
GRELHA DAS ENTREVISTAS 

NOME DA 

ORGANIZAÇÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES DE SENTIDO 

Centro de 

Integridade Pública 

1.Perfil da 

Organização 

Missão estatutária 

 

 “(…) participar de forma activa na sociedade para a promoção da boa governação e anti-corrupção” 

Estrutura organizacional 
 

 

 
 

 

 

“O CIP é uma organização que existe há dez anos, ele funciona com cinco pilares, tem o pilar das finanças públicas, tem o pilar da indústria extractiva, tem 

o pilar de instituições reguladoras da anti-corrupção, tem o pilar das parcerias público-privadas, tem o pilar do conflito de interesses e procurement. Depois 

tem o director. Cada um desses pilares tem  um coordenador da área e esses coordenadores têm sob sua responsabilidade os seus pesquisadores. Portanto, 

somos uma organização com dez anos, somos ao todo doze funcionários, todos incluindo pesquisadores e pessoal de apoio, não temos representantes nas 

províncias. Temos uma sede em Maputo e nas províncias nós trabalhamos mais em viagens de pesquisas ou levantamento de dados. Nós usamos pesquisas 

qualitativas e qualitativas, basicamente o que nós fazemos… temos e usamos a estratégia de exposição, nós pensamos que quanto mais expor os gestores 

ou detentores de cargos públicos diminuímos a apetência para o desvio de recursos públicos” 

2. Percepção sobre o 
conceito de 

educação/educação 

para a cidadania 

Propósitos fundamentais da educação 
 

“(…) socializar o indivíduo para lidar com a sociedade num espaço mais amplo” 

Conceito de educação para a cidadania “(…) a educação para a cidadania é a educação sobre… a transmissão do conhecimento ao indivíduo sobre qual é o seu papel em sociedade” 

Importância da educação para a 

cidadania 
 

“(…) a educação para a cidadania tem em vista dar o poder ao cidadão, neste caso, para interagir de forma formal com instituições públicas ou com entidades 

de representação” 

Papel da escola na educação para a 

cidadania 

 

“A escola também, é interessante… porque depois, se fores a ver, antes da independência, a escola era também, tinha um papel de privilégio, era um papel 

também de estratificação social. Se tu pudesses entrar na escola, significa também que tu aceitavas, assimilavas uma certa cultura, uma certa ideia, tudo 

isto. Com o depois da independência, usou-se a escola como um sentido de emancipação, entendes, de emancipação e de legitimação, o de criar legitimidade 

sobre um direito que não tinham, o direito à independência, o direito a ser livre” 

Espaços e contextos de educação para a 

cidadania em Moçambique 
“(…) num contexto de centralismo do Estado, num contexto monopartidário, num contexto de controlo político, num contexto então de controlo do 

pensamento” 

 

“Moçambique, por exemplo, teve uma grande tradição na era colonial em que a cidadania se formou, por exemplo, em grupos religiosos, as igrejas, as 

igrejas protestantes… foram aquelas que fizeram essa formação de cidadania” 

 

“(…) grupos sociais (…) de negação do sistema político vigente” 

 

“A igreja continua a ser um factor determinante na formação da cidadania (…) Depois tens aqueles grupos, que chamamos de grupos sociais, que foram 

criados dentro de um contexto político, a OJM (…) Depois aparecem hoje aquilo que podemos dizer os grupos informais, grupos formais ou informais, que 

são os grupos da sociedade civil, entendes… associações estudantis, associações de comunidades, associações empresariais, associações de grupos de 
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interesse e tal. E depois aparecem os grupos, podemos assim dizer, que se formam desde o nível virtual, os grupos de WhatsApps, grupos de Instagrams, 

grupos de Facebook, tudo isso, são outros novos espaços que se está a formar a cidadania” 

Benefícios e oportunidades abertas pelo 
uso de espaços e recursos não-formais 

ou informais para fins educativos 

 

“(…) a concorrência dos mecanismos e dos espaços de afirmação da cidadania” 

 

“(…) aumenta os espaços de participação, porque existem vários espaços em que o cidadão pode intervir, pode dizer o que pensa” 

 

“(…) o cidadão pode desempenhar vários papéis devido à multiplicidade de espaços. Então, hoje o cidadão não participa só num espaço só” 

 

“(…) hoje em dia existem espaços que permitem você ter várias identidades. Você pode actuar, por exemplo, num espaço do município como cidadão 

munícipe, pode actuar num espaço de partido político como eleitor, pode actuar num espaço da educação como aquele que beneficia da educação, pode 

actuar num espaço do emprego como aquele que beneficia do emprego, quer dizer, também criou estas oportunidades para que as pessoas possam ter e 

desempenhar vários papéis ao mesmo tempo” 

 

“(…) o espaço de colectividade, porque dantes (…) você tinha que viver na mesma zona para sentir os mesmos problemas, hoje já não precisa de viver na 

mesma zona” 

 

“A outra questão muito forte da oportunidade é a aprendizagem, é que esses espaços novos, redes sociais, tornaram-se, talvez até estão a ser hoje, depois da 

revolução da década de oitenta, que nós expandimos a questão da alfabetização, deve ser hoje a segunda fase de alfabetização de Moçambique, que está a 

acontecer. Então, hoje as pessoas estão a ser mais alfabetizadas sobre como agir em sociedades que vivem em conflitos, ou em dificuldades, ou em situações 

muito particulares. As pessoas falam sobre o que é o parlamento, afinal o parlamento faz isto? As pessoas hoje já sabem o que significa uma pena, o que 

significa um partido, as pessoas hoje sabem afinal eu posso falar o que penso, o que é um jornal, qual a diferença” 

 

“(…) reduziu os gaps em termos daquilo que eram os poderes, o capital simbólico que existia dantes” 

Papel dos recursos e ferramentas não-

formais e/ou informais na educação, 

seus papeis e funções 

 

“(…) o aprendizado sobre as instituições, acho que este é um ponto importante não é, sobre como é que as instituições funcionam, as pessoas estão a aprender 

através do Facebook como é que uma instituição funciona (…) O que é um ministério, o que é um município, por exemplo aprende-se muito no Facebook 

quais são as limitações de um Presidente da República, quais são os poderes que tem” 

 3. Sobre o uso das 
redes sociais em 

Moçambique 

Na generalidade Impacto do uso 
das redes sociais 

na esfera pública e 

nas agendas 
políticas, sociais e 

“(…) as redes sociais conseguiram trazer mais gente a discutir, a debater ou a solidarizar-se com um certo tipo de problema ou de evento (…) Primeira 
coisa, é a ferramenta de mobilização. A segunda coisa é a democratização do conhecimento. Toda gente recebe tudo ao mesmo tempo e a mesma coisa (…)  

There are no gatekeepers” 

 
“A outra coisa é aquilo que se chama (…) a competitividade, porque hoje em dia já não se depende de uma única instituição para confirmar uma notícia ou 

não. Então, hoje em dia mesmo os jornais formais, os canais formais de disseminação de informação já estão em perigo. Porquê? Porque existem, há outras 
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cívicas em 
Moçambique 

 

formas que hoje estão a trazer informação em tempo real e talvez até mais correcta do que aqueles tradicionais meios. Por exemplo, você hoje já não precisa 
de saber o que está a acontecer no parlamento só através de ir ao website (…) você através dos grupos do WhatsApp sabe o que está a acontecer, através do 

Facebook você sabe o que está a acontecer, qual é a discussão, quais são os temas, o que os deputados definem, tudo isto” 

Influência das 
redes sociais nas 

práticas de 

cidadania em 
Moçambique 

 

“(…) hoje em dia as pessoas põem banners para se identificar, you know. Eu identifico com uma coisa e ponho um banner no meu Facebook… O que dantes 

era um pouco mais difícil as pessoas colocarem” 

 

“(…) o teu problema já não precisa de estar localizado para ele, vocês já não precisam de viver os mesmos problemas para trazer a solidariedade (…) quer 

dizer, a empatia aumentou tanto entre as pessoas e relação aos problemas” 

 

“(…) tornou os problemas sistémicos estruturais. (…) as redes sociais também conseguiram quebrar tabus e quebrar mitos. Aqueles mitos de invencibilidade, 

tipo aqueles que eram intocáveis. Quem diria que se pudesse dizer que um ministro é um corrupto?” 

Na especificidade Experiência da 
organização no 

uso das redes 

sociais 
 

“(…) nós estamos a usar neste momento o Facebook, o Twitter e o WhatsApp. E têm sido um meio muito importante. Primeiro, podemos assim dizer, de 
disseminação de forma muito rápida” 

 

“(…) têm sido um meio para atrair e atingir gente que normalmente no E-mail list nunca podia ser possível atingir (…) Também aumentou o número de 
população que nós podemos chegar perto” 

 

“(…) permitiu-nos sair de população tradicional, naquela altura eram funcionários públicos, intelectuais, que têm acesso a e-mail, estudantes, 
agora não. Agora toda a gente pode ler. Permitiu-nos fazer  cross-cutting entre gerações, entre idades, tudo isto, entre questões de identidades” 

 

Valor estratégico 

atribuído às redes 

sociais para a 
organização 

entrevistada 

 

“(…) é o nosso veículo número um de disseminação de informação” 

 

“É obrigatório. Tudo o que nós fazemos tem que ir para as redes sociais” 

 

O público-alvo 

abrangido/atingido 

através das redes 
sociais 

 

“(…) sem barreiras” 

 

“(…) eliminamos barreiras geográficas, significa que em qualquer parte do mundo e de Moçambique você pode (…) precisamos de eliminar outras barreiras 

que são barreiras, por exemplo, de língua (…) Línguas locais, por exemplo. E também podemos eliminar barreiras, por exemplo, de níveis de conhecimento” 

Diferencial 

qualitativo do uso 
das redes sociais 

para a organização 
na sua interação 

com o seu público-

alvo 
 

“(…) produzimos uma informação independente (…)da informação que é dada pelo Estado e por entidades estatais” 

 

“(…) há um novo actor em termos de informação. Então significa que as pessoas têm e pode ver um mesmo problema sob várias perspectivas. A perspectiva 

de quem dá dinheiro, a perspectiva de quem recebe e faz o uso do dinheiro e a perspectiva de quem fala em nome do beneficiário e de como esse dinheiro 

pode ser usado” 
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Repercussão do 
material partilhado 

online em 

ambientes offline 

“Nós estamos a criar um outro movimento (…) um movimento mais de consciência sobre a coisa pública (…) Maior responsabilidade, maior consciência 

sobre a coisa pública. Isso é o que nós queremos criar. Um movimento que não se esgote só na transmissão de informação, mas na consciencialização e 

também na cidadania activa. Porque uma pessoa bem informada ela pode tomar melhores decisões” 

Estrutura de custos 
(financeiros, 

humanos e 

materiais) que o 
uso das redes 

sociais traz às 

atividades da 
organização 

“Não temos um fundo próprio mas nós (…) estamos a dedicar parte dos recursos dos vários projectos para modernizar essa área de actuação” 

 

“Então quem gere isso normalmente (…) somos nós os pesquisadores (…) Agora há uma solução de meter uma pessoa só dedicada a isso, que se vai dedicar 

a essas coisas de comunicação porque as redes sociais é daqui para aqui” 

Diversos, 
relacionados com 

a temática em 

estudo e fora do 
escopo 

questionado 

 

“(…) uma das coisas que acho que é importante ver era o que falamos sobre os níveis de censura que há nas redes sociais” 

 

“(…) a grande ideia de que o Estado está a ter um grande controle sobre as pessoas através do controle da comunicação” 

 

“(…) faz transparecer que além de ser uma zona que está a atrair muita gente que realmente acha que provoca mudanças positivas, há muita gente que 

também que é contra essas mudanças, e também está a preparar-se para reduzir este impacto ou este contributo que as redes trazem para essas mudanças, 

nomeadamente sejam elas políticas, culturais o seja o que for. Para mim, este é um grande perigo, é que os espaços das redes sociais estão a diminuir (…)o 

controle social de acções de cidadania muito mais activas. Então, para mim este é um ponto que está a ser muito pouco explorado sobre o que está a haver” 

