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I. Introdução 

1. Delimitação do problema 

Em 1994 Moçambique cumpriu uma das etapas mais importantes no 

processo de transição para a democracia pluralista: a realização de eleições 

gerais multipartidárias. Se estas decorreram com "um alto grau de civismo"'1 isso 

deveu-se, pelo menos em parte, à eficácia da gigantesca campanha de educação 

cívica levada a cabo pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), a instituição 

responsável por este sufrágio. A campanha em apreço contou com a colaboração 

activa das mulheres moçambicanas, as quais - não apenas nesta mas também 

em outras operações ligadas ao acto eleitoral, como o recenseamento e o 

apuramento dos boletins - registaram uma participação quantitativa e 

qualitativamente importante. 

Assumimos como objectivo prioritário desta dissertação o esclarecimento 

do contributo da mulher para as eleições de 1994 (nomeadamente em termos de 

participação na educação cívica), procurando contribuir com algumas pistas para 

o esclarecimento da verdadeira dimensão do seu papel neste processo. Podemos 

definir "educação cívica" como "um programa que é instituído para a formação 

cívica do cidadão no conjunto do sistema de ensino. Educação cívica é um 

processo contínuo, que começa na família com a transmissão de informações 

sobre os costumes, hábitos, moral, religião, etc, etc, e prossegue na escola ou na 

sociedade durante toda a nossa existência'11. Acrescentaremos a isto a 

componente de educação para a cidadania, conceito que mais adiante iremos 

aprofundar. Apesar desse carácter contínuo da educação cívica vamos centrar-

nos, por razões que se prendem com a busca de uma maior profundidade de 

1 A A W , Moçambique - Eleições, Democracia e Desenvolvimento (Brazão Mazula, ed.), Maputo, edição patrocinada 
pela Embaixada do Reino dos Países Baixos, 1995, p. 177. 

idem, p.165. 
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análise, no trabalho desenvolvido especificamente para as eleições e que 

decorreu entre Maio e Novembro de 1994. 

A escolha deste aspecto particular em detrimento de outros não foi feita por 

acaso: é que a situação que se verificou em Moçambique poderá levar muitos 

espíritos a chegar à conclusão de que afinal a importância dada à mulher no 

processo de educação cívica não terá passado de uma forma velada de a remeter 

às funções tradicionalmente consideradas como próprias do sexo feminino, neste 

caso a educação. Esta consideração baseia-se em duas constatações: por um 

lado, apesar de a mulher ter participado entusiasticamente na educação cívica e 

não só, não teve lugar nas cúpulas dirigentes dos órgãos responsáveis pelo acto 

eleitoral; por outro, os cidadãos eleitores do sexo feminino acorreram em massa 

às urnas mas tiveram uma participação diminuta nos órgãos do poder - isto 

apesar de a Constituição da República de Moçambique garantir a igualdade entre 

homens e mulheres no respeitante ao acesso a cargos públicos. Por esta razão o 

trabalho que agora se apresenta poderá também ser visto como uma tentativa de 

formular uma resposta - que de modo algum deverá ser vista como definitiva -

para a questão que em cima se formulou. 

Trata-se assim de um estudo essencialmente descritivo cujas conclusões 

poderão servir de base a esboçar, não explicações completas mas pelo menos 

tentativas de resposta a um determinado problema. Este tipo de trabalho debate-

se porém com algumas dificuldades que mais adiante esclareceremos. 
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2. Moldura teórica 

Esta dissertação debruça-se sobre um problema muito específico: o papel 

das mulheres no processo de educação cívica que precedeu as eleições de 1994. 

Posto desta maneira, a demarcação da área científica e do contexto académico 

(em termos de estudos publicados sobre este assunto ou outros similares) em 

que a mesma se situa não é tão fácil como à primeira vista se poderia afigurar. 

Todavia, quer um quer outro são esforços absolutamente necessários à 

construção de solidez teórica para o nosso trabalho. 

Tentemos em primeiro lugar definir em que campo do saber poderemos 

situar o nosso estudo. A primeira constatação é a de que, sendo as eleições um 

dos principais temas abordados pela Ciência Política (sobretudo a partir do 

nascimento do governo representativo, nos finais do século XVIII), o nosso 

trabalho se enquadra, num primeiro momento, no âmbito desta ciência. 

Parece hoje relativamente consensual a concepção segundo a qual é o 

poder (e não o Estado) o objecto da Ciência Política. De facto, o elemento que 

autonomiza a Ciência Política "é a luta pela captura, manutenção e exercício do 

poder", a qual " não se confunde com a forma tradicional chamada Estado, 

porque outras formas superadoras ou destruidoras do velho modelo (de que são 

exemplos as organizações internacionais, igualmente detentoras de poder 

político) se reconhecem actuantes em tal processo'*3. Em consonância com esta 

linha de pensamento, que nos pareceu de facto a mais conforme à realidade 

actual, decidimos assumir a Ciência Política como a ciência do poder. 

O poder político - que é o que aqui nos interessa - é o poder na 

comunidade, sendo por isso um fenómeno social por excelência. O poder político 

não é um fenómeno atribuível a um indivíduo isolado, ele afirma-se e encontra o 

seu sentido na comunidade. Por essa mesma razão a Ciência Política é uma 

ciência social que não se esgota nas fronteiras do seu próprio campo disciplinar. 

3 AAVV, Polis - Enciclopédia VERBO da Sociedade e do Estado, vol. 1, Lisboa, Verbo, 1983, pp. 852-858. 
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O facto de estarmos também a analisar a importância de um grupo 

específico da população - as mulheres - transporta-nos para uma outra ciência 

que se debruça igualmente sobre o estudo dos fenómenos sociais: a Antropologia 

Social. Trata-se aqui de estudar um fenómeno universal porque diz respeito à 

própria condição humana - a diferenciação dos sexos - mas cujas implicações 

variam em função da cultura de cada povo - esse "todo complexo que inclui 

conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e 

hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade", para nos atermos à 

definição dada por Tylor em 1871
4 Esta perspectiva enriquece a nossa análise na 

medida em que nos obriga a explorar novas cambiantes do problema (caso da 

universalidade ou relatividade do domínio masculino) se bem que nos 

impossibilite, por força dos constrangimentos temporais, de seguir os ditames 

metodológicos desta ciência, nomeadamente os que se prendem com a 

necessidade de efectuar trabalho de campo durante longos períodos de tempo. 

Torna-se então claro que, dos laços que se podem estabelecer entre a 

Antropologia social e a Ciência Política, o mais óbvio é o de que ambas se 

debruçam sobre fenómenos que se verificam na vida dos homens em sociedade, 

que encontram a sua própria razão de existir na interacção social, nas relações 

interpessoais. Como ciências sociais que são obrigam-nos a ter em conta certas 

limitações que mais adiante teremos o cuidado de explicitar. 

* * * ■ 

O esclarecimento do contexto científico - académico desta dissertação nos 

moldes que definimos mais acima obriga-nos antes de mais a referir que o tema 

do trabalho que agora se apresenta o enquadra no capítulo específico dos 

estudos de género, mais particularmente na categoria dos Women Studies. Esta 

4 in MAIR, Lucy, Introdução à Antropologia Social, Biblioteca de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Zahar lïditores, 1979 
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área de investigação conta já com uma das bibliografias mais férteis (ainda que 

concentradas quase exclusivamente nos séculos XIX e XX) da actualidade, 

sobretudo no que se refere ao caso da literatura anglo-saxónica. É com efeito do 

esforço de pesquisa levado a cabo por investigadores ingleses e norte-

americanos que têm resultado importantes obras nos domínios dos estudos de 

género e também - o que é ainda mais importante para os fins a que nos 

propomos - das relações entre o sexo feminino e o poder político, muito embora 

se centrem quase exclusivamente na realidade europeia ocidental e norte-

americana, ignorando outras latitudes e contextos culturais. 

Importa referir algumas das conclusões desses estudos sob pena de 

partirmos para a investigação empírica sem bases teóricas capazes de escorar as 

conclusões a que formos chegando. Deste modo, é ponto assente que apesar de 

nos últimos anos as mulheres terem vindo a conquistar progressivamente o seu 

lugar no espaço político, o poder - é importante frisar que aqui nos referimos a 

todo e qualquer tipo de poder e não apenas ao político - continua a ser 

essencialmente androcêntrico, ou seja, centrado no sexo masculino. Na realidade, 

são ainda os homens que detêm as posições de poder e autoridade, mesmo 

naquelas sociedades das quais, por estarem mais libertas do peso da tradição, 

seria legítimo esperar um maior esbatimento da diferenciação sexual. Daqui se 

conclui que a situação do sexo feminino não apresenta grandes diferenças entre 

países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento. Acresce que a teoria 

política ocidental - que por apresentar uma maior maturidade a todos os níveis é 

aqui tomada como modelo de referência - quase sempre tem ignorado as 

mulheres enquanto seres políticos, defendendo a sua exclusão dos assuntos 

públicos e o seu confinamento ao espaço doméstico. 

Para alguns autores (por exemplo, SANDAY)5 o domínio masculino não é 

universal, existindo sociedades - tecnicamente pouco sofisticadas, é certo - nas 

quais as mulheres participam conjuntamente com os homens nas actividades 

5 SANDAY. Peggy Reeves, Poder Femenino y Domínio Masculino - Sobre los Orígenes de la Desigualdad 
Sexual, col. Textos de Antropologia, Barcelona, Editorial Mitre, 1986 
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quotidianas e na tomada de decisões. Mesmo assim, as mulheres que possuem 

algum tipo de proeminência detêm em certos casos - como acontece entre os 

Bimin-Kuskusmin da Papua-Nova Guiné - atributos masculinos (como o nome) ou 

então os seus atributos femininos são por assim dizer "suavizados" (as mulheres 

de que estamos a falar, designadas por waneng ayen ser ou "mulheres sagradas" 

já atingiram a menopausa, tendo igualmente cessado a sua actividade sexual). Há 

portanto um elemento de ambiguidade ligado ao género (que é diferente do sexo) 

feminino que em última análise impede que a paridade sexual seja plenamente 

atingida, com evidente desvantagem para as mulheres. Mesmo se tivermos em 

conta que certas características exclusivas do sexo feminino - como por exemplo 

a faculdade de dar à luz - são altamente valorizadas por uma determinada 

sociedade, em alguns casos isso só acontecerá se e apenas na medida em que 

tais características puderem ser devidamente controladas. 

Mais do que um dado biológico, o género é, como realçaram Collier e 

Rosaldo6, um sistema cultural. Fundamentando-se na Biologia, é todavia nas 

representações culturais que encontramos as explicações para os diversos 

modos como a diferenciação sexual determina as atribuições de cada um no 

interior da comunidade. A distinção sexual faz parte das sociedades humanas do 

mesmo modo que os processos de produção, as formas de decisão e os sistemas 

de controlo, encontrando-se em íntima relação com estes elementos e 

contribuindo a seu modo para dar coerência ao conjunto (a título de exemplo 

refira-se que nas sociedades menos complexas a repartição das actividades 

económicas necessárias à sobrevivência do grupo é feita em função do sexo). É 

um facto que em muitos casos isso acaba por se traduzir em vantagens para os 

homens em termos de influência e autonomia dentro da comunidade; não 

obstante, seria incorrecto fazer desta constatação uma lei geral, dada a existência 

de grupos humanos (por exemplo, os iroqueses e os ashanti) em que o sexo 

feminino predomina sobre o masculino. Este dado contraria a tese da 

6 in ORTNER, S. e WHITEHEAD, H., Sexual Meanings - The Cultural Construction of Gender and 
Sexuality, Cambridge, Cambridge University Press; 1994, p.275 
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universalidade do domínio masculino, obrigando-nos a repensar as relações entre 

os sexos e a adoptar uma atitude mais crítica e reflexiva perante esta questão. É 

precisamente essa postura que teremos o cuidado de assumir na elaboração do 

nosso trabalho. 

