

contribuindo com ambiente de aprendizagem adequado, partindo da saúde e segurança (CIDA, 

2001, p.18). 

Aumento dos níveis da educação, particularmente entre as raparigas, tem sido vista como 

uma das principais estratégias para a redução da pobreza em Moçambique, assume-se de que 

com esta realidade será fácil assegurar o acesso ao emprego e melhorar o bem-estar na família 

 (GdM 2005). Existem consideráveis avanços no ingresso e frequência de meninas na 

educação primária nos últimos anos, o rácio quase se aproxima ao dos rapazes. O ingresso no 
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ensino secundário, também, registou melhoria significativa de raparigas, mesmo se considerando 

diferença do rácio com os rapazes nas zonas urbanas e rurais. A taxa global de analfabetismo 

feminino em Moçambique baixou de 74,1 por cento em 1997-56,0 por cento em 2009. Além de 

mais meninas na escola, a principal razão para isso é a prevalência de mulheres (MPD 2010) 

(TVEDTEN, 2011, p.16). 

 Em Lichinga estima-se que o número de alunos no ensino primário é de 38,858 destes  

49.6 % correspondem ao número de raparigas, o que demonstra que a diferença entre o numero 

de raparigas e rapazes nas escolas  é mínima. Nas escolas secundárias se regista um total de 

11,276 raparigas o que corresponde a  44.8%.(INE, 2010, p. 11-12). 

Como pode se ver, o número de alunos no ensino primário é bastante elevado, quando 

comparado com o número de alunos no ensino secundário. Os factores que contribuem para a 

fraca continuidade dos alunos são vários. Embora os de natureza cultural sejam os mais 

apontados por investigadores, se refere principalmente aos ritos de iniciação que propiciam 

gravidez na adolescência ou casamentos “prematuros”.  

Se entendermos como equidade não apenas como redução de desníveis de números nas 

escolas entre raparigas e rapazes ou homens e mulheres, pode se dizer que em Lichinga  a 

educação (ainda) não contribui para a equidade género de forma significativa. Este argumento  se 

apoia no facto da mulher não dividir a tomada de decisões nos lares; ao facto da mulher ainda 

elevar bastante a figura do marido como forma de responder as regras sociais masculinizadas  

para garantir ou manter o lar. O dualismo cultural determina as relações de género. Como se 

referiu antes,  as influências do cristianismo, do islão, colonização portuguesa não alteraram  a 

essência  masculina das culturas dos habitantes de Lichinga (macua, jawa e nyanja).  

Considerando que Empoderamento é o processo pelo qual se ganha acesso e se 

desenvolve capacidades com uma visão de participar activamente na formação da própria vida e 

de sua comunidade, em termos económicos, sociais e políticos (Australian Cooperation, 2010, p. 

5). 
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Em termos legais, em Moçambique, a mulher tem o direito de estudar, ter emprego, ter 

casa própria, ter acesso a crédito e tantos outros direitos colocados a disposição dos cidadãos. 

Em Lichinga, embora muita mulher participe das actividades políticas por força de partidos 

políticos ou das instituições governamentais (como reuniões comunitárias), a participação 

política activa ainda é vista como “coisa” dos homens.  

Os oito objectivos do milénio são os seguintes: erradicar a extrema pobreza e a fome; 

atingir o ensino básico universal; promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das 

mulheres; reduzir a mortalidade na infância; melhorar a saúde materna; combater o HIV/aids, a 

malária e outras doenças;   Garantir a sustentabilidade ambiente; Estabelecer uma Parceria 

Mundial para o Desenvolvimento. 

  O terceiro ODM sobre a igualdade de género e empoderamento da mulher é um 

objectivo transversal, que deve ser abordado em todos os outros. Neste sentido, seu alcance 

depende, em grande medida, que se considere a igualdade de género em cada um dos demais 

objectivos. Por sua vez, sem o terceiro ODM não se alcança, nenhum dos outros objectivos 

poderá ser alcançado plenamente. O propósito de designar especificamente um objectivo sobre a 

igualdade de género é destacar seu valor intrínseco, ademais o seu valor instrumental para a 

consecução dos demais objectivos do desenvolvimento humano (PIRAS & VEJA, s.d., p. 80). 

De 2005 até o ano em curso algumas escolas novas foram construídas em Lichinga, como 

são os casos da Escola secundário do Aeroporto, Cristian Thaímo e a de Chiuluco. Outras foram 

melhoradas até outras ampliadas. O número de crianças que ingressa nas escolas primárias, na 

cidade de Lichinga, aumentou de forma significativa. E a proximidade entre os números da 

rapariga e do rapaz é evidente. No entanto, será difícil responder ao terceiro objectivo do milénio 

até o ano limite de 2015. A igualdade requerida, pelo terceiro objectivo do milénio, não se 

confina (apenas) no aumento de mulheres nas assembleias municipais, parlamentos provincial e 

nacional, e ocupação de cargos públicos como tem sido propalado. Mas ao equilíbrio de 

oportunidades como emprego, atarefas domésticas e relação de poder nos sectores de serviço, 
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instituições religiosas e na família. Esta realidade está longe de acontecer, e as mulheres que 

tentam insistir no equilíbrio de poder acabam se tornando solteiras.  

CONCLUSÕES 

A pesquisa foi norteada pela seguinte pergunta de pesquisa: “ em que medida as políticas 

da educação moçambicana têm contribuído para a equidade e empoderamento do género no 

quadro do terceiro objectivo do milénio?”.   

As políticas educativas em Moçambique, na verdade, primam por oferecer uma resposta 

adequada ao terceiro objectivo do milénio. No entanto, Moçambique não poderá cumprir com o 

com as metas do terceiro objectivo do milénio. Por outro lado, ainda não se reconhece a 

categoria género como uma categoria relacional. Esta realidade faz com que pessoas de 

tendências sexuais não heterogénias se sintam excluídas e “proibidas de se expressar”. 

Em Lichinga se vive o reflexo das políticas educativas que não reconhecem os 

homossexuais e transexuais, pelo menos é o que o curriculum evidencia. O próprio de educação 

procura manter uma ideologia marginalizante do reconhecimento de género como categoria 

relacional.  

No concernente ao empoderamento, pode-se dizer que o número de mulheres com nível 

de educação e aptidão ao emprego cresceu. Mas mulheres com poder de cisão nas altas 

hierarquias das instituições estão a quem de se comparar com os homens.   

A divisão de tarefas domésticas nas famílias ainda é marcadamente machista. Apesar do 

ingresso da rapariga nas escolas ter registado grande melhoria nos últimos anos e os números 

terem se aproximado, bastante, entre a taxa de rapazes e raparigas nas escolas, a equidade no que 

se refere ao ingresso e à continuidade escolar ainda é díspar na cidade de Lichinga.  

Factores culturais como ritos de iniciação, como o unhago (ritos de iniciação), 

influenciam a gravidez precoce da rapariga. E a gravidez precoce tem um impacto negativo para 

o rendimento e continuidade fluida da rapariga nas escolas. Ainda podem ser apontados a 
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exclusão social da rapariga, exclusão económica como consequências da gravidez precoce. Estes 

factores não permeiam a equidade de género e empoderamento da mulher. 
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