 

“Uma das coisas muito boas da área das tecnologias da comunicação, das TIC´s, é que desenvolvem a uma velocidade incrível. Então, não só é um 

investimento tão caro para aqueles que querem controlar, é um investimento tão caro que aos poucos, em termos de ganhos e custos, fica muito mais caro 

para um Estado ter um sistema de controle e de censura do que um sistema de livre comunicação” 

Cooperativa de 
Educação 

Ambiental 

Ntumbuluku  

1.Perfil da 
Organização 

Missão estatutária 
 

“(…) estamos a trabalhar na educação ambiental, especificamente as campanhas de limpeza chamadas “Operação Caco”, um pouco por todo o país. Nós 

começamos em Maputo, a princípio era uma campanha virada às praias mas depois pela necessidade ou pela demanda até dos bairros nós tivemos que 

expandir, olhar para outras situações, e acabamos olhando para os bairros, para as ruas, para as zonas em si e a campanha foi crescendo assim (…) Como 

Cooperativa Ntumbuluku, o nosso escopo, nós temos como finalidade educar, mas educar ambientalmente, e chamar a consciência do cidadão. Então, as 

campanhas que nós desenhamos, as campanhas de limpeza, as palestras, todas elas são viradas para a educação. A educação do cidadão. E a nossa 

preocupação é principalmente o saneamento do meio. A qualidade de vida que é associada à qualidade do meio” 

Estrutura organizacional “A organização em si, a Cooperativa Ntumbuluko, está em Maputo” 

 

“Nas províncias nós temos pessoas que também acompanham as campanhas, os amigos da “Operação Caco”” 
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“(…) nós temos, por exemplo, a nível da Cooperativa Ntumbuluku nós temos cinco membros.  Os cinco membros não são necessariamente ambientalistas 

(…) são cinco membros e alguns amigos da “Operação Caco” que nós usamos para este trabalho todo” 

2. Percepção sobre o 
conceito de 

educação/educação 

para a cidadania 

Propósitos fundamentais da educação 
 

“(…) a educação formal é como o próprio nome diz, foi desenhado ou tem todos os pilares para tornar o cidadão mais consciente, mais preparado” 

Conceito de educação para a cidadania “(…) um cidadão formado e informado ele consegue facilmente aceder a direitos e deveres. Então, a cidadania é mais ou menos isso, é ter esta opção, esta 

alternativa, e fazer o uso dela” 

 

“Então a cidadania é mais ou menos isso, é ter esse poder, essa abertura, essa possibilidade ou oportunidade de opinar” 

Importância da educação para a 

cidadania 
“(…) um cidadão informado, ele tem mais possibilidades de fazer valer qualquer tipo de direito e dever” 

Papel da escola na educação para a 

cidadania 

“A educação, a educação em si, funciona a todos os níveis. O formal é, se calhar, para certificar, ou para criar conteúdo mais coeso, mais organizado, para 

criar padrões” 

Espaços e contextos de educação para a 
cidadania em Moçambique 

“(…) rádios” 

 

“(…) peças teatrais” 

 

“(…) formação a nível da comunidade” 

 

“(…) A televisão, refiro a media em si” 

 

“As redes sociais agora têm um contributo” 

Benefícios e oportunidades abertas pelo 
uso de espaços e recursos não-formais 

ou informais para fins educativos 

 

“(…) o cidadão acaba se informando muito mais pelas redes sociais, pela facilidade e acessibilidade dessa plataforma, ele conhece, ele partilha conteúdos, 

ele acaba tendo um contacto maior com pessoas até que não imaginaria, então toda essa troca de informação acaba gerando conhecimento no próprio 

cidadão” 

Papel dos recursos e ferramentas não-

formais e/ou informais na educação, 
seus papeis e funções 

 

xxxxxxx 

3. Sobre o uso das 
redes sociais em 

Moçambique 

Na generalidade Impacto do uso 
das redes sociais 

na esfera pública e 

nas agendas 
políticas, sociais e 

“Não só para educar” 

 

“(…) as críticas que acontecem nas redes sociais (…) acabam influenciando (…) algumas decisões, até políticas” 



GRELHA DAS ENTREVISTAS 

cívicas em 
Moçambique 

 

 

“(…) um cidadão que não tinha palavra nenhuma ou que não podia dizer nada, ou que ninguém estava aí para ouvir, ele vai para a sua conta do Facebook, 

coloca lá a sua opinião e as pessoas vão lá comentar, as pessoas vão discutir, esta opinião é partilhada, etc, e se for algo tão, tão, tão, tão importante, acaba 

gerando uma série de discussões que acabam culminando com a decisão. Nós já vimos, estamos a ver isso muitas vezes. As decisões políticas são algumas 

vezes iniciadas ou começadas numa rede social, e só depois é que nós vemos aquela decisão” 

Influência das 
redes sociais nas 

práticas de 

cidadania em 
Moçambique 

 

xxxxxxx 

Na especificidade Experiência da 
organização no 

uso das redes 

sociais 
 

“A organização (…) funciona no Facebook e todas as campanhas, todo o processo é idealizado e materializado nas redes sociais” 

Valor estratégico 

atribuído às redes 

sociais para a 
organização 

entrevistada 

 

“(…) olhando para a Cooperativa Ntumbuluko, nós trabalhamos com as redes sociais, especificamente com o Facebook. Se nós não tivéssemos o Facebook, 

nós não teríamos se calhar esta melhoria em relação à abertura para discutir questões ambientais. Quando nós começamos, pouco se falava sobre o lixo, 

sobre várias outras problemáticas ambientais, ninguém discutia isso. A partir do momento que nós criamos a página e começamos a discutir à volta do, do, 

do ambiente, do lixo, etc, mais pessoas foram fazendo a mesma coisa, mais pessoas foram reparando que realmente há uma necessidade de se trabalhar 

nisso, que há uma… que há problemas que precisam de ser resolvidos. A partir deste, deste contacto, desta interacção no Facebook, então nós a partir do 

Facebook, conseguimos exercer a cidadania. Fizemos uma série de reclamações, pedimos uma série de direitos, a partir do Facebook, todos virados para a 

questão ambiental. E outras tantas pessoas também foram na mesma linhagem. Temos muito mais pessoas a reclamarem de direitos ambientais, temos muito 

mais pessoas a emitirem opiniões” 

O público-alvo 

abrangido/atingido 

através das redes 
sociais 

 

“Nós fazemos o cartaz, por exemplo, para uma campanha, colocamos no Facebook e as pessoas vão mobilizando mais pessoas e, a certo ponto, se nós 

repararmos, na primeira campanha nós tivemos cerca de duas mil pessoas na praia da Costa do Sol” 

 

“(…) na primeira campanha nós tivemos duas mil pessoas, assim, inesperado mas foram duas mil pessoas com recurso ao Facebook… Nós fizemos a 

campanha, pedimos as pessoas para fazerem a partilha da informação, e é assim… com o meu amigo no Facebook, o amigo do meu amigo, o amigo do 

amigo dele, vai se fazendo essa partilha, essa rede, a favor de todas estas campanhas, nós trabalhamos mais com as redes sociais” 

 

“(…) o cidadão é o alvo das campanhas… Nós incluímos claro, se nós quisermos olhar especificamente… as empresas, instituições, etc. Mas acima de tudo 

o cidadão” 
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Diferencial 
qualitativo do uso 

das redes sociais 

para a organização 
na sua interação 

com o seu público-

alvo 
 

“(…) nós usamos o Facebook. Fundamentalmente o Facebook. Pela facilidade que nós encontramos para interagir com as pessoas” 

 

“ (…) é pelas redes sociais que nós desenhamos as campanhas, é pelas redes sociais que nós… que nós vemos… como é que eu diria… é pelas redes sociais 

que nós fazemos um… um balanço do, do, do, das campanhas, é pelas redes sociais que nós fazemos uma monitoria, porque muitas vezes nós recebemos 

fotografias ou reclamações de pontos que se nós estivéssemos isolados, se não tivéssemos uma plataforma de rede social, se nós tivéssemos, não estivéssemos 

no Facebook se calhar essa informação demoraria muito mais a chegar até nós. Mas nós vemos reclamações de pessoas que estão em Tete, etc, todas estas… 

estas ideias, reclamações, acabam chegando para nós com mais facilidade a partir do Facebook. A mobilização de campanhas, o desenho inicial da campanha, 

as opiniões… os voluntários, todos eles, nós conseguimos pelo Facebook” 

Repercussão do 
material partilhado 

online em 

ambientes offline 
 

“(…) temos notado (…) um crescimento principalmente em relação ao voluntariado e às instituições cada vez mais preocupadas com isso” 

 

“A cada dia há mais pessoas a, a se juntarem à causa. Há mais pessoas preocupadas, há mais instituições viradas e nós temos visto isto porquê, porque nós 

recebemos muitos pedidos de empresas para fazer a “Operação Caco”” 

 

“(…) o Conselho Municipal no caso, tem sido um dos parceiros, a nível de instituições públicas, o MITADER abraçou a campanha, a “Operação Caco”” 

 

“(…) tudo gira à volta do que nós partilhamos nas redes sociais (…) quem se identifica com a campanha ou quem se identifica com a situação que se está a 

discutir acaba passando esta informação ou partilhando essa informação até offline” 

 

“(…) desenha-se uma campanha, coloca-se na página, e … estás a descer a rua, e encontras alguém a dizer “olha, eu vi a campanha x e eu acho qe vamos 

agora levar para rádio” ou “vamos levar para, para lugar x” e isto vai, vai passando assim, e é assim que nós conseguimos mobilizar os voluntários. É assim 

que nós conseguimos ter duas, três… Na, na, na “Operação Caco” Moçambique, que foi a nacional, em todo o país, nós tivemos cerca de trinta mil pessoas 

envolvidas, em muitos cantos do país, mas tudo foi assim, online, depois a informação foi sendo passada offline e o resultado foi aquele” 

Estrutura de custos 
(financeiros, 

humanos e 

materiais) que o 
uso das redes 

sociais traz às 

atividades da 
organização 

“(…) não temos fins lucrativos e nem envolvemos dinheiro neste processo todo. Nós usamos as nossas, os nossos perfis pessoais para partilhar a informação 

toda. A página da cooperativa também funciona neste, neste, neste sentido. Porque, feliz ou infelizmente, para usar o Facebook não é, não é tão, tão, tão 

custoso quanto ter uma propaganda numa televisão ou coisa assim” 

 

“Fundos próprios, que nem chegam a ser fundos mas é isso, são os megabytes e dados que cada um acaba tendo, e vamos usando isso para divulgar a 

informação. Nós não temos necessariamente fontes de renda ou financiamento” 

 

 



GRELHA DAS ENTREVISTAS 

Diversos, 
relacionados com 

a temática em 

estudo e fora do 
escopo 

questionado 

 

“(…) noto que há uma melhoria sim, há um pouquinho mais (…) de abertura para se discutir questões ambientais, principalmente a nível (…) das redes 

sociais” 

 

“As redes sociais são óptimas mas as redes sociais por si só não, não serão a resposta” 

 

“(…) eu gostava de ter uma, um Facebook mais dinâmico, mais interactivo em relação a esta questão ambiental e principalmente a todo o leque de temas 

virados à cidadania ambiental, onde o próprio cidadão possa opinar, onde o cidadão possa dizer “olha isto é certo, é errado, eu acho que podemos”, até para 

as decisões políticas, poderia se fazer uma… como é que se diz… uma pesquisa a nível das redes sociais, medir o pulsar de, de, de, das opiniões do cidadão 

nas redes sociais, eu acho que até o Governo, agora eu tenho notado uma, uma, um certo crescimento em termos de páginas das instituições públicas. Eu 

vejo a cada dia mais páginas, Ministros até a abrirem páginas nas redes sociais. Mas que essas páginas que não sejam só para, para divulgar passeios (…) 

na página do MITADER tu não vês esse tipo de discussão. Não vês uma abertura para dar qualquer tipo de opinião. O que acontece é “vamos fazer agora a 

Operação Tronco” e passa-se lá a informação sobre a “Operação Tronco”, etc etc, o que é muito bom, muito bonito, mas não se diz olha, porquê que isto 

está a acontecer, qual é a sua opinião, o cidadão tem esta, esta, esta possibilidade, ou deveria ter essa possibilidade de poder opinar. De poder contribuir. 