3. Revisão da literatura 

Neste ponto pretendemos abordar de uma forma um pouco mais 

aprofundada os contributos - em termos de definição de conceitos e de exposição 

de ideias - que poderão ajudar, como referimos anteriormente, a conferir uma 

maior solidez ao nosso estudo. Optámos por reunir esses contributos numa 

secção separada, escolha que a alguns se afigurará como algo desprovida de 

bom-senso por conduzir de alguma forma a sobreposições mas que a nós se 

apresenta como a mais lógica por permitir o lançamento de novas pistas de 

reflexão e também por possibilitar um maior aprofundamento da problemática em 

causa. Por outro lado toma-se necessário esclarecer que pensámos inicialmente, 

e como é natural, em abordar de um modo mais aprofundado as questões 

relacionadas com a situação da mulher moçambicana mas fomos obrigados a 

desistir do intento por manifesta escassez de fontes disponíveis. 

Importa recordar antes de mais os problemas com que nos defrontámos no 

momento de elaborar a pesquisa bibliográfica que constituiu uma das bases do 

nosso trabalho por forma, como teremos ocasião de recordar mais adiante, a 

valorizar adequadamente os resultados alcançados. Desta forma é necessário 

realçar a já referida escassez de informação que algumas vezes nos 

impossibilitou de dar resposta cabal a determinadas interrogações e, por outro 

lado, não podemos esquecer a própria especificidade do tema escolhido, que por 

si só coloca problemas em termos de disponibilidade dessa mesma informação. A 

questão que aqui se põe é que a literatura "oficial" ignora abertamente a 
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participação da mulher no poder político, o que se por um lado é problemático no 

que diz respeito à recolha de dados, por outro não deixa de constituir um 

importante tópico de reflexão, conforme mais adiante relembraremos. Além disso 

os women studies já referidos, não obstante a sua abundância abordam 

essencialmente questões relacionadas com a Europa Ocidental e os Estados 

Unidos, não se centrando especificamente sobre Moçambique. 

Na revisão da literatura que a seguir vamos efectuar - e que inclui 

referências mais ou menos pormenorizadas às leituras feitas e às conclusões que 

delas retirámos - privilegiámos a organização temática por nos parecer ser a que 

melhor nos possibilita uma panorâmica mais organizada e consequentemente 

mais clara da informação que pretendemos transmitir. De acordo com este 

espírito tentaremos agrupar tais referências em função das áreas científicas 

contempladas nesta dissertação, abordando numa fase posterior os contributos 

mais directamente relacionados com a situação das mulheres em Moçambique. 

Comecemos então pela Antropologia Cultural, que como se sabe é, das 

áreas do saber que de uma forma ou de outra se enquadram no âmbito do nosso 

trabalho, a que possui uma maior maturidade teórica, o que por si só justifica que 

lhe dediquemos particular atenção. 

Como obra fundamental para elucidar estas questões utilizámos a Introdução à 

Antropologia Cultural, de Augusto Mesquitela Lima, Benito Martinez e João Lopes 

Filho7. Tal como o próprio nome indica, esta ciência estuda o Homem enquanto 

ser cultural, enquanto ser produtor e possuidor de cultura (MESQUITELA LIMA et 

ai., 1987:22), conceito cuja definição, pelo menos provisória, já avançámos em 

7 MESQUITELA LIMA, Augusto; MARTINEZ, Benito; FILHO, João Lopes, Introdução à Antropologia 
Cultural, Lisboa, Editorial Presença, 1987 
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outra parte deste trabalho. Sendo a cultura uma realidade profundamente relativa 

na medida em que está condicionada - nunca determinada, saliente-se desde já -

pelo ambiente geográfico-natural em que se movimentam os diversos 

agrupamentos humanos, pelo equipamento técnico de que dispõem e pela 

especificidade da sociedade em que se inserem, nem por isso deixa de ser 

universal, não só porque não há homem sem cultura mas também porque esta 

compreende aspectos que embora distintos nas suas manifestações estão 

presentes onde quer que existam sociedades humanas. É o caso dos sistemas de 

produção e aquisição de bens, formas de agrupamento sócio-culturais - como a 

família - , regras de parentesco, formas de poder político, religiões e formas de 

arte. Dados os objectivos específicos do nosso trabalho vamos debruçar-nos 

particularmente sobre a família como forma de organização da sociedade. 

A vida social caracteriza-se pelo gregarismo, isto é, em parte alguma o 

Homem vive só, antes se organiza em grupos, uns mais elementares, outros mais 

complexos. De todas estas formas de organização "a família ocupa um lugar 

destacado, pois não só constitui efectivamente uma unidade elementar de 

organização como aparece em todas as sociedades"8. Ora, no interior da família, 

as relações que se estabelecem entre os seus membros definem regras de 

parentesco bem claras tendentes à manutenção do tecido social. Segundo Robin 

Fox 9 as relações de parentesco podem ser reduzidas a quatro princípios que se 

encontram na maioria das sociedades: a procriação (as mulheres procriam), a 

fecundação (os homens fecundam as mulheres), o exercício da autoridade (regra 

geral, são os homens que a detêm) e a prevenção do incesto (os parentes 

próximos não se unem por laços de matrimónio). 

O terceiro princípio - o do exercício da autoridade por parte dos homens -

poderá desde logo ser considerado um indício de androcentrismo, uma vez que 

os coloca numa situação privilegiada face às mulheres. São bem conhecidas as 

8 idem. p. 114 
9 FOX, Robin, Kinship and Marriage, Penguin Books, 1967, p. 31, in MESQUITELA LIMA, Augusto; 
MARTINEZ, Benito; FILHO, João Lopes, Introdução à Antropologia Cultural, Lisboa, Editorial Presença. 
1987, p. 122 
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teorias que procuram explicar este fenómeno como tendo origem na divisão 

sexual do trabalho nas sociedades "primordiais" (usamos esta palavra como 

sinónimo de "mais antigas" em detrimento do termo "primitivas" que pode ser mais 

facilmente objecto de interpretações erróneas) de caçadores e recolectores. 

Segundo esta teoria - exposta na obra Women, Men and Society, de Claire 

Renzetti e Daniel Curran10 - nessas sociedades (das quais podemos ainda 

encontrar alguns exemplos na época contemporânea, mesmo que já não se 

possam considerar réplicas perfeitas das comunidades primordiais por terem 

experimentado uma natural evolução ao longo da sua história) existiria uma 

divisão sexual do trabalho segundo a qual os homens caçavam animais de 

grande porte e se dedicavam à pesca sempre que as condições naturais o 

permitiam, deixando às mulheres as tarefas de caçar os animais mais pequenos, 

recolher vegetais, preparar as refeições, construir os abrigos e ainda cuidar das 

crianças. Como o trabalho reservado aos homens era mais importante ou mais 

valorizado do que as tarefas que cabiam às mulheres parecia "natural" que a 

autoridade fosse recaindo progressivamente sobre os primeiros. No entanto esta 

teoria caiu por terra a partir do momento em que se constatou que, se bem que 

este padrão fosse válido para a maioria das sociedades nem por isso constituía 

uma regra universal, existindo casos em que homens e mulheres colaboravam na 

execução de todas as tarefas. 

Referimo-nos no ponto anterior à distinção entre sexo e género. 

Retomamo-la agora mas em termos um pouco mais aprofundados por 

considerarmos que se tratam de conceitos fundamentais para o nosso trabalho. 

De acordo com Margaret Andersen11 o sexo, determinado no momento da 

concepção, relaciona-se fundamentalmente com a identidade biológica da pessoa 

e significa que essa pessoa é um homem ou uma mulher. Já o género refere-se 

às "expectativas e comportamentos socialmente aprendidos que estão associados 

10 RENZETTI, Claire, e CURRAN, Daniel, Women, Men and Society, Boston, Allyn and Bacon, 1995 
11 ANDERSEN, Margaret, Thinking About Women - Sociological Perspectives on Sex and Gender, Boston, 
Allyn and Bacon, 1997 
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a ambos os sexos'*2, o que aliás vai de encontro à perspectiva de Renzetti e 

Curran. Temos assim que, conforme tivemos ocasião de notar mais atrás, o sexo 

é um conceito biológico e o género um conceito cultural, pelo que é relativo aos 

contextos históricos e culturais no interior dos quais se manifesta. É o género e 

não o sexo que dá origem a todo um conjunto de comportamentos que cada 

membro de uma sociedade é suposto adoptar em função da sua identidade 

sexual biológica e que podemos definir, na esteira dos autores que temos vindo a 

analisar, como "expectativas de género". Tais expectativas, repetimo-lo, são 

fixadas pela sociedade e variam de acordo com o espaço e o tempo; por esta 

razão é que na linguagem especializada se fala - usando ainda a expressão de 

Andersen - em construção social do género, querendo com isto dizer que este 

é "sistematicamente estruturado em instituições sociais"13, definidas como 

"padrões estabelecidos de comportamento com um fim próprio e reconhecido"14, 

estando estabelecido pela sociedade e não fixado pela biologia. Tal significa que 

não estamos em presença de um conceito estático mas sim dinâmico e relativo 

(uma vez que há sociedades que admitem, não dois mas três ou até mais 

géneros!) que não é inato mas sim aprendido por um processo de socialização. 

Isto explica algumas constatações aparentemente surpreendentes, como por 

exemplo a de que o domínio masculino não é, ao contrário do que muitos 

poderiam supor, universal. 

Bastará, com efeito, analisar com mais profundidade algumas sociedades 

para nos apercebermos de que a tese da universalidade do domínio masculino cai 

na categoria dos mitos e das ideias feitas. Já fizemos anteriormente uma breve 

referência a Peggy Reeves Sanday e retomaremos agora o seu pensamento por 

forma a fornecermos exemplos susceptíveis de ilustrar claramente as nossas 

asserções. Esta autora chama a atenção para a diversidade de tipos de relações 

existentes entre homens e mulheres, querendo com isto dizer que, se existem 

sociedades em que o domínio masculino se faz sentir de forma muito nítida, 

12 idem, p.20 
13 ibidem, p.30 
14 ibidem, p.30 
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outras há em que os papéis de ambos os sexos são perfeitamente indiferenciados 

e ainda outras em que a extrema diferenciação sexual se traduz numa 

supremacia do sexo feminino. 