Auscultar o cidadão. E isso infelizmente não acontece. Era (…) este lado que eu acho que deveria melhorar para ter realmente este, este conceito de cidadania 

a ser aplicado a nível das redes sociais” 

Associação 
LAMBDA 

1.Perfil da 
Organização 

Missão estatutária 
 

“A LAMBDA é uma organização moçambicana, é uma associação ainda em formação que trabalha directamente (…) trabalha especificamente e 

exclusivamente para defender os direitos da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais no país” 

 

“(…) temos quatro áreas estratégicas, uma delas é muito virada para dentro, é virada para como a organização cresce, capacidade dos colaboradores e toda 

essa expansão que fazemos. Também (…) a nossa coordenação, nosso trabalho com os membros, e por aí. As outras três são mais viradas para esse trabalho 

de mobilização e mudança do ambiente nacional. Então, as duas primeiras que são ligadas a, a primeira é Pesquisa, Formação e Direitos Humanos, e a outra 

é Saúde e HIV, trabalham primeiramente para incentivar a criação de políticas públicas, para que estas sejam mais inclusivas e tenham em consideração as 

necessidades específicas da comunidade LGBT. Por outro lado, a primeira, Pesquisa e Formação, também trabalha muito com incentivar a formação de 

conhecimento académico, conhecimento científico nacional sobre questões LGBT, e estas duas, de certo modo acabam tendo de prestar também uma 

resposta prática aos problemas que a comunidade enfrenta porque muitas vezes o nosso Estado leva algum tempo a, ou está a levar algum tempo a tomar 

algumas atitudes. Então, na área de saúde, por exemplo, nós fornecemos de forma gratuita alguns insumos de prevenção para relações entre pessoas do 

mesmo sexo (…) Sim, e oferecemos também serviços de apoio psicossocial, de apoio legal, que são essas respostas que nós temos que dar assim porque 

mais ninguém está a fazer, ao mesmo tempo que formamos ou estamos a formar algumas pessoas que são a primeira linha de resposta também. Formamos 

polícias, para terem uma melhor resposta quando receberem casos que estejam ou tenham alguma relação com discriminação ou violência, ou de alguma 

forma a exclusão ou a retirada dos direitos das pessoas LGBT. Também há formação para provedores de saúde, porque o trabalho que nós fazemos em 
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saúde muitas vezes é encaminhar, nós temos agentes comunitários que trabalham directamente com a comunidade mas chega um certo ponto que os nossos 

agentes já não podem responder, então encaminham ou, sim encaminham para postos de saúde onde temos pessoas (…) que foram treinadas por nós e têm 

essa habilidade para saber lidar com esses casos. Magistrados também, já fizemos algumas formações, então são pessoas que assim, olhando de modo geral, 

nós podíamos pensar que “ah, eles vão saber como lidar”, vão entender se alguém for lá e falar que “ah, eu e meu namorado tivemos uma discussão” ou “eu 

e meu namorado estivemos numa relação que nos pode ter colocado em risco” mas infelizmente não, não é esse cenário que vivemos então estamos a tentar 

fazer essa mudança nesse, nesse sentido. A terceira área, que é a área onde eu trabalho, é a área para a mudança de comportamentos, práticas e atitudes. Nós 

somos, ou temos uma equipe de comunicação a qual eu lidero, e nós fazemos a disseminação de informação positiva e credível sobre a homossexualidade, 

sobre questões LGBT, de modo a desconstruir os estereótipos, as ideias erradas que existem à volta destas questões” 

 

““(…) disseminamos informação positiva (…) para desconstruir (…) uma ideia preconcebida e errada muitas vezes sobre a homossexualidade, agrega-se a 

muitos mitos e essa má concepção é que faz com que em alguns momentos as pessoas discriminem. Então, nós tentamos combater essas ideias para que as 

pessoas possa ter uma, uma postura mais aberta, uma atitude mais inclusiva e um comportamento mais, sei lá… mais próximo e não, não haja mais 

marginalização das pessoas LGBT” 

Estrutura organizacional “Passamos de um grupo pequenino de pessoas que trabalhavam em condições restritas em Maputo, para uma organização com três escritórios no país. Todas 

as zonas do país têm um escritório da LAMBDA, então Maputo, Beira e Nampula, que são as zonas sul, centro e norte, e temos também pequenas delegações 

ou pequenas, algumas pessoas que estão a realizar algumas actividades preenchendo o território nacional. Todas as capitais provinciais têm algum, alguma 

representação da LAMBDA. Não só isso, como também o número de serviços que nós oferecemos tem crescido e com toda essa expansão tem chegado a 

cada vez mais pessoas” 

2. Percepção sobre o 
conceito de 

educação/educação 

para a cidadania 

Propósitos fundamentais da educação 
 

“(…) é muito focado numa formação muito profissional (…) muito direccionada para quem nós vamos ser (…) no mercado do trabalho” 

Conceito de educação para a cidadania “(…) educação não só como ensinar (…) mas existe reflexão, existe (…) uma capacitação, entrega de ferramentas para exercer uma (…) função (…) então 

essa função seria a de ser um cidadão. É isso que eu entendo como educação para a cidadania. Dotar as pessoas de capacidades para conhecerem os seus 

direitos, conhecerem os seus deveres, conhecerem as suas liberdades, conhecerem também até onde os seus direitos, as suas liberdades e os seus deveres 

vão, e assim de forma completa, plena e consciente poderem exercer (…) a sua participação” 

Importância da educação para a 

cidadania 

 

“(…) é para não termos só robôzinhos, não é, que não percebem muito bem, e estão dormentes, não acompanham o que acontece. É preciso que as pessoas 

estejam capacitadas para participar activamente naquilo que é decisivo para o ambiente em que estão inseridas” 

 

“a educação da cidadania não é só para a pessoa saber e sentar-se por cima disso. É importante que ganhe uma consciência e actue (…) a partir dessa 

consciência” 
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Papel da escola na educação para a 

cidadania 

 

“ (…) falando da minha experiência na escola, não houve muito espaço para esta construção da cidadania. Não houve muito, muito desenvolvimento do 

entendimento de mim como cidadã, entendimento daquilo que são os meus deveres, do que são os meus direitos, uma criação de habilidades e ferramentas 

para poder exercer esses deveres e direitos de forma plena” 

 

“(…) não é que não tenhamos, temos espaços de discussão de ética, de cívica, de… sei lá, de uma vida em sociedade, em harmonia, mas não há, não se 

puxa muito (…) por essa construção de um cidadão” 

 

“(…) podia se fazer mais. Podia se criar mais (…) espaços para (…) esse tipo de abordagem” 

Espaços e contextos de educação para a 
cidadania em Moçambique 

“O cidadão não é cidadão num espaço restrito. É cidadão num conjunto de espaços (…) Na nossa vida em sociedade nós (…) ocupamos várias posições, 

ocupamos várias (…) esferas sociais” 

 

“Em casa” 

 

“(…) nos espaços em que, para quem já trabalha” 

 

“formação pessoal fora da escola” 

Benefícios e oportunidades abertas pelo 
uso de espaços e recursos não-formais 

ou informais para fins educativos 

 

“ (…) num ambiente em que eu estou mais à vontade, acho que traz diferença para como eu assimilo a informação e o quê que eu faço com essa informação” 

 

“(…) a Internet é um dos canais que nós usamos muito, apesar de ainda recorrermos aos, aos tradicionais, televisão, rádio (…) nós comunicamos muito com 

jovens e sentimos que a Internet é um espaço onde os jovens, não só pela facilidade de nos possibilitar receber feedback em tempo real (…) daquilo que nós 

pomos fora para poder perceber o que é que as pessoas acharam, o que é que as pessoas sentiram, mas também é um espaço onde as pessoas um pouco que 

despem-se de (…)  toda esta bagagem que às vezes nos inibe de fazer as perguntas que queremos fazer, de (…) colocar as questões, mesmo até criticar” 

 

“As pessoas conseguem libertar-se de todo esse, sei lá, toda essa censura e então acaba facilitando de certa forma a comunicação” 

Papel dos recursos e ferramentas não-

formais e/ou informais na educação, 
seus papeis e funções 

 

“(…) as redes sociais têm (…) sido um espaço, ou são um espaço para a disseminação de informação duma forma alternativa. Durante muitos anos, 

dependeu-se muito de editores, e gastar dinheiro, e todas essas coisas que de certa forma criavam uma barreira, não é… tínhamos de passar por vários pontos 

para aceder ou disseminar a informação. Então, com as redes sociais há uma mudança nesse cenário”  

3. Sobre o uso das 

redes sociais em 
Moçambique 

Na generalidade Impacto do uso 

das redes sociais 
na esfera pública e 

nas agendas 

políticas, sociais e 

“(…) há mais facilidade, de certa forma, atendendo que em Moçambique nem toda a gente tem acesso e etc, mas há mais facilidade a aceder informação e 

a disseminar informação. E, como se diz, a informação é poder (…) as pessoas estando informadas e percebendo, conseguem tomar decisões mais 

balançadas” 
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cívicas em 
Moçambique 

Influência das 

redes sociais nas 
práticas de 

cidadania em 

Moçambique 
 

“ (…) a nossa forma de exercer a cidadania em Moçambique, se formos a comparar com outros países, não é tão de tomar as ruas e de fazer protestos e 

essas coisas assim, mas ganha-se uma, uma consciência, e as pessoas pelo menos encontram nas redes sociais um espaço para desabafar (…) criticar (…) 

as redes sociais são usadas como um espaço de fazer pressão, como um espaço de cobrar” 

 

“(…) um dos maiores poderes das redes sociais é que passam informação. Então, antes das pessoas poderem exigir, fiscalizar, cobrar e controlar, as pessoas 

passam a conhecer os seus direitos. Há alguma dificuldade em aceder a esse tipo de informação” 

 

“(…) só o eu ter acesso à informação, o eu poder contestar alguma informação ou alguma posição tomada por alguém de uma autoridade, não é, oficial, já 

é o início, eu acho que isso tem estado a acontecer, é o início de, dessa pequena revolução” 

 

“(…) existem grupos em que o único trabalho é mesmo de estar a disseminar essa informação cada vez que sai (…) algum tipo de decreto ou por aí (…) 

começa com isso. E vamos caminhando a esse passo em que vamos realmente já não ficar só numa posição de esperar e reagir, mas de tomar a iniciativa e 

ir cobrar (…) ainda estamos um bocadinho a usar as redes sociais muito reactivamente (…) ainda não começamos muito a usar de forma proactiva” 

Na especificidade Experiência da 

organização no 
uso das redes 

sociais 

 

“(…) nós usamos com muita intensidade, com muito foco o Facebook, e estamos a tentar começar a trabalhar o Instagram e o Twitter (…) temos também 

newsletters” 

 

“Nós fazemos um esforço de diariamente estar a publicar” 

 

“(…) já fizemos em alguns anos passados campanhas específicas para, micro-campanhas, específicas para as redes sociais. Mas eram campanhas assim 

curtas, durante uma semana, durante algumas semanas” 

 

“Nós há uns anos fizemos uma campanha mesmo específica para conseguirmos o nosso registo, chamava-se “Registe LAMBDA, Registe Igualdade”, e foi 

muito forte no espaço virtual, nas redes sociais, associamo-nos, tivemos o apoio de algumas figuras públicas que se juntaram a nós e deram a cara, deram a 

voz e apoio. E começou (…) um debate (…) quer dizer, o debate já existia mas ficou mais forte, mas ainda assim não, não houve, eu não sei se havia espaço 

para haver, sei lá, sair-se disso para ir bater a porta de um ministério, por exemplo, ou, não incentivamos, quer dizer, não que não incentivamos, mas não 

era parte do nosso plano, sei lá, começar uma marcha em direito das pessoas LGBT e coisas assim” 

Valor estratégico 

atribuído às redes 
sociais para a 

“(…) para nós o Facebook é muito importante como mencionei, permite-nos ter essa relação mais próxima de perceber e de receber a informação das pessoas 

com quem nós estamos a falar, e também comunicar duma forma mais aberta, cria espaço para as pessoas fazerem dúvidas que muitas vezes as pessoas não 
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organização 
entrevistada 

 

têm a quem mais perguntar, não têm alguém a quem se possam aproximar e fazer essa pergunta, e também comunicar de forma descontraída, ou mesmo de 

forma informal” 

O público-alvo 
abrangido/atingido 

através das redes 

sociais 
 

“As nossas campanhas (…) tem como público-alvo jovens moçambicanos de zonas periurbanas, pessoas que tenham acesso à Internet, pessoas que já, de 

alguma forma nós acreditamos que já tiveram acesso a uma discussão ou a uma informação sobre o que é ser homossexual, mesmo que seja errada, mas que 

tenham algum entendimento ou que não seja tão, tão cru o seu entendimento sobre direitos sexuais e reprodutivos (…) direito à escolha, direito de liberdade, 

direito de expressão, e todas estas coisas, então (…) a nossa comunicação agora é muito voltada para o público de fora. Nós queremos fazer o público de 

fora perceber a questão sobre a comunidade LGBT. Então, nós acreditamos que este público jovem com este acesso à mais informação tenha, seja um 

terreno mais fértil para nós lançarmos as nossas sementes, ao contrário de tentarmos começar com alguém que nem percebe (…) o que é direitos sexuais, 

não sabe o que é liberdade sexual, não sabe o que é a liberdade de modo geral, então nós tentamos construir em cima disso” 

 

“(…) nós agora estamos com oitenta e tal mil (…) seguidores” 

 

“(…) nós estávamos na quarta posição das páginas, de Moçambique mas páginas de ONG´s” 

Diferencial 
qualitativo do uso 

das redes sociais 

para a organização 
na sua interação 

com o seu público-

alvo 

“(…) muita gente conhece a LAMBDA pela Internet, muita gente conhece o nosso trabalho por aquilo que nós temos estado a fazer na Internet, e muitas 

vezes comentários positivos que recebemos é mesmo por isso, por estarmos a ocupar este espaço” 

 

“(…) a nossa comunicação, nós definimos mesmo como comunicação para a mudança de comportamentos (…) No espaço do Facebook nós sempre 

convidamos a essa reflexão 

Repercussão do 

material partilhado 
online em 

ambientes offline 

“(…) há uns aos atrás tivemos algumas publicações sobre direitos de cidadania da qual resultou uma brochura (…) os conteúdos da brochura nasceram das 

publicações que fomos fazendo online, e era mesmo para dotar as pessoas de entendimento sobre os seus direitos em situações  (…) em que às vezes as 

pessoas são dribladas, são burladas por não conhecerem os seus direitos” 

Estrutura de custos 

(financeiros, 
humanos e 

materiais) que o 

uso das redes 
sociais traz às 

atividades da 

organização 

“(…) a nossa equipe de comunicação é formada por quatro pessoas, incluindo a mim, com tarefas (…) específicas. Temos, por exemplo, a pessoa que 

especificamente foi contratada para fazer design, temos um designer aqui, temos alguém que está ligado à redacção de textos, entre outras coisas não é, mas 

olhando especificamente para as redes sociais, e também alguém que faz essa análise de publicações nas páginas, essa gestão toda. E quanto a recursos 

humanos, fora esses quatro que são mesmo de casa, temos os voluntários (…) Activistas que trabalham connosco a título mesmo de voluntariado, que fazem 

esses trabalhos audiovisuais que também alimentam os conteúdos que nós colocamos na nossa página, fotografias, vídeos que nós temos lá” 

 

“E quanto a recursos, nós, para o nosso orçamento de comunicação, quer dizer não há um fundo ou não aplicamos a um grant, ou não concorremos a um 

grant especificamente para o nosso, a nossa comunicação online no Face” 
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Diversos, 
relacionados com 

a temática em 

estudo e fora do 
escopo 

questionado 

 

“(…) acho que é pertinente nós como jovens ganharmos a consciência de que a internet não é só para irmos jogar e brincar e etc, é um espaço que nós 

podemos usar para empoderamento, para o desenvolvimento pessoal e da comunidade a que nós temos acesso” 

 

“(…) partilhamos um espaço (…) então eu tenho que entender até onde o meu espaço pessoal vai e não interferir no espaço de outras pessoas” 

 

“(…) refletirmos mais sobre aquilo que nós colocamos na Internet. Às vezes nós só partilhamos mas não pensamos no impacto que aquela mensagem traz, 

se é verdadeira, é verdadeiro isso que eu partilhei, que imagem é dada às pessoas implicadas na mensagem, será que as pessoas queriam que a sua imagem 

fosse essa e queriam que fossem assim retratadas, acho que é importante fazer esse tipo de reflexão e construirmos um ambiente (…) virtual mas que seja 

saudável, que dê prazer de estar e que possamos aprender e crescer, e não só estar a disseminar coisas de pouco valor e que pouco acrescenta à nossa 

sociedade” 

Associação 
Parlamento Juvenil 

1.Perfil da 
Organização 

Missão estatutária 
 

“(…)o Parlamento Juvenil é um movimento de advocacia em prol dos direitos e prioridades da juventude” 

 

“(…) um movimento de participação neutral da juventude, um movimento onde a juventude se expressa, a imagem viva da coragem da juventude” 

 

“(…) a sua missão é promover os direitos e a participação da juventude, homens e mulheres, através da criação por um lado da consciência de direitos e 

responsabilidades e, por outro lado, da participação e engajamento na agenda política e social do país” 

 

“(…) somos um movimento de âmbito nacional que tem como missão promover o respeito e o cumprimento dos direitos e prioridades da juventude, mulheres 

e homens, e como disse, através da melhoria contínua da consciência de direitos e da efetiva participação nas agendas nacionais” 

 

“Nossas temáticas chave se calhar se traduzem naquilo que são as bancadas temáticas que temos, que são a democracia e governação, que é economia e 

desenvolvimento, e educação, género e assuntos sociais (…)  tudo aquilo que visa fortalecer a participação dos jovens, pressionar ou influenciar os órgãos 

de decisão na adopção de políticas públicas inclusivas e favoráveis à juventude, questões ligadas (…) a influenciar a transparência e probidade pública, 

capaz de garantir (…) maiores oportunidades para a juventude” 

Estrutura organizacional “O Parlamento Juvenil é um movimento que está representado a nível nacional (…)hoje temos escritórios nas onze províncias do país (…) incluindo a 

capital, e temos coordenações provinciais, a nível das capitais provinciais, e coordenações distritais, pontos focais distritais a nível dos distritos do país” 

 

“(…) temos uma estrutura tradicional das várias organizações (…) os órgãos sociais, a Mesa da Assembleia, temos o Conselho Fiscal e temos o Conselho 

de Direcção. Por um lado, temos os donos da organização como muitas vezes se diz, e por outro lado temos o Secretariado Técnico de Gestão, que é o corpo 

técnico da organização, aqueles que trabalham diariamente, a nível da organização, a nível central que é o Secretário Permanente, os Oficiais das mais 
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variadas áreas, desde os gestores até ao nível dos oficiais específicos por áreas, e temos a nível provincial essa base de Coordenadores Provinciais, Oficiais 

de Programas e Secretários Administrativos (…) a nível do Conselho de Direcção, temos a Presidência, temos Chefes de Bancada, o Parlamento Juvenil é 

constituído por bancadas, mas bancadas temáticas e não partidarizadas, Bancada de Democracia e Governação, Bancada de Economia e Desenvolvimento 

e Bancada de Educação, Género e Assuntos Sociais. E temos a Frente Feminina, que é o braço de mobilização para o engajamento da mulher jovem na 

comunidade política, económica e social do país. Ou seja, todas as mulheres que são membros do Parlamento Juvenil estão organizadas através de uma 

Frente Feminina. E, por fim, ainda a nível do Conselho de Direcção, quer dizer, dentro deste corpo, a Escola de Liderança, que já é um espaço para a 

educação para a cidadania e para a liderança de adolescentes entre os doze e os dezassete anos” 

2. Percepção sobre o 
conceito de 

educação/educação 

para a cidadania 

Propósitos fundamentais da educação 
 

“(…) nós vemos a educação com o principal propósito de construir o cidadão, através da transmissão de valores, de conhecimento, de habilidades, de 

competências, mas acima de tudo de construir um cidadão que seja consciente dos direitos e responsabilidades mas mais do que ter essa consciência, que 

seja capaz de agir em conformidade com essa consciência” 

 

“(…) o propósito fundamental da educação no final do dia é apenas o desenvolvimento (…)potenciar o desenvolvimento humano” 

 

“(…) o propósito da educação (…) vai muito para além daquilo que é só fazer, mas saber ser e saber estar. E ao saber ser, estar e fazer, nós estamos acima 

de tudo a promover a igualdade e inclusão. Porque estamos a uniformizar os cidadãos, não no sentido de torná-los em quadrados ou máquinas, mas sim que 

todos tenham as mesmas capacidades e as mesmas condições, as mesmas, a mesma predisposição, as mesmas condições em termos de ambiente para 

progredir e alcançar as mesmas oportunidades” 

Conceito de educação para a cidadania “(…) maior participação em todos os aspectos da vida” 

 

“(…) consciência de direitos e responsabilidades” 

Importância da educação para a 

cidadania 
 

“(…) converter milhões de habitantes em milhões de cidadãos, porque a nossa percepção é que para ser habitante não é preciso… não é preciso ter essa 

consciência de direitos e responsabilidades mas para se converter ao nível do cidadão é preciso evoluir a esse nível. E só esses cidadãos é que serão capazes 

de criar um futuro sustentável, um pleno desenvolvimento do ser humano” 

 

“(…) potenciamos as pessoas para que possam participar nesses espaços de participação que é a democracia porque temos a consciência plena de que só 

com um processo democrático é que pode-se cultivar o desenvolvimento” 

 

“(…) mais do que desenvolver potencialidades ou educar o sujeito para ser um cidadão de direitos e deveres, ele deve saber como é que pode implementar 

esses direitos na sociedade (…) quais são os instrumentos legais que pode usar para (…) para ir atrás dos seus direitos” 
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“(…) no contexto moçambicano, a educação para a cidadania se calhar é tudo o que nós precisamos para mudar a nossa realidade (…) a ala política comporta-

se de acordo com os cidadãos que tem. Ou seja, tem cidadãos muito apáticos que não reclamam tanto e não estão se interessando pela coisa política, e é na 

política onde tomam-se decisões que têm impacto na vida pessoal do homem (…) estamos a fazer alguma coisa para correr atrás disso (…) projectos como 

o empoderamento de adolescentes e jovens, projectos como juventude e governação municipal, são projectos que visam despertar a juventude para, para a 

mudança que se quer na nossa governação e na nossa sociedade. Através dessa questão de mudanças de valores que permeiam a nossa sociedade” 

 

“(…) educação para a cidadania ajuda nesse sentido que é transformar Moçambique, tornar o Governo um pouco mais responsável, um pouco mais 

responsável não, responsável e aberto às preocupações dos cidadãos” 

 