Em termos gerais, afirma Sanday, " em sociedades onde as forças da natureza 

são sacralizadas (...) existe uma corrente recíproca entre o poder da natureza e o 

poder inerente à mulher (poderemos ver aqui uma referência à faculdade 

exclusivamente feminina de procriar?). O controlo e manipulação de tais forças é 

deixado às mulheres e aos sagrados símbolos naturais; os homens estão 

praticamente colocados à margem destas competências e devem ter muito 

cuidado em não se enfrentar como os representantes terrenos dos poderes 

naturais (ou seja, as mulheres). Às sociedades que elaboraram este tipo de 

relação entre natureza e mulher considero-as como possuidoras de uma 

orientação externa (...). Pelo contrário, em muitos casos o homem está 

inextrincavelmente encerrado em dons naturais tais como a morte, a destruição e 

a animalidade. Do mesmo modo que a mulher é algumas vezes identificada com 

os poderes do interior, o homem é algumas vezes identificado com os poderes do 

exterior. 0 homem caça animais e tenta matar outros seres humanos, fabrica 

armas que o auxiliem em tais actividades e persegue um poder que se localiza 

fora daqui [isto é, fora do seu próprio ambiente]. Por outras palavras, quando as 

condições necessárias estão reunidas o homem é inequivocamente parte de uma 

orientação externa".15 

Uma observação puramente superficial do homem e da mulher, tomando 

como ponto de partida as suas diferenças sexuais primárias, resulta na 

constatação básica das diversas funções de ambos os sexos numa sociedade 

pouco estruturada, isto é, as mulheres dão à luz e alimentam os seus filhos e os 

homens matam e fabricam armas, sendo certo que tanto uns como outras 

constituem verdadeiros troféus e são exibidos com orgulho por homens e 

mulheres. Na realidade, se o nascimento e a morte constituem os pontos 

15 SANDAY. Peggy Reeves, Poder Femenino y Domínio Masculino - Sobre Los orígenes de la desigualdad 
sexual, col. Textos de Antropologia, Barcelona, Editorial Mirre, 1986, p.17 
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extremos de qualquer existência, então teremos forçosamente de concluir que 

homens e mulheres contribuem de igual modo para a continuação da vida. Além 

do mais, tudo aponta para que em igualdade de circunstâncias o poder de dar a 

vida seja muito mais valorizado do que o poder de a tirar. A questão que então se 

coloca é a seguinte: porque é que em determinadas sociedades o princípio 

masculino, inegavelmente associado à morte, predomina sobre o feminino? 

As respostas a esta questão poderão ser variadas mas uma das hipóteses 

possíveis residirá eventualmente nos próprios mitos da criação que fazem parte 

da cultura de algumas das sociedades analisadas (que, repetimo-lo, são as 

menos complexas). O facto é que o domínio masculino aparece associado ao 

temor, ao conflito e à luta e nas sociedades em que o homem predomina sobre a 

mulher este crê que "existe uma força incontrolável que pode atacar uma e outra 

vez, em qualquer momento, pelo que os homens devem estar preparados para 

defender a sua integridade"16. Apesar de a natureza desta força nem sempre ser 

bem definida aparece frequentemente associada à sexualidade feminina e às 

funções reprodutoras. Ou seja, o princípio feminino surge aqui em estreita ligação 

com o caos primitivo e o homem acredita ser seu dever dominar esta força 

através do poder que detém sobre a vida e a morte para transformar este mesmo 

caos em equilíbrio. Se bem que o homem acabe por reconhecer uma espécie de 

poder inerente à mulher, tal prerrogativa não deixa de ser extremamente nociva 

na medida em que representa a desordem. Por esta razão cabe ao homem tentar 

neutralizá-la através da sua subtracção, anulação ou proibição. 

Entre as sociedades que se pautam pelo predomínio masculino podemos 

citar os hausa (Norte da Nigéria), os mundurucu (florestas tropicais da América do 

Sul), os papago (Sudoeste da América do Norte) e os índios yanomano 

(Venezuela e Brasil). Encontramos entre estes povos traços que apontam para 

uma subordinação da mulher ao homem, como a exclusão das primeiras dos 

cargos de chefatura e dos ofícios religiosos (caso dos mundurucu) e a extrema 

agressividade masculina contra as mulheres (caso dos yanomano). Já no que se 

16 obra citada, p.51 
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refere aos povos sexualmente indiferenciados podemos apontar os balineses, os 

semang (habitantes dos bosques tropicais da Malásia) e os mbuti (caçadores e 

recolectores pigmeus africanos). 

Entre os balineses, mais do que uma diferenciação sexual irrelevante 

existe de facto um intercâmbio de ambos os sexos, ou seja, em diversos sectores 

da vida social - religião, economia, política, parentesco e até no vestuário - as 

diferentes funções que lhes conferem substância podem ser desempenhadas 

quer por homens quer por mulheres. Por outro lado, na sociedade semang 

homens e mulheres participam em conjunto nas actividades quotidianas e os 

mbuti adoptam as suas decisões por consentimento comum, existindo portanto 

uma diferenciação sexual muito pouco nítida ou praticamente nula. 

Finalmente temos os casos de efectivo domínio feminino político e 

cerimonial. Entre os Iroqueses, por exemplo, a importância da mulher a estes 

níveis era bastante elevada, dada a crença de que a terra pertencia a estas 

últimas e tendo também em consideração que todos os membros desta sociedade 

viviam como uma família sob a chefia de uma mulher. Sabe-se além disso que 

entre este povo as mulheres participavam na política tanto na teoria como na 

prática. 

Os ashanti enquadram-se também neste grupo, uma vez que se 

encontravam divididos em chefaturas compostas por clãs matrilineares dispersos. 

Na realidade, no topo da estrutura politica ashanti encontrava-se o rei 

(Ashantene), ao redor do qual se agrupavam as já citadas chefaturas. Acontecia 

no entanto que a sucessão ao título de chefe era hereditária por via feminina, isto 

porque entre os ashanti linhagem era sinónimo de sangue e só as mulheres 

podiam transmitir o sangue aos seus descendentes. Existia portanto um domínio 

político real por parte da mulher, sem prejuízo da complementaridade que, ao 

nível religioso, predominava nas relações entre estas e os homens. 

Estes últimos exemplos são suficientes para mostrar que "o consenso que 

prevalecia entre os antropólogos [até há pouco tempo] de que o domínio 
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masculino era universal7 não tem razão de ser. A propósito deste problema 

surgiram duas correntes de opinião, ambas bastante extremas e por isso mesmo 

merecedoras de revisão. A primeira sustentava que a supremacia masculina era 

"pouco menos que universal8 e que nenhuma evidência histórica ou 

contemporânea sustentava a tese de que teria existido pelo menos uma 

sociedade em que as mulheres controlassem os homens tanto em termos 

políticos como económicos. Esta teoria surgiu em reacção a uma outra, avançada 

no século XIX por Johann Bachofen e Lewis Henry Morgan, a qual defendia 

precisamente o contrário da primeira, ou seja, teria existido um momento na 

evolução cultural da espécie humana em que o poder seria detido pela mulher. 

Para o primeiro destes autores haveria vestígios arqueológicos que 

indiciavam a importância de deusas femininas e rainhas na mitologia de antigas 

civilizações nas quais as mulheres eram descritas como detentoras de poder e tal 

seria suficiente para justificar a sua tese. Por outro lado, Morgan baseava-se no 

conhecimento que possuía acerca de sociedades como a iroquesa, na qual as 

mulheres desempenhavam, como já tivemos oportunidade de verificar, um papel 

fulcral em termos políticos e rituais. 

Em ambos os casos estamos em presença de posições algo maniqueístas 

que convém temperar com uma determinada dose de moderação. Na realidade 

existem sociedades em que a liderança masculina e a autoridade feminina estão 

em equilíbrio, registando-se casos, como o dos já referidos ashanti, em que as 

relações entre homens e mulheres a determinados níveis - o religioso, por 

exemplo - se regem pela complementaridade, não se registando qualquer 

predominância de um dos sexos. 

Sem embargo, podemos considerar que as mulheres conseguem, em 

certos casos, obter poder e autoridade - mais adiante teremos ocasião de 

distinguir os dois conceitos - políticos e económicos. Isso acontece "quando as 

circunstâncias ambientais ou históricas lhes garantiram a autonomia económica e 

17 obra citada, p.139 
18 obra citada, p. 139 
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fazem com que os homens dependam das actividades femininas. O poder ou a 

autoridade económicos e políticos são (...) um direito próprio do sexo feminino 

quando uma prolongada associação de carácter mágico-religioso entre 

maternidade e fertilidade da terra identifica as mulheres com continuidade e o 

bem sociais. Os direitos e os deveres ligados esta identificação dão às mulheres 

o direito a exercer influência sobre as acções masculinas e sobre as decisões 

tomadas a um nível que ultrapassa o meramente local. O poder e a autoridade 

masculinos, por outro lado, constituem parte da equiparação social e ritual entre a 

caça, a guerra, a fertilidade e a continuidade e o bem sociais. Os direitos e os 

deveres associados a esta equiparação conferem aos homens o poder e o 

controlo formais aos níveis local e supra-local. No entanto, tais direitos e deveres 

não excluem necessariamente as mulheres do controlo reafAQ. 

Analisemos com mais detalhe estes dois níveis de poder. Em termos 

económicos , sabe-se que na maior parte das sociedades forrageiras (expressão 

que neste contexto equivale a sociedades recolectoras) as mulheres conseguem 

conquistar poder "quando a sobrevivência social repousa tanto sobre a auto-

suficiência económica como sobre as actividades cinegéticas dos homens"20. Por 

outras palavras, se bem que a caça seja nestes casos uma actividade mais 

prestigiosa, o certo é que recolecção levada a cabo pelas mulheres fornece com 

frequência a maior parte dos alimentos, o que só por si é susceptível de conferir 

à mulher um estatuto respeitável. 

Em muitas sociedades forrageiras, como é o caso dos kung (deserto do 

Kalahari) as mulheres são autónomas e participam nas decisões do grupo. Tal 

autonomia vem-lhes do facto de não necessitarem de ajuda masculina para 

produzirem os frutos que recolhem nem para usar os recursos naturais de que 

necessitam para a sua produção. Por outro lado, em sociedades agrícolas mais 

avançadas, nas quais encontrámos já uma componente comercial, o facto de esta 

19 obra citada, pp. 140-1 
20 obra citada, p.150 
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actividade ser exercida por mulheres confere-lhes uma significativa autonomia 

económica. 
O exemplo do Haiti, cujo comércio se encontra monopolizado pelo sexo 

feminino, é paradigmático. As mulheres comerciantes haitianas não estão 

restringidas pelas obrigações familiares e muito menos pela autoridade marital. 

Muitas delas são solteiras ou então têm uma relação consuetudinária que lhes 

permite uma extrema mobilidade. Em resumo, acabam por viver uma existência 

nómada - em contraste com a vida sedentária dos seus maridos - que lhes 

confere uma grande independência. Este poder económico feminino resulta numa 

grande auto-suficiência por parte das mulheres que em certos casos se pode 

mesmo traduzir em poder político. 

Neste último nível é de notar que, mesmo que as mulheres detenham 

poder real, poucos são os casos em que ela efectivamente assume o papel de 

chefe. Pode assim ocorrer um de dois fenómenos: ou a mulher delega a sua 

posição de chefe num homem ou então esse cargo é com efeito reservado aos 

membros do sexo masculino. Importa no entanto ressalvar que na primeira 

hipótese as mulheres conservam a prerrogativa de vetar as acções do próprio 

chefe por elas escolhido. Coloca-se então a questão de saber por que razão a 

mulher preferiria delegar a sua chefatura a exercer o cargo de modo efectivo. 

A resposta a tal questão pode ser encontrada na divisão sexual tradicional 

do trabalho. Dado que cabe às mulheres - e só a elas - dar à luz, estas são 

consideradas como potenciais portadoras de novas vidas, pelo que seria 

francamente desadequado incumbi-las de tarefas tipicamente masculinas, como 

caça e a guerra. Deste modo seria mais proveitoso para a mulher delegar o seu 

poder do que exercê-lo directamente. 

Em muitas sociedades a capacidade exclusivamente feminina de procriar 

confere às mulheres uma posição central no que se refere ao exercício da 

autoridade. O aforismo tradicional de um tribo da África Ocidental segundo o qual 

"quer o chefe seja grande ou pequeno o importante é que tenha sido uma mulher 
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a dá-lo à luz'™ (e como poderia ser de outra forma?) diz bem dessa importância 

da mulher. Não é desta forma possível aderir acriticamente ao princípio segundo 

o qual o domínio masculino existe em todas as épocas e em todas as culturas. 