“(…) se nós educarmos um indivíduo para ser um cidadão, se nós educarmos os jovens em termos de consciência de direitos e responsabilidades, nós 

estamos com, como se diz, com uma cajadada só a resolver dois problemas: o problema da responsabilidade dos governantes e tomadores de decisão, e o 

problema de nós como indivíduos, como cidadãos, temos que cumprir com as nossas responsabilidades” 

Papel da escola na educação para a 

cidadania 

 

“(…) se nós formos a olhar para o nosso contexto, contexto de Moçambique, as escolas ainda não ensinam de facto o que é ser cidadão, como é que o 

cidadão pode ter uma maior participação na vida do país (…) muita gente ainda não tem essa noção do quê que é cidadania porque os espaços formais não 

ensinam o que é cidadania” 

Espaços e contextos de educação para a 

cidadania em Moçambique 

“(…) a religião, é um espaço importante enquanto vector de transmissão de valores da moral, do bem e do mal como muitas vezes se define” 

 

“A media é um espaço muito importante de educação para a cidadania, enquanto uma das principais influências que nos tempos actuais (…) os indivíduos, 

em particular os jovens e as mulheres têm acesso (…) as rádios comunitárias e fora dos espaços urbanos, as televisões dentro dos espaços urbanos mas 

também um bocado fora dos espaços urbanos nos tempos actuais, os jornais também são importantes vectores, temos a Internet que também está a ocupar 

o seu espaço” 

 

“(…) as organizações cívicas têm (…) ocupado um espaço privilegiado na educação para a cidadania, movimentos informais e grupos organizados também 

fazem um papel importante, os pares são também actores importantes porque muitas vezes a educação para a cidadania até é feita por pares, têm-se investido 

cada vez mais na formação de pares enquanto, porque eu consigo ouvir mais a alguém que é como eu do que instituição” 

 

“(…) as práticas culturais, em algum momento, como ritos (…) são espaços também, em algum momento, de transmissão de valores, embora também 

disputa-se a questão de alguns valores que são transmitidos mas também são canais informais de educação” 

 

“ (…) a família também é um espaço muito importante (…) de participação. A família, os amigos” 
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Benefícios e oportunidades abertas pelo 
uso de espaços e recursos não-formais 

ou informais para fins educativos 

 

“(…) há mais espaço para a aprendizagem pois é um espaço muitas das vezes que é frequentado por escolha voluntária” 

 

“É um espaço informal, onde o adolescente ou jovem sente-se ainda mais à vontade para abordar aquilo que na escola muitas das vezes nos sentimos 

intimidados porque tem ali a presença de um professor, as vezes um professor que não, não é assim muito aberto para essas temáticas” 

 

“(…) traz mais resultados do que estar dentro de uma sala de aulas, sob regras” 

 

“(…) esses espaços são muitas das vezes espaços de interactividade. Então, a ideia de todos é uma ideia válida” 

 

“(…) é um espaço onde todos muitas das vezes têm voz” 

 

“(…) os espaços informais preparam para além daquilo que são as habilidades do saber fazer, competências académicas teóricas (…) nos ensinam a ser e 

estar em sociedade (…) os saberes populares, os contos, a forma como a educação informal é feita contribui na formação de pessoas mais humanizadas, de 

sujeitos mais humanizados que estão adequados ao contexto e são críticos, sujeitos críticos inseridos numa sociedade contemporânea” 

 

“Por outro lado, a educação formal visa muitas vezes padronizar e harmonizar, garantir que todos nós saímos de uma forma uniformizada. Enquanto que a 

educação informal nesse sentido vai criar o diferencial. Vai centrar-se nas especificidades de cada grupo (…). Valoriza a especificidade de cada um (…) 

ensina o cidadão a fazer uma leitura do mundo do ponto de vista crítico. Do que se passa ao seu redor” 

 

“(…) na educação não convencional o educador é o outro, aquele com quem nós interagimos. Qualquer pessoa com quem nós interagimos é capaz de nos 

ensinar, nós somos capazes de aprender dele e somos capazes de ensinar a esta parte. E ela leva-nos a acreditar que é possível qualquer um de nós transformar 

o mundo, transformar a vida daqueles que nos rodeiam e transformar as nossas vidas” 

Papel dos recursos e ferramentas não-
formais e/ou informais na educação, 

seus papeis e funções 

 

Xxxxx 

3. Sobre o uso das 

redes sociais em 

Moçambique 

Na generalidade Impacto do uso 

das redes sociais 

na esfera pública e 
nas agendas 

políticas, sociais e 

cívicas em 
Moçambique 

 

“(…) nós temos um contexto em Moçambique em que ainda uma grande minoria é que tem acesso às redes sociais. Embora nos últimos anos tenha evoluído 

bastante. Nós somos daqueles países em que não se chega nem a dez por cento (…) ainda há muita gente fora do espaço online, e que é preciso considerar” 

 

“(…) aqueles que estão online já estão a fazer melhor o seu papel. É preciso referir que esta, esta, esta minoria que está a usar está a mostrar o potencial de 

redefinir a esfera pública no sentido em que os políticos e decisores estão a perceber que têm que dar maior atenção à voz dos cidadãos mesmo nas redes 

sociais, porque têm o potencial de lhes fazer ou desfazer as carreiras” 
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“Houve várias outras situações ligadas a atropelos à lei, a violação de uma série de dispositivos legais, para o nosso caso de direitos e liberdades da juventude 

que são expostas através da Internet. Não só nós denunciamos como tomados conhecimento de muitas situações através da Internet. E vimos vários dirigentes 

agora, vários Ministérios, começam a fazer vários documentos de justificação de situações que são denunciadas através da Internet… situações de 

procurement, situações de contratação, situações de, de clientelismo, vemos sempre os Ministérios a emitir uma carta: “queremos referir que o que está a 

circular nas redes sociais não constitui a verdade”, a justificar, então se justifica é porque a Internet está-se a transformar num poder” 

 

“(…) é importante ver que, quando nós olhamos para a questão dos poderes, dizemos que a Assembleia da República foi constituída como aquele poder 

para fiscalizar o Governo. A Justiça foi concebida como um pilar para responsabilizar os infractores, o próprio Governo quando este não corresponder à 

expectativa do cidadão. Mas, hoje em dia, os cidadãos confiam cada vez mais naqueles que têm a tarefa de fiscalizar e responsabilizar. Por isso tornou-se 

muito importante fiscalizar aquele que tem a tarefa de fiscalizar, e responsabilizar aquele que tem a tarefa de responsabilizar. E os cidadãos podem fazer 

isso não só através dos movimentos sociais como também através da Internet. Estão a conseguir e claramente se fosse um processo acabado já não 

precisaríamos de mais nada, dissolvíamos todos os movimentos sociais… mas não é um processo acabado, é um processo em construção. Então, há uma 

série de batalhas, nem todas as batalhas são ganhas mas o facto de estar a expor e as pessoas a ganharem maior consciência política, porque mais do que o 

Ministro Mesquita se demitir, o facto de os cidadãos verem que ele não está-se a demitir faz com que os cidadãos tenham consciência de que ele não é um 

bom servidor público e vão lhe punir em algum momento. Então, este é um dos papeis que, é a medida em que as redes sociais têm estado a redefinir a 

esfera pública, quer quando falamos do WhatsApp, Facebook, Twitter, entre outros” 

 

“(…) as redes sociais têm a particularidade de abordar muitos assuntos (…) Então, essa universalidade que as redes sociais têm ajuda muito a redefinir o 

espaço público porque é também no espaço público onde definem-se muita coisa. Mas também há que dizer que muitas das coisas que acontecem nas redes 

sociais são muitas das vezes de forma, são muitas das vezes reportadas pela media. Às vezes a media procura informação que está nas redes sociais e reporta. 

A media, digamos a tradicional, a televisão, a rádio, buscam assuntos que estão nas redes sociais. Quer dizer que os assuntos que são partilhados nas redes 

sociais são assuntos de esfera pública” 

 

“(…) os Governos muitas vezes reagem sobre assuntos que estão nas redes sociais (…) mas não só, os Governos procuram até uma conexão entre os 

cidadãos nas redes sociais. Ou seja, há entidades que abrem contas (…) que têm páginas na Internet, têm até contas individuais de governantes, então isso 

quer dizer que há alguma conectividade aqui que se aplica entre os cidadãos e os Governos” 

 

“(…) nós muitas das vezes vimos até campanhas a serem realizadas nas redes sociais” 
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“(…) estou a me recordar de quando houve o vendaval, muita gente esteve a tirar fotografias, esteve a publicar as fotos e não tardou muito para vermos o 

Edil da Matola a ir visitar essas famílias, esteve lá a visitar as famílias, disponibilizou algum material para as famílias (…) então nós sentimos que eles 

também estão lá, estão atentos àquilo que os cidadãos estão a fazer e, estamos a influenciar. As redes também estão (…) a influenciar a maneira (…) como 

é que estão se a comportar os tomadores de decisão” 

 

“Redefine a esfera pública, levanta as agendas políticas e por isso está a ser usado mesmo como uma máquina de informação e de desinformação” 

 

“Em algum momento é preciso desinformar os cidadãos, garantir que esses mesmos cidadãos não tenham acesso à informação fidedigna, para que possam 

manipular a opinião pública para que eles não tenham uma consciência própria (…) Muita gente faz por mecanismo de sobrevivência, e as redes sociais são 

um mecanismo (…) para facilitar isto” 

 

“(…) vemos que enquanto uns fazem trabalhos para a consciência dos cidadãos, para a prevenção do HIV, para a prevenção da violência, há outras pessoas 

também a fazerem um trabalho contrário. E, e é preciso que haja cada vez mais esforço e união até dos próprios movimentos sociais, da própria sociedade, 

para garantir que as mensagens boas possam chegar, porque temos as redes sociais a serem usadas por adolescentes, temos as redes sociais a serem usadas 

hoje por crianças. E quando partilha-se essa desinformação, mas muito mais do que isso, há conteúdos até maliciosos, conteúdos pornográficos, outros tipos 

de conteúdos são partilhados nas redes sociais, vê-se que as redes sociais têm esse papel bom e positivo de cidadania e de educação, mas também pode ser 

usado para justamente o outro lado da pirâmide, e é preciso encontrar caminhos para contornar. Mesmo com essa oportunidade que nos dá para denunciar, 

às vezes quando a denúncia é feita já é tarde demais, aquele post já está lá, ou então a denúncia pode desfavorecer porque as pessoas podem usar de forma 

errada” 

 

“Há muito apetite em comunicar, partilhar dados com amigos, com a família, então isto acaba colocando em causa a questão da observação da informação” 

 

“Depois pelo facto de não haver responsabilização (…) as pessoas (…) não têm nenhum limite nas redes sociais porque não se sentem responsabilizadas. 

Podem partilhar qualquer informação, a qualquer momento, ninguém responsabiliza. Então, isso também faz com que haja muita desinformação nas redes 

sociais. Depois a abertura de contas-fantasma também. Eu, querendo, neste momento, posso abrir uma, uma outra conta Facebook referente a mim e partilhar 

dados que não são, que não são verdadeiros. Partilhar dados falsos (…) Depois também há manipulação nas redes sociais” 

Influência das 

redes sociais nas 

práticas de 
cidadania em 

Moçambique 

 

“(…) num contexto político como o de Moçambique participar e criticar é visto como da oposição, as pessoas já sentem esta liberdade online (…) as 

personalidades das pessoas mudam online. Pessoas mais fechadas e que não têm esta liberdade de questionar vão ter acesso ao espaço público, sentem-se 

com acesso ao espaço público e têm poder online. E isto evidencia-se através dos diversos booms que nós fomos vendo de denúncias na Internet” 
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“Ela permite-nos conectar as pessoas, aproximar, permite-nos que uma pequena denúncia de uma situação que aconteceu em Govuro possa ser debatida em 

Maputo (…) uma situação de Maputo possa ser debatida em Nacala. Então, esta é a mais-valia que trouxe” 

 

“(…) as redes sociais podem ajudar (…) a partir da partilha de dados úteis (…) para a cidadania (…) essa questão de partilhar dados relevantes sobre 

assuntos públicos requer a abertura de contas nas redes sociais, contas públicas. Então, todas (…) essas entidades que trabalham com questões públicas 

devem abrir contas de forma a comunicar com os usuários das redes sociais 

Na especificidade Experiência da 

organização no 

uso das redes 

sociais 
 

“Nós temos uma conta, ou temos um website, temos uma conta no Facebook, temos uma conta no Twitter, temos uma conta no Flicker, temos uma conta 

na, temos mais um, temos uma conta do YouTube, temos Survey Market, temos várias ferramentas que usamos, Survey Market usamos basicamente para 

fazer inquéritos, pesquisas e poder acoplar os dados, e também facilitar a inscrição online dos nossos membros. As outras ferramentas, Flicker usamos para 

partilhar fotos dos nossos eventos, porque muitas vezes também serve para mobilizar mais jovens, para mostrar como as pessoas participam e podem intervir 

em determinados processos. Usamos o Facebook, o website, basicamente para partilhar muitas questões (…) artigos de legislação, porque nós partilhamos 

muitas vezes de duas formas. Partilhamos a legislação em inteiro mas também sabemos que muita gente não tem a paciência para ler uma lei inteira, podemos 

partilhar aí artigos específicos para podermos consciencializar a pessoa que há uma lei que diz isto (…) Partilhamos vídeos, fazemos disseminação 

legislativa, promoção de debates online, partilha de mensagens, advocacia, debate, monitoria e mobilização social. Divulgação até de eventos que vão 

acontecer, para que as pessoas possam ter consciência e participar.  Direitos e deveres, questões históricas, de história e não só são muitas vezes aquilo que 

nós privilegiamos ao nível das nossas redes sociais” 

 

“(…), nós temos grupos nas redes, no Facebook (…) trazemos temas para debates que (…) estão intimamente ligados com a vida social, económica e política 

do país. Então é uma forma também de construção de cidadania, porque as pessoas que vão, algumas pessoas que estão lá nem sequer têm noção do quê 

que é cidadania, mas quando estamos lá discutimos, tentamos investigar alguns temas e cada qual traz a sua opinião de como este e aquele poderia ser 

resolvido” 

 

 

“(…) nós a nível do Parlamento Juvenil partilhamos se calhar legislação específica sobre determinados assuntos, legislação quer ela africana, quer os 

objetivos de desenvolvimento sustentável, até legislação interna, partilhamos para que as pessoas possam saber daquilo que são as suas responsabilidades 

(…) mas acima de tudo que consigam também compreender quais são as obrigações que o Estado tem sobre um assunto específico” 

Valor estratégico 
atribuído às redes 

sociais para a 

organização 
entrevistada 

 

“(…) quando estivemos a preparar a marcha pela paz, convocamos as pessoas através do Facebook, através do Twitter, então é esse engajamento da 

juventude, nós estamos lá sempre a partilhar informação útil para os nossos beneficiários (…) as pessoas até através da nossa página procuram saber “como 

é que podemos fazer parte do Parlamento Juvenil?”, e “como é que podemos mudar esta e aquela situação?’”. Partilham histórias dos seus bairros, por 

exemplo, “no meu bairro há um charco de água, como é que posso denunciar isso?”, “como é que chego ao Conselho Municipal?”, então de uma ou de outra 
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forma acabam participando, e é essa participação que realmente faz, não é, a pessoa ser um cidadão. A consciência dos seus direitos e das suas 

responsabilidades, saber que na minha zona tem um, tem um dreno que não está a ser limpado, por exemplo, e querer, querer entrar em contacto com o 

Município justamente para falar daquele assunto que não diz respeito somente à pessoa que está a denunciar mas à toda a comunidade, então sentimos que 

estamos a mudar, estamos a fazer com que os jovens tenham ainda mais consciência de suas responsabilidades” 

O público-alvo 
abrangido/atingido 

através das redes 

sociais 

“(…) uma parte significativa da população moçambicana que é o nosso grupo-alvo, os jovens, estão no Facebook. A maioria dos usuários do Facebook são 

o nosso grupo-alvo, os jovens” 

Diferencial 
qualitativo do uso 

das redes sociais 
para a organização 

na sua interação 

com o seu público-
alvo 

“Enquanto Parlamento Juvenil nós conciliamos estratégias offline e online. Procuramos buscar aquele público que nós temos online, para o mundo, para 

que possam exercer a cidadania no mundo offline, participando em debates, participando em acções públicas, participando em advocacia, monitoria e 

marchas.” 

 

“(…) nós preferimos que sejam os próprios jovens a produzir os conteúdos que nós inserimos online. Sejam os agentes de mudança, os activistas, os 

adolescentes, os jovens líderes, a produzir para que possamos melhor ajustar a linguagem” 

Repercussão do 
material partilhado 

online em 

ambientes offline 

“(…) em termos de recolha de informação, é preciso garantir que há uma máquina a funcionar, porque sentados no escritório não atualizamos ou não criamos 

um impacto nas redes sociais (…) um diferencial que nós tentamos criar é buscar essas histórias de valor humano e não só, é preciso ir ao terreno e trabalhar. 

Não vale a pena, senão seríamos uma organização só das redes sociais. Mas é o trabalho que é feito offline que alimenta a parte online” 

Estrutura de custos 
(financeiros, 

humanos e 

materiais) que o 
uso das redes 

sociais traz às 

atividades da 
organização 

“(…) nós nunca calculamos o custo que as redes sociais têm mas sentimos que é necessário um grande investimento nas redes sociais, assim como fazemos 

o investimento offline” 

 

“(…) os nossos agentes de mudança, muitos deles são voluntários, os nossos activistas, muitos deles são voluntários, o staff que está aqui se calhar muito 

claramente que são já com contrato” 

 

“(…) temos em termos de recursos  humanos, temos um oficial de comunicação e advocacia (…) temos os oficiais específicos de cada sector que trabalham, 

temos, sou eu que sou a gestora de programas, que também trabalho com as redes sociais. Ou seja, tentamos garantir que não seja uma só pessoa a trabalhar 

nas redes sociais, mas que o staff todo da organização se dedique a produzir conteúdos para as redes sociais, tanto a nível de Maputo como a nível nacional” 

 

“(…) em termos materiais, claramente que não somos capazes de estimar quanto gastamos em internet, estamos toda a hora à procura de internet, já não 

somos capazes de sobreviver sem internet ao lado. Se não tem rede Movitel, ou não temos internet no modem, é o telefone que serve, sempre usamos alguma 

estrutura para garantir que estamos online. Somos incapazes já de viver offline. Então, isto também acarreta os seus custos” 
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“(…) pelo valor que nós damos às redes sociais, nós procuramos sempre pôr o boost post, sempre que possível investimos no Facebook para garantir que 

não só aqueles que fizeram like na nossa página mas até pessoas que não nos conheçam possam ver o nosso post, às vezes até selecionamos “olha, este post 

queremos atingir pessoas especificamente da Zambézia, de Nampula e de Tete”, então fazemos o boost para a Zambézia, Nampula e Tete. “Hoje queremos 

atingir pessoas de Gurué e Chokwé”, então fazemos o boost para Gurué e Chokwé. Então, temos alguns posts que são contextualizados para alguns grupos-

alvo específicos, então é preciso investir, e temos alguns posts que são genéricos” 

Diversos, 
relacionados com 

a temática em 

estudo e fora do 
escopo 

questionado 

 

“(…) pelo investimento que nós fizemos nas redes sociais, é tempo dos movimentos sociais acordarem para o valor das redes sociais. E não é um valor 

apenas de passar lá informação, mas é um de forma muito consequente” 

 

“A máquina de desinformação e de contrainformação já está afinada para fazer um trabalho muito forte (…) de difamação das organizações cívicas para 

que perquem credibilidade” 

 

“(…) se nós estivermos desunidos nas redes sociais, o nosso, o nosso legado vai ser muito penoso em relação ao futuro, porque as futuras gerações não vão 

nos perdoar por não termos feito o nosso papel, na hora certa. Porque é uma missão muito grande que nós temos. Agora, muitas vezes aqueles que estão nos 

movimentos sociais, os activistas sociais, são muito desunidos nas redes sociais. Cada um parece que trabalha por si. E é muito mais fácil eliminar ou abater 

um alvo quando está isolado do que quando as pessoas percebem que não só offline mas também online têm que estar unidas. Têm que estar alinhadas, têm 

que defender ideais comuns. Porque não está em causa aparecer enquanto organização, mas está em causa garantir que nós estamos a formar esse cidadão 

(…) para que esses cidadãos sempre sejam conscientes” 

 

“(…) o papel do futuro, o papel de fiscalizar aqueles que deveriam fiscalizar e de responsabilizar aqueles que deveriam responsabilizar (…) cabe antes de 

mais a nós” 

 

“(…) temos que olhar para os adolescentes e os jovens como um grupo-alvo a apostar e a considerar bastante, quando falamos da questão das redes sociais” 

 

“(…) algumas pessoas que tinham muita reputação na sociedade civil, pela sua postura crítica, começam a defender agendas indefensáveis” 

 

“(…) à medida que as redes sociais se proliferam, por um lado construímos cidadãos e por outro lado as pessoas perdem sentido de causa (…) dificilmente 

as pessoas hoje aceitam fazer activismo como nós fizemos (…)é preciso conseguirmos resgatar o espírito de activismo, porque os processos não vamos 

ganhar pagando pessoas para fazer mudanças, é preciso os cidadãos perceberem que essas mudanças vão influenciar no seu bem-estar e na sua vida, para 

que eles possam se engajar” 
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“(…) precisamos também, não somente a sociedade civil deve introduzir esse papel de construção de cidadãos mas começarmos também a influenciar mais 

ou a interagir mais com estruturas formais. Principalmente a escola, tanto na elaboração dos currículos, que a questão da cidadania comece desde muito 

cedo, desde a escola primária que se desenvolve essa questão da cidadania que é para termos no futuro cidadãos conscientes de suas responsabilidades e dos 

seus direitos. E eu acredito muito que isso comece mesmo desde, desde a tenra idade, desde criança” 

 

“(…) deixar de olhar para a sociedade civil como aquele bloco da oposição, mas aliarmo-nos todos porque este país é nosso (…), precisamos sermos nós 

mesmos, estarmos todos de mãos dadas, ensinarmos aos nossos, aos petizes, o que é ser cidadão. Isso começa mesmo a partir de casa” 

 

“(…) indagar como é que essa questão do controle político das redes sociais, quando digo controle político estou a falar da legislação, estou a falar da justiça 

em relação às redes sociais, como é que pode afectar… o contexto da cidadania activa em Moçambique. Denota-se que há alguma tendência de, de questionar 

ou de amedrontar os usuários das redes sociais. Então, se calhar, a cidadania que nós temos agora nas redes sociais poderemos não ter daqui a algum tempo” 

 

“(…) quando olhamos para as escolas e igrejas, vemos um espaço importante de educação informal (…) Mas uma falta de complementaridade que esses 

espaços estão a ter em relação à internet, que até ficam se calhar atrás no desenvolvimento tecnológico. Porque nós estamos a ver que os conteúdos educativos 

não estão online (…)tudo aquilo que nós encontramos de educativo online, é do Brasil, é de Portugal ou de outros países de expressão inglesa. Moçambique 

não tem o seu currículo online, não tem conteúdos educativos para adolescentes e jovens online, não está a aproveitar a sua história em conteúdos que de 

facto atraiam pessoas, para que as pessoas possam aprender melhor online. Estes é um dos gaps que nós temos muito grande e a história não nos vai 

perdoar… e acho que é uma oportunidade também para as escolas e igrejas investirem para que os seus conteúdos estejam online” 

 