A importância política, económica e ritual das mulheres em determinadas 

sociedades mais simples é de facto marcante e constitui uma violenta pedrada no 

charco na medida em que vem abalar os alicerces de uma convicção 

profundamente arraigada que vê no homem o eterno detentor do poder e da 

autoridade. Não obstante existem evidências igualmente poderosas de que o 

colonialismo ocidental alterou profundamente as relações de género em tais 

sociedades, alterações essas que se terão traduzido num declínio acentuado da 

influência feminina. Dos vários exemplos que ilustram a corrosão da autoridade 

tradicional das mulheres e cuja responsabilidade pode ser imputada à influência 

europeia destacaremos dois, a exemplo do que faz Peggy Reeves Sanday: os 

igbo do Sudoeste da Nigéria e os iroqueses. 

Em 1929 as mulheres igbo amotinaram-se contra as autoridades britânicas 

e destruíram as sua propriedades por considerarem que as suas práticas 

"depreciavam o mundo da mulher"22. A fim de compreendermos melhor as razões 

de tal acontecimento começaremos por fornecer um breve síntese da estrutura 

política dos igbo e do papel que as mulheres nela desempenhavam. 

Em cada povoação igbo existia um conselho feminino cuja função era 

proteger os interesses das mulheres - consideradas por alguns estudiosos, entre 

os quais Silvia Leith-Ross, como iguais os homens aos níveis político e 

económico - liderado por um porta-voz também feminino, em regra de grande 

sabedoria e discrição e que era nomeada por consenso. Todas as mulheres 

casadas (excepto as grávidas, as muito idosas e as que amamentavam) tomavam 

parte nas reuniões do conselho, que além de exercer uma função judicial tinha 

diversas outras atribuições: decidia sobre os sacrifícios que se deveriam oferecer 

a Ajala - o espírito da terra - consultava os antepassados acerca das culturas 

21 Obra citada, p. 
"2 obra citada, p. 164 
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realizadas pelas mulheres e aprovava determinadas "leis" que supostamente 

deveriam proteger os géneros alimentícios de furtos e outros danos. Nenhum 

homem era admitido ás reuniões mas todos eles as aprovavam porque entendiam 

que era desejo das mulheres a preservação da paz na respectiva cidade e todos 

obedeciam às leis decretadas pelo conselho, já que nelas viam uma forma de 

salvaguardar os frutos da terra, isto é, de Ajala. 

Com a chegada dos britânicos este sistema sofreu algumas alterações que 

se traduziram no menosprezo da importância da mulher. Perante a decisão 

britânica de introduzir um sistema de impostos e de recensear as mulheres, 

crianças e animais domésticos como forma de estabelecer o valor do imposto a 

ser desembolsado por cada um desencadeou-se uma rebelião por parte das 

habitantes da povoação de Oloko e posteriormente de Aba - num total de cerca 

de 20 mil mulheres - e os oficiais britânicos que durou dois dias e acabou por ser 

dominada pelas tropas colonizadoras, sem que se registassem outros danos além 

dos saques às lojas e ao banco e da libertação de todos quantos se encontravam 

na prisão. No entanto, noutros locais, algumas mulheres foram mortas e outras 

feridas. Os homens, por seu turno, não participaram nos distúrbios e, com poucas 

excepções, apesar de passivos revelaram-se permissivos para com o 

comportamento das suas mulheres. 

No que se refere aos iroqueses, a importância das mulheres declinou 

durante o século XIX devido à revitalização do papel dos homens. Estas 

mudanças estão resumidas na religião do profeta Lago Formoso, que mais não é 

do que uma resposta a uma série de circunstâncias desfavoráveis à sobrevivência 

da própria nação iroquesa. Tratou-se pois de um natural mecanismo de defesa 

típico de épocas particularmente sombrias. 

Em finais do século XVIII, devido uma série de desastrosas guerras e 

tratados, o território iroquês ficara extremamente reduzido e o seu povo alcançara 

um nível de vida mínimo. Foi neste contexto de desmoralização, em que os 

iroqueses - já no início do século XIX - se viam como incapazes de continuar o 

seu dia-a-dia normal, que nasceu a religião de Lago Formoso. Este profeta havia 
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tido uma vida tradicional de homem iroquês (caça, guerra e expedições 

diplomáticas) até conhecer o choque do contacto brutal com a civilização branca e 

começar a ter uma série de visões, cujo conteúdo - um conjunto de parábolas, 

revelações, profecias apocalípticas e leis que ficou conhecido como a Grande 

Mensagem - constitui uma mistura de ensinamentos morais cristãos e 

comentários ao modo de vida tradicional iroquês. A Grande Mensagem 

preconizava a eliminação da magia e do álcool, defendia a prática da agricultura 

utilizando as mesmas técnicas do homem branco e sustentava a indissolubilidade 

do vínculo matrimonial, deslocando ao mesmo tempo o centro moral e económico 

da vida iroquesa da linhagem materna para a família nuclear. Para o profeta a 

principal tarefa do homem era o cultivo dos campos, devendo as mulheres limitar-

se conceber e a obedecer ao seu cônjuge. As anciãs não deveriam exercer 

autoridade sobre as suas filhas e os seus maridos. Para além disso, as mulheres 

que não acolhessem estes ensinamentos incorriam no risco de serem acusadas 

de bruxaria e executadas (como de facto aconteceu, apesar de outras se terem 

conformado rapidamente ás novas normas. 

Não foi apenas ao nível político (por exemplo, no caso dos igbo o poder 

dos conselhos femininos foi progressivamente destruído por um Tribunal Nativo 

instituído pelos colonos britânicos e composto uricamente por homens) que o 

colonialismo prejudicou grandemente o papel das mulheres. Com efeito, um das 

transformações económicas mais importantes do período colonial - a introdução 

do cavalo - teve consequências não negligenciáveis no tocante ao poder feminino 

tradicional. O caso dos comanches, um dos povos abordados no livro de Sanday 

que temos vindo seguir, é sintomático a esse respeito. 

Antes da introdução do cavalo os comanches subsistiam 

fundamentalmente graças à recolecção devido à escassez da caça, uma situação 

que fazia com que as mulheres fossem economicamente mais importantes do que 

os homens. A introdução do cavalo, por seu lado, serviu de pretexto para que as 

diversas tribos entrassem em sucessivas guerras, que até aí eram esporádicas e 

pouco sangrentas. O conflito armado tornara-se agora um modelo de vida, pelo 
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que os homens - principalmente os jovens e fisicamente bem dotados -

passaram a ocupar as posições mais elevadas no conjunto da sociedade 

comanche, relegando as mulheres para segundo plano. Na realidade, estas 

passaram a ser tratadas como mercadoria (eram compradas com cavalos), 

podendo mesmo ser mortas ou torturadas pelo marido ou pelos irmãos. 

Todas estas considerações levam-nos, afinal, à ideia de que tais problemas 

são demasiadamente complexos para que possam ser tratados de forma linear e 

ao trazê-los à colação pretendemos apenas despertar a atenção dos nossos 

leitores para essa mesma complexidade. 

Todo e qualquer grupo humano procura assegurar a sua coesão interna 

através do estabelecimento de sistemas de controlo que têm por objectivo a 

obediência dos seus membros a determinados padrões de comportamento tidos 

como aceitáveis. Tal controlo pode ser interno (quando o indivíduo pauta a sua 

conduta pelos seus próprios valores, crenças e convicções) ou externo (quando 

provém de instituições alheias ao indivíduo, como o Estado, o Direito, a Justiça e 

a Moral). 

Temos então que o Estado é uma instituição universal, pese embora a 

enorme diversidade de formas de que se pode revestir. Aqui entrámos já no 

domínio da Ciência Política, outra das áreas científicas nas quais o nosso trabalho 

se pode incluir. Por razões que se prendem com a gestão do tempo disponível 

referirmos-e-mos aqui a obras mais gerais (caso das enciclopédias) e também a 
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fontes bibliográficas que, não se reportando exactamente a este ramo do saber, 

fornecem no entanto preciosas informações23. 

Sabe-se que o existiram Estados pelo menos desde a Antiguidade Oriental, 

nomeadamente nas civilizações babilónia, egípcia, hitita e hebraica24. Discute-se 

a existência ou não de Estado no seio das sociedades menos industrializadas. É 

certo que em tais sociedades não existe um Estado tal como o entendemos hoje, 

nomeadamente ao nível da presença de instituições explícitas e estruturadas 

(como os tribunais, por exemplo). Mas o facto é que muitas dessas comunidades 

se basearam na conquista armada de uma etnia por outra, estabelecendo-se 

desta forma uma relação de domínio/subalternidade. Por outras palavras, criou-se 

uma distribuição desigual de poder. 

O conceito de poder ocupa um lugar de extrema relevância no nosso 

trabalho, razão pela qual o procuraremos definir o melhor possível. Esta tarefa 

não se afigura fácil em virtude da polissemia desta noção mas procuraremos 

chegar a um consenso. Os autores que temos vindo a seguir (Andersen, Renzetti 

e Curran) definem o poder, respectivamente, como "capacidade para influenciar 

os outros"25 e "capacidade de alguém impor a sua vontade aos outros"26. Por outro 

lado, a enciclopédia Polis define poder como " a capacidade de impor directa ou 

indirectamente determinados interesses numa dada situação sociat'27, procurando 

no entanto ultrapassar esta dimensão puramente interactiva para avançar com um 

conceito de poder como "aquela relação que mais decisivamente condiciona as 

outras relações sociais"28. Seja como for, todas estas noções acabam de algum 

modo por nos reenviar para as ideias de imposição, de domínio, de controlo. 

Por outro lado torna-se necessário distinguir o conceito de poder de um 

outro com o qual tem sido bastas vezes confundido. Tal conceito é o de 

23 Como nota elucidativa refira-se aqui que as enciclopédias consultadas, muito embora não constem da 
bibliografia geral, serão mencionadas em nota de rodapé sempre que tal for necessário. 
24 AAW, POLIS - Enciclopédia IŒRBO da Sociedade e do Estado, vol.2, Lisboa, Editorial Verbo, 1984, 
p.1157 
25 ANDERSEN, Margaret, Thinking About Women- Sociological Perspectives on Sex and Gender,Boston, 
Allyn and Bacon, 1995, p.283. 
26 RENZETTI, Claire e CURRAN, Daniel, Women, Men and Society, Boston, Allyn and Bacon, 1997, p.7 
27 AAW, POLIS- Enciclopédia VERBO da Sociedade e do Estado, vol.4, 1986, p. 1292 
2S idem, p. 1294 
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autoridade. De acordo com Andersen a autoridade é "o poder que é 

percepcionado pelos outros como legítimo e estruturado em instituições sociais 

específicas"29. O esclarecimento destas noções é de suma importância não 

apenas para evitar confusões por parte daqueles que nos lêem como também 

para colocar nos seus devidos termos a problemática que serve de base à nossa 

dissertação. 

Sabemos que apesar de o poder ter aparecido durante muito tempo como 

um atributo essencialmente masculino - por ser tradicionalmente identificado com 

situações de comando, tidos como atributos "próprios" do sexo masculino - a 

mulher pode também exercer poder e autoridade. Conforme termos ocasião de 

ver mais adiante30 existiram épocas em que o sexo feminino podia conquistar 

poder usando os recursos disponíveis (que em muitos casos se centram na esfera 

doméstica) a favor dos seus interesses e exerciam mesmo autoridade no sentido 

em que tal poder era entendido como legítimo e estruturado em instituições que 

podiam ir de cooperativas agrícolas até aos complexos processos mentais 

subjacentes às crenças na magia e na adivinhação. O que nós queremos dizer é 

que poder e autoridade não são fenómenos exclusivamente masculinos, existindo 

épocas históricas em que as próprias instituições no seio das quais o primeiro se 

sublima na segunda se abriram também à mulher. 