“A Lei das Transacções Electrónicas não mereceu um debate sério em Moçambique. E principalmente o contexto no qual ela foi proposto não foi tomado 

em consideração. Embora viesse sob a capa de controlar as questões das transacções comerciais online e não só, ela no fundo diz-nos que todo aquele que 

veicular mensagens consideradas atentatórias à segurança do Estado ou à privacidade de outrem serão sancionados. Em nenhum momento nos define o que 

é de facto segurança do Estado, tendo em conta que estamos a usar códigos penais antigos e que muitas vezes definem de forma muito perigosa aquilo que 

é segurança do Estado. Em nenhum momento nos define exactamente o que é privacidade de outrem. Corremos o risco de tudo aquilo que for liberdade de 

expressão, todas as nossas tentativas de denúncia e de exposição, sermos processados porque atentamos a privacidade de alguém (…) Esta lei foi aprovada, 

esta lei foi ao Parlamento, num mesmo contexto em que foi a Lei das Escutas Telefónicas, no mesmo contexto em que foi o registo de (…) contas móveis, 

no mesmo contexto em que estão a ser montadas cameras de segurança, no mesmo contexto em que foram adquiridos blindados para reprimir as 

manifestações, num mesmo período essas todas coisas acontecem. Então, em algum momento nós temos que estar atentos. Normalmente, quando fazem 

essas coisas todas não nos avisam. Estão a aprovar a Lei de Mobilização e Reposição, para que todos nós, todos os nossos recursos sejam mobilizados para 
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a guerra (…) qual é o horizonte que este Governo tem, que este Estado tem de Moçambique? Parece estarmos a resvalar para um Estado de Guerra, um 

Estado de Sítio, um Estado de Emergência, em que todas as nossas liberdades e garantias serão postas em causa. Então, a Lei das Transacções Electrónicas 

é um assunto que é preciso pôr em cima da mesa, debater e pressionar para que não mais activistas sejam perseguidos em nome da segurança do Estado” 

 

“E a igualdade de género também deve ser privilegiada, porque quando nós olhamos para as redes sociais, as estatísticas que o Facebook normalmente nos 

dá vemos que ainda há mais homens que usam as redes sociais do que mulheres. E como é que nós podemos trazer as mulheres para o mundo online? O 

que é que está a faltar, como é que nós participamos. E isto é reflexo da nossa sociedade, porque se nós participamos menos no debate político, fora, temos 

menos acesso a telemóveis, temos menos acesso a espaços públicos, claramente que online também estaremos em número reduzido” 

Associação 
Coordenação para a 

Mulher no 

Desenvolvimento - 
Fórum Mulher 

1.Perfil da 
Organização 

Missão estatutária 
 

“O Fórum Mulher é uma rede de organizações que faz advocacia para a promoção dos direitos humanos das mulheres e igualdade de género em Moçambique. 

O Fórum Mulher tem cerca de 25 anos de existência, vai completar próximo ano, e basicamente trabalha em quatro pilares temáticos que são a violência 

contra as mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, autonomia económica das mulheres, a participação política das mulheres e o quinto pilar, que é voltado 

mais para o fortalecimento das organizações membros do Fórum Mulher e a própria rede” 

 

“(…) o Fórum como o nome diz é o fórum, o espaço que as mulheres criaram para discutir as suas agendas, para discutir suas questões, e juntas comporem 

uma agenda política concertada. Agenda política de advocacia para a mudança de legislação, de políticas, comportamentos, acesso à serviços, atitudes, 

enfim, e por além vai. Desde 2008 que o Fórum Mulher se identifica como uma organização feminista, porque assim alicerça a sua orientação política” 

 

“(…) o nosso trabalho é baseado (…) num processo de educação popular (…) fazemos elas olharem para si próprias, para o contexto em que estão a viver 

e elas identificam onde é que estão os desafios e os problemas” 

 

“(…) construir uma relação igualitária e construir uma sociedade justa (…) uma (…) sociedade que não discrimina” 

 

“(…) o nosso trabalho gira todo em volta desta reflexão de construção de sujeitas políticas que possam intervir ou ter uma acção mais interventiva na 

sociedade” 

Estrutura organizacional “São cerca de 85 organizações afiliadas ao Fórum Mulher, nem todas elas são femininas, algumas são mistas, mas têm dentro da sua composição ou do seu 

mandato a promoção da igualdade de género no tema que trabalham. Para dizer que o Fórum Mulher está afiliado, está sediado em quase todo o país, com 

os seus pontos focais não como filiais mas com pontos focais que são as organizações membros e núcleos provinciais que surgem decorrente da própria 

missão política do Fórum Mulher, que é fortalecer a capacidade das organizações e grupos femininos nas províncias para trabalharem articuladas, ou como 

núcleos, e poderem ter a sua própria autonomia. E o Fórum Mulher faz mais… advocacia cá ao nível central” 

2. Percepção sobre o 
conceito de 

Propósitos fundamentais da educação 
 

xxxxxx 
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educação/educação 
para a cidadania 

Conceito de educação para a cidadania “(…) elevar a consciência dos direitos humanos e principalmente a consciência das mulheres como sujeitos de direito para agirem reivindicando os seus 

próprios direitos” 

 

“(…) despertar em si que são sujeitos de direito, e ver, começarem a fazer as suas análises de quais são os direitos que não estão sendo cumpridos, à sua 

volta, no seu contexto, e partindo daí para uma acção, tomarem uma atitude de reivindicar. Reivindicar primeiro questionando porquê é que esses direitos 

não estão sendo providos, ou porquê esses direitos estão sendo violados, mas também partindo de um reflexão de ela como pessoa num contexto que tem 

várias relações de poder à sua volta, sofre discriminação por ser mulher, então e nesse contexto de sofrer discriminação há que lutar para erradicar esta 

violação, para eliminar a discriminação e, ao mesmo tempo, a violação dos seus direitos” 

 

“(…) nós fazemos a conscientização através de workshops, palestras, formações, para que as mulheres comecem a perceber que elas têm (…) um espaço 

na sociedade, que são pessoas que têm direitos a ser salvaguardados, previstos (…) pela própria Constituição, pelos nossos instrumentos de governação, e 

partindo dali as acções começam a, a serem realizadas (…) O foco que nós damos é (…) voltado também à sua própria realidade, as suas próprias vivências. 

Quando elas começam a perceber, por exemplo, que na verdade os direitos humanos são para todos, não há homem, não há mulher, é universal. Não há que 

ter discriminação” 

Importância da educação para a 
cidadania 

 

“(…) despertar primeiro a consciência de que eu sou sujeito de direitos, eu tenho direito, e por ter direito (…) agir reivindicando esse direito, em defesa 

desse direito, porque durante vários tempos nós só ficávamos “ah, é conscientizar”, mas não é uma consciência só, nós fazemos uma consciência para a 

acção, que é cidadã” 

Papel da escola na educação para a 

cidadania 

 

“A escola formal primeiro dá a oportunidade à pessoa de saber pelo menos ler e escrever” 

 

“Seria interessante se a escola pudesse conceder a oportunidade às pessoas de criar mentes cidadãs conscientes, que questionam, mas infelizmente eu sinto 

que a nossa escola é mais voltada para a instrução e menos para a educação (…) a consciência política muitas vezes as pessoas só começam a atingir quando 

estão na universidade, e não logo no início (…) da sua vida académica ou vida escolar” 

 

“Para nós, organização e movimento de mulheres, a escola é importante porque as mulheres podem conseguir ler (…) têm acesso a um (…) infinito espaço 

de leitura, a conhecer os outros mundos através dos livros (…) porque quando tu não sabes ler não consegues sair do teu espaço (…) podem consultar, 

podem pesquisar, e para nós essa base é bastante importante. Podem assinar documentos (…) é um monte de oportunidades” 

 

“(…) como cidadania (…) eu ainda não sinto que o nosso (…) Estado consiga fazer ou alcançar nesse sentido. Por isso muitas vezes há esse braço da 

sociedade civil, que acaba complementando o papel que devia o Estado desempenhar. Não só de instrução, mas de formar também cidadãos conscientes” 
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Espaços e contextos de educação para a 
cidadania em Moçambique 

“(…) palestras que a gente faz, workshops que a gente organiza, promove, há muitos debates por exemplo que são feitos nos hospitais, para falar sobre os 

direitos sexuais e os direitos reprodutivos (…) algumas mulheres também aproveitam o espaço religioso, da igreja, para poderem se formar” 

 

“O nosso grupo-alvo infelizmente tem muitas lacunas para aceder às TIC´s, os telefones que usam  (…) não são smartphones, porque são caros, não têm 

muitas condições de aceder, por exemplo a um, a um computador e pesquisar (…) estou a falar de mulheres mais velhas, mas as mais jovens, por exemplo, 

já não. Usam muito o Facebook, usam muito o WhatsApp (…) que usamos para elevar a nossa consciência política como mulheres” 

 

“(…) usa-se também muito o computador, para poder pesquisar, fazer intercâmbios online por exemplo, participar em workshops, webnares, não é, e essas 

coisas assim, tipo que existem online, por vezes também fazemos muita discussão por exemplo por Skype, mas já muitas vezes com grupos (…) mais jovens 

(…) as mais velhas ainda continuam a ser um pouco difícil” 

 

“Para as mulheres por exemplo que estão no sector informal, que é aonde está a maior parte, tem se usado espaços como o mercado” 

 

“(…) debates que a gente faz, no final do dia, em volta da fogueira (…) debates mais interativos” 

Benefícios e oportunidades abertas pelo 
uso de espaços e recursos não-formais 

ou informais para fins educativos 

 

xxxxxxxx 

Papel dos recursos e ferramentas não-

formais e/ou informais na educação, 

seus papeis e funções 
 

xxxxxxxx 

3. Sobre o uso das 

redes sociais em 

Moçambique 

Na generalidade Impacto do uso 

das redes sociais 

na esfera pública e 
nas agendas 

políticas, sociais e 

cívicas em 
Moçambique 

 

“(…) influencia a forma como há o diálogo político (…) muita coisa antes era colocada num espaço restrito” 

 

“redefine a participação das pessoas, dos cidadãos como sujeitos (…) têm acesso rápido à informação, comenta-se, e claro acaba também de certa forma 

influenciando os decisores, que pode ser, às vezes parece estarem a ignorar mas claro que influencia muito por causa da mobilização que faz e a propagação 

da informação que sai em tempo real (…) há uma maior exposição das questões (…) A informação que muitas vezes é entendida como secreta acaba 

aparecendo nas redes sociais e aí não há como controlar, o debate acaba sendo um debate de todos e não de alguns, da elite ou só daqueles decisores” 

 

“(…) as redes sociais têm ampliado muito o espaço para formar o cidadão, para informar (…) o cidadão, mas por outro lado também para desinformar e 

manipular as mentes das pessoas, porque o mesmo poder que nós dizemos que tira a informação cria oportunidades para passar ou veicular informações não 

reais a seu favor, ou para distorcer ou confundir os cidadãos” 
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“(…) as pessoas têm acesso mas também é preciso fazer uma formação sobre (…) que tipo de informação passa, como é que fazer uma análise crítica da 

informação sem (…) de facto perdermos (…) a nossa autonomia, a nossa capacidade crítica, temos que ter muita capacidade de filtrar o que de facto é a 

essência e não ser apenas esponjas que absorvem a informação que passa e consumir tudo o que sai” 

 

“(…) começou a haver muito ataque, perseguição às vozes que tinham uma liberdade de expressão diferente das que pensavam da forma que  (…) 

supostamente queria que se pensasse” 

 

“(…) há uma perseguição, é fácil identificar quem está a falar o quê e perseguir, tentar silenciar as pessoas que falam opostamente” 

 

“Muita espionagem está a acontecer nas redes sociais, para tentar ver quem de facto é a oposição, que na verdade nem é a oposição, são as pessoas que 

pensam criticamente, diferente das outras, e isso só é possível por causa das redes sociais” 

 

“(…) mesmo que estejas a falar uma coisa que faz sentido e tudo o mais, também o risco de se expor e ser vitimizado, ser perseguido (…) a possibilidade 

das pessoas dizerem o que pensam (…) Amarrando as pessoas, criando um silêncio, (…) nas pessoas” 