Em termos de gender studies - particularmente os women studies - o 

acervo documental é muito variado mas por questões que se prendem com 

evidentes constrangimentos temporais, por um lado, e com a impossibilidade de 

29 ANDERSEN, Margaret, Thinking about women ~ Sociological Perspectives on Sex and Gender, Boston. 
Allyn and Bacon, 1995, p. 285 
30 LOFORTE, Ana Maria, Género e Poder entre os Tsonga de Moçambique, tese de doutoramento em 
Antropologia, Lisboa, ISCTE, 1996 
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acesso ás sobreditas obras, por outro, fomos obrigados a recorrer mais uma vez 

às fontes imediatamente disponíveis, as quais, não se referindo a esta temática 

em particular - com excepção de uma, a já citada tese de doutoramento de Ana 

Maria Loforte - não deixam no entanto de fornecer boas pistas de reflexão e 

análise, em termos teóricos, do problema que nos propusemos estudar. 

Com o fim de proporcionar aos nossos leitores uma visão tanto quanto 

possível clara e precisa desses diversos contributos procuraremos agrupá-los 

seguindo uma ordem temática. Assim, uma questão recorrente nos autores que 

consultámos - além de Andersen, Renzetti e Curran analisámos também A 

Dominação Masculina de Pierre Bourdieu31 - é o da inferioridade da mulher por 

comparação ao homem em termos da conquista de poder político, económico e 

social (nomeadamente no que se refere à progressão na carreira). Na verdade 

existe uma percepção de que a igualdade sexual foi plenamente atingida mas tal 

ideia não passa de um mito que os autores consultados se encarregarão de 

desmontar. Na análise que fizemos, e dada a especificidade do tema da nossa 

dissertação, centrámo-nos sobretudo na situação das mulheres em termos 

políticos. 

ANDERSEN faz notar que os velhos estereótipos de género penalizam as 

mulheres quando o que está em causa é a intervenção política. Dito por outras 

palavras, isso significa que nos dias de hoje (1997) o sexo feminino consegue 

uma maior participação política do que há alguns anos atrás mas tal não impede 

que estejamos em presença de um terreno tradicionalmente reservado ao 

homem, o que aliás está bem patente no facto de as leis serem maioritariamente 

elaboradas por estes últimos não obstante a crescente participação do sexo 

feminino. De acordo com a autora, uma das explicações para esse facto é o 

preconceito ainda vigente segundo o qual as mulheres não estão "naturalmente" 

predispostas ao exercício da actividade política. Estamos portanto em presença 

de um conjunto de expectativas de género que não estimula a participação 

31 BOURDIEU, Pierre, A Dominação Masculina, trad. Miguel Serras Pereira, Oeiras, Celta Editora, 1999 
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política da mulher na medida em que não a encoraja a ver-se como potencial 

candidata a um cargo público. Para além disso, o facto de as mulheres serem 

quase sempre obrigadas a conciliar as exigências de uma carreira profissional 

com o cuidado da casa e da família diminui em larga medida a sua capacidade 

para se dedicarem à política, o que aliás tem sido frequentemente avançado 

como argumento justificativo da fraca representação feminina na arena pública. 

RENZETTI e CURRAN defendem basicamente as mesmas ideias no que 

se refere à participação política da mulher, referindo-se igualmente ao conceito de 

gender gap, que poderíamos traduzir por "conflito de géneros". Esta noção refere-

se às diferenças existentes entre mulheres e homens relativamente aos 

candidatos que escolhem em cada eleição e também às suas preocupações 

políticas: ao passo que as primeiras elegem a saúde, o cuidado das crianças, a 

educação, a pobreza, a falta de habitação e o emprego como as principais áreas 

a merecer atenção por parte dos responsáveis políticos, os segundos centram-se 

no deficit, nos impostos, na energia, na defesa e na política externa. Tais 

diferenças são também notórias na opinião que os diferentes sexos têm de alguns 

temas, como por exemplo a guerra e a paz: a entrada dos Estados Unidos em 

ambos os conflitos mundiais, para citar apenas um caso, encontrou mais 

simpatizantes entre os homens do que entre as mulheres. 

Tais diferenças de forma alguma justificam o facto de ainda hoje a política 

se encontrar praticamente monopolizada pelo sexo masculino, tanto mais que -

pelo menos se tomarmos em consideração as taxas de voto e o activismo político 

- homens e mulheres revelam o mesmo interesse pela política e em algumas 

faixas etárias tal interesse chega a ser superior no caso do sexo feminino (com 

efeito, segundo Maria Antónia Garcia de Léon, o grau de abstenção política das 

mulheres jovens é muito inferior ao dos homens jovens32). Apesar disso o domínio 

da actividade política pelos homens é um facto bem evidente e Renzetti e Curran, 

32 ver IDES: Las Espaholas ante la política, Inst. de la Mujer, Madrid, 1988, pp. 81 e ss., in LÉON, Maria 
Antónia Garcia de, Elites Discriminadas (Sobre el poder de las Mujeres), Biblioteca A/ Sociedad, 12, 
Barcelona Editorial Anthropos, 1994 
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à semelhança de Margaret Andersen, chamam a atenção para tal, avançando ao 

mesmo tempo com algumas explicações para esse fenómeno, algumas das quais 

coincidentes com as fornecidas pela autora supra citada. Tentaremos resumir o 

mais brevemente possível tais explicações: 

1. As crianças são educadas de diferentes modos e interiorizam 

diferentes expectativas consoante o seu sexo; deste modo 

aprendem que a política e os atributos que lhe estão associados 

(poder, comando) são tipicamente masculinos e não femininos; 

2. As mulheres têm uma menor disponibilidade para a actividade 

política devido ao facto de acumularem uma carreira profissional 

com as suas responsabilidades domésticas; 

3. Muitas mulheres não possuem as necessárias qualificações para 

se dedicarem à política (esta argumentação é cada vez menos 

utilizada); 

4. Existe discriminação e preconceito contra as mulheres 

politicamente activas no seio do eleitorado, dos partidos e dos 

próprios cargos que estas ocupam. 

Verificamos então que muitos dos argumentos usados para justificar uma 

situação discriminatória partem de factos supostamente "naturais" que na 
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realidade são apenas construções culturais susceptíveis de desmontagem e 

relativização. 

BOURDIEU prefere sublinhar o carácter simbólico da dominação masculina 

e frisa igualmente a fraca participação da mulher nas posições de poder 

económico e político, traduzida no facto de os cargos de chefia serem quase 

sempre ocupados por homens, ficando os lugares subalternos reservados às 

mulheres. Para este autor o sexo feminino encontra-se efectivamente em 

desvantagem por comparação ao masculino e esta situação não mudou tanto 

como à primeira vista poderia parecer. Trata-se de uma dominação que 

predomina até mesmo nas sociedades mais desenvolvidas e que, como referimos 

acima, tem um carácter marcadamente simbólico, não no sentido de leve e não 

efectivo mas sim no de se exercer por vias simbólicas e culturais. Um desses 

modos de dominação reside precisamente na divisão sexual do trabalho, que 

impõe ao sexo feminino as tarefas menos nobres (Bourdieu avança, entre outros, 

o exemplo da colheita das azeitonas, na qual as mulheres - juntamente com as 

crianças - têm como tarefa apanhar do chão os frutos que caem das árvores, 

cabendo aos homens a função de manejar a vara). 

O aspecto mais surpreendente desta situação é talvez o facto de que ela é 

aceite até pelas próprias mulheres. Certamente que isto não acontece por acaso. 

Vimos atrás que a dominação masculina se exerce por vias simbólicas e culturais. 

Existe com efeito um modo de pensamento, uma visão dominante das coisas 

favorável ao homem e que é incorporada pela generalidade das pessoas 

(mulheres incluídas) como "normal", "natural" - o que constitui um poderoso 

obstáculo à mudança. O resultado é que, apesar de a dominação masculina já 

não ser tão óbvia - o maior acesso das mulheres à instrução e a consequente 

conquista da independência económica, a transformação das estruturas familiares 

traduzida no aumento das taxas de divórcio e o crescimento do número de 

mulheres nas profissões intelectuais provam-no à saciedade - ela permanece 
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ainda de um modo subliminar: na esfera laboral, por exemplo, as tarefas mais 

nobres continuam a ser confiadas preferencialmente aos homens, ao passo que 

as áreas profissionais escolhidas pelas mulheres - ensino, prestação de cuidados 

de saúde - constituem uma espécie de prolongamento das tarefas domésticas, 

não prestigiadas, não remuneradas e socialmente não reconhecidas. 

Sublinhamos aqui a palavra "escolhidas" precisamente para dar a entender até 

que ponto uma opção aparentemente individual está de facto condicionada pelas 

expectativas sociais: a liberdade de escolha laboral que nos dias de hoje as 

mulheres conquistaram é em grande medida ilusória na medida em que estas 

acabam por escolher carreiras a que a ordem sexual tradicional as destina, 

rejeitando aquelas de que essa mesma ordem as exclui. 

Por outro lado, o já referido crescimento da representatividade do sexo 

feminino nas profissões intelectuais não impede que este continue excluído das 

posições de responsabilidade, principalmente na economia, nas finanças e na 

política. Como acabámos de referir, o controlo social é de facto mais forte do que 

a vontade individual e as mulheres que manifestam o desejo de se destacar 

nestas áreas continuam, salvo raras excepções, a ser vistas como "desviantes". 

Não será pois de estranhar que estas mulheres, sobretudo as que se 

envolvem na política sejam apenas a excepção e não a regra; são, como afirma 

Maria Antónia Garcia de LÉON, uma elite e é apenas em função dessa qualidade 

que conquistam um lugar na política. Têm esse estatuto no sentido de 

constituírem uma minoria e também no de estarem no cerne da mudança social. 

E são uma elite discriminada: com, efeito, e em consonância com o pensamento 

de outros autores, Garcia de Léon insiste na discriminação das "mulheres 

políticas" - entendendo por este conceito aquelas que ocupam lugares no sistema 
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político formal - tanto ao nível quantitativo (existem poucas mulheres nessas 

posições) como qualitativo (a sua posição nas listas não é de molde a assegurar a 

sua efectiva eleição). Por outro lado, esta condição de elite discriminada faz com 

que o grau de exigência seja muito mais elevado, isto é, perante dois aspirantes a 

políticos de sexos diferentes exige-se um currículo muito mais rico a uma mulher 

do que a um homem. 

Para além disso, continua a mesma autora, existe discriminação por parte 

da própria sociedade, escudada no argumento de que as mulheres não se 

encontram motivadas para o exercício da actividade política. Já desenvolvemos 

esta ideia nesta mesma secção, pelo que consideramos desnecessário voltar ao 

assunto. 

Do que até aqui foi dito poderemos ficar com a impressão enganadora de 

que as mulheres pouco mais poderão esperar do que a eterna submissão ao 

homem e o contínuo afastamento dos lugares de decisão, mormente no que à 

política diz respeito. Nada mais falso. Se é verdade que a mulher tem 

permanecido sistematicamente arredada do sistema político formal não é menos 

certo que tem marcado presença noutras áreas da vida social, prestando-lhes um 

contributo deveras inestimável. Por esta razão alguns autores, entre eles a já 

frequentemente citada Margaret Andersen, têm defendido a necessidade de 

repensar o conceito de política, nele incluindo formas de intervenção que se 

afastam do conceito tradicional de acção política (a qual poderíamos definir por 

"acção humana que, no quadro da relação amigo/inimigo tem por fim a conquista, 

a conservação e o exercício do poder comunitário ou se traduz na resistência a tal 

acção"33 e que neste sentido ocorre nas instituições públicas) mas que nem por 

33 AAW, Polis - Enciclopédia VERBO da Sociedade e do Estado, vol.4, Lisboa, Verbo, p. 1317 
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isso deixam de ser considerados como modos de actuação social. Está neste 

caso o trabalho voluntário em organizações sociais e Andersen fornece alguns 

exemplos de como as mulheres podem ser uma mais-valia preciosa nestas áreas, 

em especial nos casos da África e América Latina, em que o sexo feminino 

trabalha arduamente para melhorar as condições de vida das suas comunidades 

em termos de cuidados de saúde, habitação, segurança e higiene. Deste modo 

torna-se necessário reflectir um pouco mais profundamente sobre este problema 

e admitir que as mulheres poderão afinal não ser tão marginais em termos 

políticos como à primeira vista se pode imaginar, apesar de nestes casos esta 

actividade pública quase se confundir com as suas responsabilidades na vida 

privada. Apesar de tudo, está aqui em causa um trabalho político efectivo no 

sentido de intervenção social, muito embora essa intervenção se realize ao nível 

das bases e não das instituições dominantes. 

Todavia, isto não nos deve levar a pensar que as mulheres estão, por 

assim dizer, condenadas a limitar-se a esta forma de poder que muitos poderiam 

qualificar de meramente simbólico e que o poder formal, muitas vezes 

percepcionado - por ser mais visível - não só como efectivo mas também como 

o único realmente existente é um apanágio exclusivo do sexo masculino. Numa 

obra que já tivemos ocasião de citar34 e que constitui uma das poucas referências 

bibliográficas disponíveis acerca de Moçambique procura-se desmontar esse 

mito, chamando-se a atenção para o facto de em certas ocasiões a mulher 

exercer poder político efectivo. 

A autora deste estudo - que se debruça sobre os Tsonga - não 

escamoteia a existência da dominação masculina mas faz notar que, não só em 

determinadas circunstâncias (como por exemplo a ausência dos homens 

motivada pela sua ida para as minas sul-africanas) as mulheres passam de facto 

a chefiar os lares, executando também as tarefas tradicionalmente reservadas 

aos seus maridos - o que desde logo implica maior autonomia e responsabilidade 

34 LOFORTE, Ana Maria, Género e Poder entre os Tsonga de Moçambique, tese de doutoramento em 
Antropologia, Lisboa, ISCTE, 1996 
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- como até, de uma forma ou de outra, se investem de poder político, seja através 

da escolha do lugar e do tipo de actividade a desenvolver nos casos em que se 

vêem obrigadas a trabalhar fora de casa para complementar o orçamento familiar, 

seja participando activamente nos órgãos do partido FRELIMO, apesar de 

submetidas à autoridade dos seus cônjuges. 

Por outro lado, no período imediatamente posterior à independência do 

país verificou-se uma acentuada insistência na necessidade de integração da 

mulher na vida política, o que não impediu que a sua representatividade no seio 

das instituições fosse bastante fraca. Além disso, o acesso aos órgãos centrais do 

Partido estava subordinado às tradicionais expectativas de género, o que fez com 

que as mulheres ocupassem lugares usualmente considerados menos influentes, 

como os que se relacionam com as questões sócio-culturais. Não obstante, a 

mulher serve-se disso para conseguir poder e influência, o que lhe permite agir 

sobre a acção de outrem e desta forma acabar por exercer poder político. Ainda 

assim, e conforme termos ocasião de verificar ao longo das páginas deste 

trabalho, não podemos considerar que o sexo feminino tenha conseguido, em 

Moçambique, a plena igualdade no que se refere ao exercício deste poder, 

faltando ainda percorrer um longo caminho para que tal objectivo seja atingido. 

Estas questões são bastante complexas e voltamos a frisar que se as 

abordámos aqui foi para que o leitor possa ter consciência dessa mesma 

complexidade e da dicotomia existente entre as dificuldades que se colocaram e 

colocam à participação política da mulher e a luta que ela leva a cabo para as 

contornar. Ao mesmo tempo procurámos transmitir aos nossos destinatários a 

necessidade de adoptar uma postura crítica perante o assunto. Esperámos tê-lo 

conseguido. 
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4. Plano de trabalho 

Os objectivos a que nos propomos obrigam-nos a realizar um trabalho algo 

descritivo do processo de educação cívica desenvolvido em 1994 - que 

constituirá um capítulo da dissertação - no qual se referirão as suas diversas 

fases e se procurará, além disso, avaliar a forma como as mulheres participaram 

em cada uma delas. Preferimos, no que se refere a este ponto, direccionar o 

nosso trabalho no sentido de analisar a forma como o papel da mulher é 

abordado pelos diversos meios de comunicação social envolvidos na campanha 

de educação cívica por considerarmos ser esta a melhor forma de tornar o 

fenómeno em análise perceptível aos nossos leitores. 

Pretendemos no entanto ultrapassar este nível meramente descritivo para 

avançarmos com algumas explicações capazes de nos facultar uma melhor 

compreensão do nosso objecto de estudo, ou seja, a importância política das 

mulheres no período de transição para a democracia em Moçambique em termos 

de colaboração na educação cívica. Para atingirmos este desiderato vamos traçar 

um breve percurso das relações da mulher com o poder ao longo da História de 

Moçambique, bem como uma resenha versando o lugar da mulher na actual 

estrutura social do país. Ambos os capítulos constituem peças-chave para uma 

adequada contextualização do fenómeno em estudo, permitindo aferir de forma 

mais rigorosa o seu exacto significado. 

O capítulo relativo â participação das mulheres no processo de educação 

cívica constituirá o corpo da dissertação e assumirá, como se disse, um carácter 

essencialmente descritivo. O capítulo final, por seu lado, será dedicado às 

conclusões gerais a retirar do estudo. Todos os elementos gráficos 

complementares (quadros e tabelas) serão colocados em anexo. 
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5. Âmbito geográfico e delimitação temporal 

A análise que nos propomos empreender será limitada à cidade de Maputo 

por razões que se prendem essencialmente com a maior disponibilidade de 

informação. Com efeito (e até porque as organizações directamente envolvidas no 

problema que vamos estudar estão sediadas nesta cidade) as informações de 

que dispomos são na sua quase totalidade relativas à capital, pelo que a sua 

escolha se afigura como a mais viável. 

Relativamente à delimitação temporal, a nossa análise vai debruçar-se 

especificamente sobre as eleições de 1994, embora a contextualização histórica 

do tema nos obrigue a realizar um percurso mais extenso que, por razões que se 

prendem com o desejo de evitar a dispersão e fadiga do leitor cobrirá apenas os 

períodos mais importantes da História de Moçambique. 

6. Metodologia utilizada 

Para atingir os nossos objectivos foi-nos necessário empreender uma 

árdua pesquisa bibliográfica conducente à elaboração de um adequado 

enquadramento histórico e teórico (no sentido de conceptual) do tema em estudo. 

Esta pesquisa realizou-se tendo em conta não só o material imediatamente 

disponível como também o encontrado em outros centros de documentação, 

tendo sido consultados os seguintes: 

- Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
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- Biblioteca do Centro de Estudos Africanos da Universidade do 

Porto 

- Biblioteca Geral da Universidade do Minho (Braga) 

- Biblioteca Nacional (Lisboa) 

- Centro de Documentação e Informação Amílcar Cabral (Lisboa) 

Não obstante a sua geral fiabilidade, é sempre necessário usar de uma 

determinada reserva no momento de recorrer às fontes bibliográficas. E isto por 

duas ordens de razões: primeiro, as análises que contêm são frequentemente o 

fruto da interpretação pessoal do(s) seu (s) autor(es); segundo, por vezes não 

pressupõem um contacto com a realidade no terreno. Quer num quer noutro caso 

o resultado é a veiculação de estereótipos e deturpações, com o consequente 

prejuízo da objectividade do estudo. 

Foi com vista a contornar estes problemas que decidimos empreender uma 

pesquisa no terreno, mais precisamente na cidade de Maputo, através da 

realização de entrevistas a informadores qualificados ( professores universitários 

do sexo feminino). Escolhemos este público-alvo pela simples razão de em 

virtude da sua formação académica e experiência de vida, ter um conhecimento 

aprofundado da problemática em estudo, podendo fornecer informações 

relevantes à sua análise. No entanto, dificuldades de vária ordem obrigaram-nos a 

pôr de parte este projecto e a alterar por completo a nossa estratégia de recolha 

de informações, optando-se por procurar obtê-las junto de contactos sediados em 

Moçambique. 

Em todo o caso, embora tenhamos procurado evitar, tanto quanto possível, 

eventuais distorções, não podemos ter a pretensão de elaborar uma dissertação 
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totalmente objectiva. Trata-se de um ponto que gostaríamos de frisar desde o 

início a fim de não criar falsas expectativas aos nossos leitores. 

7. Processo de pesquisa 

Após a escolha do tema da dissertação iniciou-se a pesquisa bibliográfica 

nos locais referidos. Nesta etapa foi necessário utilizar todo o nosso espírito 

crítico no sentido de separar as informações fiáveis daquelas cujo carácter 

fidedigno pode levantar suspeitas. Considerámos como dignos de confiança os 

dados provenientes de livros e enciclopédias, embora com as reservas que já 

mencionámos num ponto anterior. Por outro lado, o imenso manancial de 

informação disponível na Internet teve de ser sujeito a um rigoroso crivo de 

selecção com o fim não só de distinguir o material mais neutro daquele que 

apresenta um cunho mais "oficial" (caso dos arquivos do NotMoc - Notícias de 

Moçambique e da biografia de Gugunhana) e portanto mais susceptível de sofrer 

processos de branqueamento mas também de efectuar comparações que 

permitissem a triagem dos materiais mais pertinentes ao estudo (caso das várias 

Histórias de Moçambique). De acordo com este critério preferimos informações 

provenientes de fontes não governamentais, no primeiro caso, e que, mais do que 

simples cronologias, fornecessem informações capazes de abrir pistas de 

reflexão. 

O processo de recolha de informações junto dos informadores qualificados 

revelou-se muito mais moroso por razões que se prendem com a distância 

geográfica, tendo sido necessário, depois de diversas tentativas infrutíferas, 

recorrer ao correio electrónico como forma de comunicação. 
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8. Limitações 

A explicitação das limitações de um dado estudo e das dificuldades 

encontradas ao longo do processo de pesquisa que precedeu a redacção do texto 

final vale não como uma forma de legitimar resultados não alcançados mas como 

um modo de valorizar adequadamente os que se alcançaram, sempre dentro do 

espírito de honestidade intelectual que desde logo adoptámos como princípio 

fundamental a ser seguido. 

Importa antes de tudo recordar que este trabalho foi empreendido no 

âmbito específico das Ciências Sociais e que por isso enferma dos problemas 

inerentes a tais ciências, o maior dos quais é a identificação sujeito/objecto. 

Nunca é de mais recordar que esta situação cria desde logo dificuldades 

acrescidas na busca da objectividade porque pode fazer com que o observador, 

ainda que inconscientemente, transporte para o sujeito observado as suas 

próprias ideias pré-concebidas, deturpando inevitavelmente os resultados da 

análise. Este problema obrigou-nos a fazer um esforço redobrado no sentido de 

evitar cair neste erro, procurando tanto quanto possível abstrairmo-nos dos 

nossos próprios estereótipos; se o conseguimos ou não só os que nos lêem 

poderão dizer. Acresce que a delicadeza do tema pode fazer com que as pessoas 

se retraiam, dificultando o processo da recolha de dados (os quais já de si eram 

escassos), impossibilitando grande parte do tratamento estatístico da nossa 

dissertação, nomeadamente no que se refere à participação eleitoral feminina aos 

níveis geral e provincial. 