 

“(…) há quem passa informação de forma irresponsável (…) Todo o mundo tem acesso mas passa o que quer, acha que pode passar o que quer” 

 

“Para nós como mulheres, por exemplo, as redes sociais têm nos exposto bastante no capítulo da violência” 

 

“(…) é uma ferramenta muito valiosa para promover o debate. Nós fazemos debates até internacionais nas redes sociais, mas ao mesmo tempo expõe e nos 

coloca numa situação insegura. Pelo menos para os defensores dos direitos humanos (…) mas nem por isso, muito pelo contrário, nem por isso estamos (…) 

a parar, porque é uma ferramenta que nos ajuda a mobilizar” 

Influência das 
redes sociais nas 

práticas de 

cidadania em 
Moçambique 

 

“(…) há mobilizações que foram feitas, mesmo aqui em Moçambique (…) há alguns anos atrás, foram feitas por via do WhatsApp e daí o Governo decidiu 

passar a controlar mais, WhatsApp e também por SMS (…) por TIC´s (…) então é uma ferramenta que (…) para nós está a ter muita mais valia, do que, do 

que talvez outros (…) mecanismos” 

 

“(…) a nossa geração também está a ficar muito refém do Facebook e WhatsApp, e menos de rua (…)  há uma mobilização muito virtual e pouco de ir de 

facto para fora, que é onde acontece de facto as coisas (…) onde está a acontecer a vida real. Então essa, essa para nós também tem sido uma demanda 

quando nós falamos com as pessoas, não basta só ficar ali no Facebook, ter consciência e indignar-se, falar, acabou. Na hora de agir, dar a cara, já ninguém 
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quer, quer dar a cara, só dá-se a voz que está nas redes sociais, no Facebook. Então, onde está a tua cara, onde está a tua coragem de estar lá (…) Então, há 

que complementar esta discussão Facebook de elevar consciência mas também da acção, acção real, de acontecer e avançar” 

Na especificidade Experiência da 
organização no 

uso das redes 

sociais 
 

“(…) nós fazemos muitos debates online (…) promovemos muitos debates online, continuamos com o desafio de não chegar até à base onde queremos 

chegar. Era o nosso propósito” 

 

“(…) nós não tínhamos uma pessoa fixa para a estratégia de comunicação, a pessoa só vai começar na próxima semana. Então, todo o mundo tinha a 

responsabilidade de fazer um post, mandar a informação e tal, tal. Mas agora que vamos ter, acredito que vai ser (…) um pouco mais dinâmico” 

 

“Usamos muito para falar sobre a violência, democracia, participação política das pessoas, liberdade de expressão (…) comentamos bastante sobre o acesso 

à serviços e as condições dos serviços (…) os serviços que o Governo deve prover aos cidadãos (…) acesso a serviços de saúde, educação (…) saúde, 

educação e violência, Estado de Direito e liberdade de expressão são os assuntos (…) que chamam muita atenção. Porque acabam de ser assim assuntos 

muito transversais, que afectam todos os dias as pessoas” 

Valor estratégico 
atribuído às redes 

sociais para a 

organização 
entrevistada 

“(…) o timing para fazer a comunicação reduz bastante. Antes precisávamos de ter um carro para distribuir a comunicação para todo o lado, hoje eu posto 

no grupo de WhatsApp e todo o mundo vê em tempo real que há uma actividade, e todo o mundo pode se fazer, fazemos até accountability uma das outras” 

O público-alvo 

abrangido/atingido 

através das redes 
sociais 

 

“(…) devia ser para todo o mundo (…) A gente fala para o público feminino” 

 

“(…) ninguém tem de vir nos criticar porque nós decidimos trabalhar para nós próprias. Então, primeiro dirigimos as mulheres, para elas perceberem que 

elas não podem sofrer o que estão a sofrer, está errado. Depois, se pudermos atingir alguns homens, óptimo. Não estamos a dizer que os homens não são, 

mas não é o grupo prioritário. O grupo prioritário é aquele que está a sofrer discriminação, que está a sofrer opressão e não está consciente de que está a 

sofrer” 

Diferencial 

qualitativo do uso 

das redes sociais 

para a organização 

na sua interação 

com o seu público-
alvo 

 

“(…) temos posto muita informação no WhatsApp, Facebook, o que vamos fazer, quais são os debates, reflexões, ideias do (…) do quê que está a acontecer, 

como é que a discriminação opera, como é que a operação acontece (…)  visibilizar a nossa agenda (…) publicitar a nossa agenda, e aí surge o debate, as 

pessoas começam a se interessar e vêm (…) para nós” 

 

“(…) e este grupo menos letrado começou a dizer agora “olha, mesmo que a gente não esteja, não tenha a capacidade de ler e escrever, e tudo mais, os 

nossos filhos lêem, os nossos netos”, na verdade netos, porque muitos filhos já foram e deixaram a elas com os netos. Então, os netos é que lêem e escrevem 

para eles. E mesmo quando… têm telefones assim, smarts, nós perguntamos alguma vez, diz que “olha, eu tenho telefone smart, meu filho comprou, eu não 

consigo ler bem mas o meu filho lê, o meu neto lê para mim, eu vejo o que está-se a dizer, eu digo para escrever tal, tal coisa”. Então, porque às vezes usam 

para ver fotografias (…) estamos a falar de pessoas acima de sessenta (…) que não têm muita prática e depois a vista já não está muito bem” 
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“(…) construímos de acordo com a mulher rural (…) a nossa abordagem é sempre didáctica, não é de impor nem nada, é de auto-reflexão, auto-organização, 

como é que nós nos percebemos, como nos vemos, e a partir daí é que nós avançamos já para construir juntas o entendimento sobre o assunto (…) a nossa 

metodologia popular é assim, metodologia popular. Nós não partimos aqui a dizer que nós sabemos tudo, não. Vocês é que têm o conhecimento, nós só 

estamos a ir facilitar… é assim que a gente constrói” 

Repercussão do 
material partilhado 

online em 

ambientes offline 
 

“Nem sempre (…) É preciso perceber que estamos dentro de um sistema patriarcal. É um sistema machista. E o machismo, o patriarcado funciona assim, 

de forma que a própria mulher não entenda que ela é um sujeito de direito, ela própria reproduza o sistema. Então, é a forma de nos controlar, de definir 

como a coisa, como o sistema, como a sociedade deve funcionar, e muitas vezes, muitas mulheres ainda vivem dentro desses padrões (…) porque assim 

cresceram, assim entendem que é, e claro porque o próprio sistema patriarcal tem outras formas de reproduzir ou perpetuar, manter-se no poder (…) falo 

até das próprias igrejas, falo da escola (…) Das famílias, todos os espaços, todas as instituições à sua volta” 

 

“(…) a marcha que nós fizemos de protesto contra a insegurança (…) as marchas dos raptos também usamos as redes sociais, tivemos muita gente na rua, 

acho que éramos cerca de (…) duas mil pessoas ou uma coisa assim, por causa dos raptos que estavam a acontecer. E o mecanismo que nós usamos para a 

comunicação foi… foi o WhatsApp. 2013, quando estávamos a discutir a questão do Código Penal, o exemplo que eu posso dar é esse de 2013, de repente 

ouvimos alguém que mandou-nos uma SMS a dizer que o Parlamento ia avançar com o Código Penal com uma lei, uma cláusula que dizia que o violador 

podia casar (…) com a violada (…) a vítima, e que era a reposição da honra, aquilo chegou e foi viral, nós tivemos que dizer olha, companheiras, indignamo-

nos, começamos a fazer um chamamento por via do WhatsApp e do e-mail, a dizer que não podíamos admitir aquilo e a mobilizar todas para a rua, e muita 

gente aderiu por causa, por causa desse chamamento que nós fizemos (…) tipo o violador casar com a violada? É isso que estamos a dizer? Tipo é isso que 

tu queres para a tua filha, é isso que queres para tua irmã?... enfim, foi assim que a gente fez a mobilização e de facto aquilo acabou saindo, e o Código 

Penal passou (…) sem de facto essa cláusula (…) Então, foi uma coisa assim que teve de ser dali para ali, muito em cima da hora, mas conseguimos ter uma 

aderência de várias pessoas. E não só do movimento das mulheres mas de vários outros parceiros, outras organizações, pessoas estranhas e tal, a dizer que 

não, e acima de tudo permitiu-nos fazer as pessoas perceberem o que estava a acontecer. Fizemos também uma campanha, fizemos circular uma campanha 

rapidamente porque mandamos uma carta à Amnistia Internacional a denunciar o que estava a acontecer, a reportar, e a Amnistia Internacional também 

adicionou, até levou, definiu que era dela ou deles o assunto enquanto era nosso, fez uma carta dirigida ao Parlamento a dizer que isto não faz, não faz 

sentido, o agressor casar com a violada com a justificativa da reposição da honra, não é, não fazia sentido nenhum porque isso significaria que a vítima ia 

continuar a sofrer violação da mesma forma. Portanto, isto foi um exemplo tipo muito recente que posso dar de como nós  (…) usamos as redes, e daí para 

a frente não paramos mais as nossas acções… usando o Facebook e o WhatsApp, falo de Facebook e WhatsApp, outros pouco usamos, eu não me vejo 

muito a usar o Twitter para tal” 

Estrutura de custos 
(financeiros, 

humanos e 

materiais) que o 

“(…) não posso precisar. Mas não é muito (…) Acho que só pagamos anualmente a internet (…) não, não é muito. O custo que se tem nas redes sociais é o 

custo humano, do tempo só” 
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uso das redes 
sociais traz às 

atividades da 

organização 

Diversos, 

relacionados com 

a temática em 
estudo e fora do 

escopo 

questionado 

 

“Tem de ter corrente eléctrica disponível, os próprios celulares estarem a um valor acessível, a internet estar num custo acessível (…)  ter também os 

dispositivos que as pessoas possam ter acesso e poder fazer o usufruto” 

 

“(…) uma formação sobre como usar as redes sociais (…) é uma instrução, porque muitas meninas por exemplo são traficadas através da rede social. 

Encontra alguém no Facebook, achou que é amigo e tal, e é assim que é traficada, foi, já ninguém sabe mais sobre essa pessoa” 

 

“(…) chegou o Facebook, WhatsApp e tudo mais, Twitter não sei quê, mas continua sendo uma cidadania, muita juventude virtual. E não pode ser por aí 

(…) tem de ser o contrário (…) aquele é um ponto de partida para uma acção maior, e não só ficar-se preso àquela rede, comentei, tenho likes e fim” 

 

“Há quem não sabe escrever como deve ser mas também tem muito a dizer (…) há essa dificuldade também (…) pessoas que depois ficam retraídas, não 

sabem o que dizer, enfim, é por aí” 

 

“As minhas observações são essas em relação à regulamentação do uso das redes sociais, a formação das pessoas, dos cidadãos, sobre o uso das redes 

sociais, e também de um papel mais de fiscalizador (…) do Governo em relação a como as redes sociais têm sido usadas” 

 

“É muito mais caro, em Moçambique, usar as redes sociais e é difícil o acesso. Então, acho até que é um roubo. Pela forma como as coisas são, tu não 

consegues mandar a informação ou ter rede suficiente, mas o preço que tu pagas para ter acesso à internet é exorbitante. Não está 100% disponível” 

 

“(…) para nós, para um grupo-alvo continua funcionando as redes sociais mas continua tendo um grupo, um grande grupo bastante excluído. Mas isso 

também é culpa da educação formal. A falta de escolaridade. Então, há que ver como é que as pessoas são instruídas de forma a chegar lá, e que tipo de 

instrução estão a ter  

 

“(…) as pessoas pegam nos telefones, estão nas redes sociais, têm acesso, mas passam informação completamente errada, deturpada” 

 

“(…) a educação para o uso das redes sociais, que acho que não acontece” 

 

 