Por outro lado, se é verdade que um dos domínios científicos em que se 

enquadra a nossa dissertação - a Antropologia Social - já atingiu a maturidade 

teórica e metodológica, o estádio por assim dizer "primitivo" em que, devido à sua 

relativa juventude, a Ciência Política ainda se encontra criou-nos algumas 

dificuldades inesperadas. Assim, os nossos leitores devem ter em conta que os 

resultados que apresentarmos não podem ser interpretados nos mesmos termos 
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em que seria legítimo esperar que o fossem caso estivéssemos em presença de 

um estudo de Ciências Naturais. A explicação é simples: os fenómenos sociais 

são extremamente complexos e imponderáveis, isto é, resultam da combinação 

de um grande número de factores cuja importância é difícil de medir. Isto faz com 

que, por exemplo, não possamos apresentar previsões no sentido rigoroso do 

termo mas apenas tendências de evolução. 

Do mesmo modo, apesar de tentarmos realizar, tanto quanto possível, um 

trabalho que ultrapassasse o nível meramente descritivo, devemos reconhecer 

aqui o nosso receio de ficarmos aquém das expectativas porque a Ciência Política 

ainda não atingiu, em muitos domínios, maturidade teórica suficiente para passar 

ao estádio da explicação científica. Trata-se, como no caso mencionado acima, 

de um problema decorrente da juventude da disciplina e não de deficiências 

estruturais impossíveis de contornar. 
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II. Enquadramento histórico do problema 

A questão das relações da mulher com o poder político ao longo da 

História de Moçambique - a qual deve ser encarada numa dupla perspectiva, isto 

é, tentaremos analisar, sempre que possível, o modo como a mulher participa na 

tomada de decisões, por um lado, e a forma como os próprios poderes públicos 

percepcionam esta participação, por outro - levanta desde logo inúmeras 

interrogações concernentes às verdadeiras responsabilidades políticas da mulher 

(não referimos para já as suas atribuições económicas) e ainda a factores como a 

diversidade regional do país, que pode viciar os dados do problema e, 

consequentemente, conduzir a interpretações erróneas do mesmo. 

No entanto, podemos desde já delinear algumas das linhas gerais 

caracterizadoras desta questão, a mais importante da qual é a preponderância 

efectiva do homem sobre a mulher em termos políticos, sociais e até mesmo da 

produção económica fora do círculo familiar (um fenómeno que se verifica nas 

três grandes zonas do país - o Norte, o Centro e o Sul - mesmo aquelas que, 

como é o caso do Norte, se caracterizam pelo sistema de parentesco matrilinear). 

Mesmo nos casos em que a mulher desempenha um papel preponderante na 

produção de subsistência - o que acontece nas zonas rurais - e que em 

Moçambique abrange sobretudo a agricultura mas também, no decurso dos 

últimos oito a dez anos, a actividade económica informal, a sua participação na 

tomada de decisões é ainda diminuta, consequência directa de uma educação 

tradicional que reserva o papel de chefia ao sexo masculino e relega a mulher 

para um plano secundário, confinando-a às funções de esposa e mãe. É, de 

resto, essa mesma educação que ajuda a explicar a maior incidência do 

analfabetismo entre o sexo feminino. 

Nas zonas urbanas, quando as mulheres não trabalham, esta dependência 

do marido acentua-se. O não reconhecimento social do trabalho feminino (90% 

das mulheres trabalha no sector familiar) reforça esta tendência e dificulta ainda 
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mais a participação das mulheres nos processos de tomada de decisões, sejam 

elas políticas ou não - mas sobretudo nestas últimas. Os grandes esforços 

realizados pela FRELIMO {Frente de Libertação de Moçambique) e pela OMM 

{Organização das Mulheres Moçambicanas, criada pela FRELIMO durante a luta 

pela independência) no sentido de melhorar este estado de coisas não foram 

ainda suficientes para conferir à mulher um estatuto de paridade relativamente ao 

homem. 

* * * 

A análise da História de Moçambique mostra-nos que, com raras 

excepções, as mulheres permaneceram num estatuto de subalternidade, 

sobretudo no tocante ao exercício de funções políticas. Entre os primeiros povos 

Bantos (no qual se incluem os povos que habitam Moçambique ainda hoje e cuja 

organização social e política era, pelo menos naqueles tempos, tipicamente 

androcêntrica, ou seja, as funções políticas eram exercidas pelos homens, quer o 

sistema de parentesco fosse patrilinear ou matrilinear) que se fixaram em 

Moçambique na Antiga Idade do Ferro, os Tsongas (tribos de Bantos meridionais) 

merecem especial relevância por representarem um caso em que a posição mais 

proeminente da mulher em termos económicos não lhe permitir conquistar o 

mesmo estatuto no que se refere à política. Com efeito, se entre estas tribos os 

trabalhos agrícolas estavam reservados ao sexo feminino - já que os homens não 

só não os realizavam mas até os desprezavam, preferindo dedicar-se, como de 

resto acontecia em quase todas as sociedades tradicionais africanas, à criação de 

animais domésticos - raras eram as vezes em que uma mulher era elevada ao 

estatuto de rainha. Entre as mulheres do chefe (os Tsongas eram polígamos) 

existia uma que ocupava uma posição particularmente honrosa mas isso decorria 

do simples facto de ter sido comprada com o dinheiro do país e ser a mãe do 

herdeiro do trono. Entre estas tribos, a função de rainha - com todas as 

implicações em termos de poder político que esse estatuto acarreta - não se 
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definia por si mesma mas sim por referência ao homem: as rainhas eram apenas 

as mulheres do chefe. 

Por volta do século VII estabeleceram-se os primeiros contactos 

entre as populações locais e povos de origem oriental - Árabes, Persas, Chineses 

e Indonésios - que demandavam o território moçambicano em busca de ouro, 

marfim e peles. A estas relações de natureza meramente comercial seguiram-se 

os casamentos entre os recém-chegados negociantes árabes e as filhas dos 

chefes nativos, os quais deram origem a uma nova cultura - a cultura swahili - e 

estimularam o aparecimento de núcleos linguísticos (como os Mwani, os Naharra 

e os Koti) que com o advento do Islão, no ano 622, se organizaram em 

comunidades políticas: os sultanatos e os xeicados. Nessas comunidades a vida 

quotidiana pautava-se pela religião islâmica, o que significa que, e contrariando os 

estereótipos mais comuns, a mulher não estava em principio excluída da vida 

política. Dizemos em princípio porque ao longo da história do Islão há provas da 

participação da mulher nas questões públicas em igualdade de condições com os 

homens mas não possuímos documentação que nos permita clarificar se e em 

que domínios esse fenómeno se verificou no período de que estamos a falar. 

Entretanto, entre 1200 e 1400 chegaram ao território os primeiros povos 

Maraves, cujo aparelho de Estado era extremamente complexo e hierarquizado: 

existia um "chefe da aldeia", acima do qual se situava o chefe territorial; a seguir 

encontrava-se o chefe provincial e no topo o Undi, o chefe supremo. Cada um 

destes chefes era servido por um corpo de conselheiros, existindo ainda um grupo 

de funcionários menores (por exemplo, os mensageiros e a guarda do chefe). 

É interessante verificar que entre estes povos existia uma dupla repartição 

do poder em função do sexo, que sem permitir às mulheres o livre acesso à 

tomada de decisões, não deixava contudo de lhes conferir um lugar de 

importância. Com efeito, o poder temporal, corporizado nesta complexa hierarquia 

de líderes políticos, era exercido pelos homens, ao passo que o espiritual se 

concentrava nas mãos das mulheres. Quer isto dizer que os cultos dedicados às 

"entidades supremas" cuja finalidade era assegurar a fertilidade das terras 
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desempenhavam um papel fundamental no imaginário Marave e tinham (pelo 

menos os mais importantes de entre eles) oficiantes que, com poucas excepções, 

eram do sexo feminino. 

Quando os Portugueses aportaram a Moçambique, em 1498 - no decurso 

da viagem de Vasco da Gama à índia - depararam-se com um forte império 

situado no interior do continente, onde se localiza o actual Zimbabwe - o 

Monomotapa. Esta palavra designava tanto o próprio império como o seu 

dirigente, um chefe forte, autocrático e poderoso. As mulheres desse chefe 

detinham aqui algum poder, posto que mais simbólico do que efectivo: eram muito 

respeitadas e, em tempo de guerra, chegavam a pelejar ao lado dos homens mas 

não possuímos informações que nos permitam afirmar que chegavam a exercer 

poder político real. Sabemos ainda que as três principais mulheres do soberano -

ou Mambo - desempenhavam funções consideravelmente importantes mas não 

podemos deduzir com absoluta certeza de que essas funções dissessem respeito 

ao exercício concreto, efectivo, de um poder político. 

A presença portuguesa na costa de Moçambique traduziu-se, nos primeiros 

tempos, em simples contactos comerciais com o Monomotapa, o qual negociava o 

ouro e o marfim com os Portugueses (como de resto já tinha feito com os Árabes 

e os Indianos) através das cidades costeiras de Sofala e Quíloa. O início da 

ocupação e colonização efectivas data de 1505, precisamente com a construção 

da fortaleza de Sofala. No que diz respeito à análise da situação da mulher em 

África, este é um ponto marcante na medida em que introduziu importantes 

distorções no funcionamento das sociedades africanas: mesmo se ignorarmos os 

aspectos mais evidentes - que são os que se prendem com a exploração 

económica - não podemos deixar de chamar a atenção para o facto de as 

administrações coloniais, ao se apoiarem nos chefados ou chefaturas (cargos de 

chefe), terem despojado as mulheres da autoridade política que estas, de acordo 

com os costumes vigentes, exerciam de forma directa ou indirecta. 

No século XVII (mais precisamente a partir de 1629), com a introdução do 

sistema dos prazos, o estatuto da mulher sofreu algumas modificações. Os 
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prazos eram terras concedidas pela Coroa a vassalos europeus - que tanto 

podiam ser leigos como membros de ordens religiosas - por arrendamento 

enfitêutico, permitindo assim ao soberano português "ocupar", pelo menos 

teoricamente, as terras africanas. Em troca de uma renda, as terras e os seus 

habitantes eram entregues a um vassalo, tendo este as obrigações de colocar no 

prazo homens armados - encarregados de defender a colónia e sustentar as 

fortalezas construídas pelos Portugueses - , pagar o foro e, é claro, residir no 

território. Este arrendamento era efectuado por um período equivalente a três 

gerações (ou vidas), findo o qual os terrenos retornavam à posse do rei, que 

podia renovar a concessão à mesma família ou atribuí-la a outra. 

Em que é que isto é importante para o problema que estamos a discutir? 

Ao contrário do que se poderia pensar, à cabeça dos prazos não se encontravam 

homens mas sim mulheres descendentes de Portugueses oriundos da Europa (as 

donas) e, no que tocava à obtenção de um prazo e à sucessão, estas tinham 

prioridade sobre o sexo masculino, ou seja, a herdeira era sempre a filha mais 

velha. Só na ausência desta é que o prazo era herdado pelo filho mais velho ou 

pelo marido da dona. Mais do que isso, as donas zambezianas (as mulheres de 

que aqui tratamos só existiram na Zambézia35 ) não se limitaram a ser titulares 

passivas dos prazos. Por diversas circunstâncias, que iam do absentismo do 

cônjuge à viuvez, estas mulheres afirmaram a sua própria personalidade, 

exerceram poder real e recorreram à violência sempre que acharam necessário. 

Apesar de isto se traduzir numa viragem das relações da mulher 

moçambicana com o poder político, não podemos em rigor afirmar que isso se 

deveu a um efectivo reconhecimento da sua autoridade por parte dos homens. 

Com efeito, as donas dos prazos eram obrigadas a casar com portugueses 

brancos ou com seus descendentes e a obrigatoriedade de transmissão do prazo 

por via feminina tinha a ver tão-somente com o estímulo ao desenvolvimento 

populacional daquela zona de África. No fundo tratou-se mais de uma questão de 

35 CAPELA, José, Donas, Senhores e Escravos, colecção "As Armas e os Varões", Porto, Edições Afrontamento, 1995, 
p.69 
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pragmatismo do que propriamente de uma alteração na percepção das relações 

de poder entre os géneros. 

Uma grande parte da riqueza destas mulheres advinha da captura e venda 

de seres humanos. A escravatura constituiu uma realidade integrante da 

sociedade moçambicana muito antes da chegada dos Portugueses ao território, 

tendo sido praticada não só por estes (que a iniciaram em 1752, ano em que 

proclamaram Moçambique uma colónia de Portugal) mas também pelos Árabes e 

pelos próprios chefes africanos, cujos ataques a tribos inimigas acabavam por 

lhes render algum lucro, obtido com a venda dos cativos - homens e mulheres -

às donas dos prazos, que por sua vez os exportavam, fenómeno que registou um 

grande acréscimo no início do século XIX e que explica a grande importância e 

prosperidade, não só dos prazos mas também do sultanato de Angoche e de 

alguns xeicados. O facto de Portugal se ter tornado, no século XVIII, o primeiro 

país europeu a abolir a escravatura das suas possessões ultramarinas não 

impede que isso se tenha verificado num plano puramente teórico, o que equivale 

a dizer que esta prática se tenha mantido ainda durante muitos anos (pelo menos 

até 1912). Deste modo, é natural que uma situação em que as mulheres 

aparecem como detentoras de poder tenha coexistido com uma outra em que as 

mesmas não só não o possuem como até surgem despojadas dos mais básicos 

direitos enquanto seres humanos. 

Em 1895, com a captura, em Chaimite, do régulo Gugunhana pelas forças 

de Mouzinho de Albuquerque, extingue-se o império de Gaza, um dos maiores 

potentados africanos do século XIX, ocupando mais de metade de Moçambique, 

uma parte do Zimbabwe e ainda um pedaço da África do Sul. Fundado pelo povo 

vátua ou nguni, o império de Gaza foi desde o Monomotapa o mais poderoso dos 

que se localizaram no actual território moçambicano. Gungunhana, o chefe 

supremo, não tinha no entanto liberdade total de acção para tomar decisões sobre 

problemas relacionados com migrações, ofensivas de guerra, concessões de 

terras e outros. Bem pelo contrário, era fortemente pressionado pela Rainha-Mãe, 

pelos conselheiros e pela família real. Aliás, nas famílias ancestrais do império de 
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Gaza, a mulher encontrava-se rodeada de grande respeito, sendo que a Rainha-

Mãe possuía autêntica autoridade política: sempre que se tornava necessário 

tomar uma decisão importante, o seu parecer era ouvido e geralmente acatado. 

Entre o final do século XIX e o início do século XX a situação da mulher 

sofreu algumas alterações que tinham as suas raízes fundamentalmente no 

sistema económico. No centro e no Norte do país a economia estava dominada 

por companhias privadas - das quais falaremos um pouco mais adiante - onde se 

praticava a monocultura de produtos de exportação como o sisal e o açúcar com 

base num regime de trabalho forçado e mão-de-obra barata. Esta situação 

penalizava muito mais as mulheres, dada a sua menor mobilidade 

comparativamente ao homem. 

No Sul de Moçambique, por outro lado, o traço predominante era a intensa 

migração de mão-de-obra masculina com destino às minas da África do Sul. 

Desta forma, muitas famílias eram constituídas por mulheres e crianças, o que, ao 

contrário do que se poderia pensar, não melhorou o estatuto das primeiras. Bem 

pelo contrário, e apesar de estas, na ausência do homem, passarem a chefiar os 

lares, não é menos verdade que se tornaram mais vulneráveis a todas as 

espécies de abusos, incluindo o abuso sexual. 

Foi a estas companhias privadas que acima nos referimos que o Estado 

português começou por esta altura a conceder vastos territórios da colónia 

moçambicana como forma de controlar esses mesmos territórios com um custo 

mínimo. O resultado foi que muitas dessas companhias, como a de Moçambique 

(1888) e a do Niassa (1893) se tornaram verdadeiros Estados dentro do Estado 

(mesmo tendo em consideração que o governo colonial era na altura 

extremamente centralizado), pois que tinham a seu cargo a gestão do território, a 

construção de vias de comunicação, a exploração da mão-de-obra (forçada e 

tratada com grande crueldade) e a cobrança de impostos. Todavia, o facto de a 

maior parte do capital destas companhias provir da Grã-Bretanha e de outros 

países estrangeiros fez com que por volta de 1918 estes se sobrepusessem a 

Portugal no controlo económico da colónia. 
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Esta foi apenas uma das soluções encontradas pelo nosso país para 

garantir o controlo efectivo do território, o que só veio a acontecer em 1920. Até lá 

o governo de Lisboa foi obrigado a enfrentar várias revoltas, uma das mais 

significativa das quais ocorreu no Barué em 1917. Desconhecemos no entanto o 

papel das mulheres neste processo. 

Com a subida de Salazar ao poder (1932), a condição das mulheres 

moçambicanas tornou-se duplamente penosa, visto que sofriam agora os efeitos 

conjugados do colonialismo português e da situação de inferioridade a que a 

própria sociedade tradicional as remetia. Submetidas, tal como os homens, ao 

trabalho forçado ("chibalo") e à exploração económica, as mulheres 

moçambicanas viram-se ainda forçadas a viver numa sociedade que as reduzia 

aos papéis de fornecedora de mão-de-obra para o sector agrícola e procriadora 

de filhos. 

O colonialismo português relegou os habitantes das suas possessões 

ultramarinas a um estatuto notoriamente inferior. Isto é patente na já referida 

opressão económica mas também, e sobretudo, na opressão política (o massacre 

de Mueda, em Junho de 1960, na sequência da repressão de um protesto contra 

o trabalho forçado e de que resultaram 600 mortos, constitui apenas um 

exemplo). A acrescentar a isso, o duplo código administrativo vigente na época e 

que acabaria por se tornar a base do sistema de assimilados, pelo qual a 

população se dividia em duas categorias (a dos assimilados, ou seja, aqueles 

que sabiam falar português, tinham emprego estável e remunerado e estavam 

desligados dos costumes tribais, adoptando desta forma um estilo de vida 

essencialmente ocidental, e a dos indígenas, isto é, os que não correspondiam a 

tais requisitos, com evidente desvantagem para estes últimos) resultou em mais 

um óbice para o sexo feminino. O caso mais flagrante é o da alfabetização: 

apenas uma diminuta percentagem dos estudantes moçambicanos era constituída 

por negros, sendo que as mulheres se encontravam em nítida desvantagem, o 

que de resto não pode ser imputado apenas ao sistema colonial mas também à 
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própria mentalidade da sociedade tradicional, habituada a considerar as mulheres 

como seres inferiores e com necessidade de tutela masculina. 

Deste cruzamento de influências surgiram o alastramento do analfabetismo 

entre a população feminina (a pobreza e a persistência de uma mentalidade 

tradicional levaram a que os pais preferissem investir na educação dos filhos 

varões) e a consequente falta de qualificações que desmotivavam as mulheres 

para qualquer tipo de consciencialização política porque todas as suas 

preocupações se concentravam naturalmente na sobrevivência física. 

O início da luta armada (1964) marcou também uma nova fase na história 

das relações da mulher moçambicana com o poder político. Embora essa 

modificação não se tenha traduzido num exercício efectivo do mesmo por parte 

do sexo feminino, até mesmo porque o regime vigente na época não encorajava 

tal exercício, a verdade é que as mulheres, mesmo se em desvantagem numérica 

relativamente aos homens, não ficaram de todo afastadas da luta contra o poder 

colonialista. 
Em Outubro de 1966 a FRELIMO - criada na Tanzânia quatro anos antes -

decidiu que a mulher moçambicana deveria ter um papel mais activo na luta de 

libertação nacional, assumindo desde logo que o combate ao opressor colonialista 

e à subordinação da mulher na sociedade tradicional estavam intimamente 

ligados. Para concretizar esse objectivo, em Janeiro de 1967 um primeiro grupo 

de raparigas de Cabo Delgado e Niassa começou a receber treino político e 

militar como preparação para o desempenho das tarefas exigidas pela revolução. 

Foi esse grupo que deu origem ao Destacamento Feminino, através do qual as 

mulheres puderam, também elas, tomar parte activa na luta contra o opressor. O 

seu contributo centrou-se naturalmente em dois campos: o militar e o político. 

Em termos militares, as mulheres desempenharam um papel central na 

defesa das zonas libertadas, quer integradas em milícias populares quer 

constituindo milícias femininas, para além de terem ajudado a manter o 

funcionamento da vida quotidiana das populações (ao nível da saúde, ensino, 

produção agrícola, preparação de alimentos, etc.). Apesar disso, e contrariando 
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os preconceitos que ditavam a divisão sexual do trabalho e que na prática 

acabavam por se traduzir na atribuição de tarefas menos operacionais e mais de 

manutenção (o que apesar de tudo não diminui a sua importância) ao sexo 

feminino, houve mulheres que preferiram participar em conjunto com os seus 

camaradas masculinos nas operações ofensivas (emboscadas, operações de 

minas, etc.), provando neste trabalho ser tão capazes como eles. Outras 

trabalhavam no Departamento de Segurança, procurando alertar os guerrilheiros 

para as infiltrações do inimigo. 

Mais ainda do que no campo militar, as mulheres destacaram-se no 

domínio político, nomeadamente no que se referiu - a partir de 1967 - à 

mobilização e educação política do povo e dos guerrilheiros, a qual se fazia 

sobretudo através da distribuição de panfletos. Estes tinham por finalidade 

principal persuadir a população a aceitar a necessidade de luta e esclareciam as 

suas razões e objectivos, as forças em confronto e o tipo de luta que se estava a 

travar. Era este o primeiro nível do combate, ultrapassado o qual se passava 

então à segunda etapa, que consistia em encorajar as populações a participar 

ainda mais activamente, deixando as suas casas e treinando-se como 

guerrilheiros e outros elementos necessários à luta (professores e enfermeiros, 

por exemplo). Pretendeu-se acima de tudo transmitir a ideia de que o sucesso da 

revolução dependia dos esforços de todos, pelo que a mulher não deveria ser 

dispensada deste processo, assumindo pelo contrário um papel activo, de molde 

a rentabilizar as suas capacidades ao serviço de um objectivo comum. 

Não podemos ainda esquecer a valiosa ajuda prestada pelos membros do 

Destacamento Feminino no campo da assistência social: confortando as famílias 

que perderam parentes na guerra, dirigindo o orfanato da FRELIMO, auxiliando os 

enfermeiros nos centros de saúde, trabalhando no Departamento de Educação 

(no programa de instrução para adultos e nas escolas primárias para crianças, 

tarefa na qual tiveram de vencer os preconceitos masculinos, que entendiam ser a 

instrução escolar desnecessária ao sexo feminino), as mulheres contribuíram de 

variadíssimas formas para que esta luta não deixasse ainda mais sequelas. 
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No que se refere a participação activa, tanto em termos políticos como 

militares, verificou-se porém que as mulheres estavam representadas nas bases 

mas nunca ou quase nunca atingiam os escalões de topo. Na realidade, o 

discurso da FRELIMO de defesa da paridade sexual não encontrou 

correspondência na prática, até mesmo porque as mentalidades são estruturas 

difíceis de modificar. Existia de facto uma frágil interacção entre as mulheres e o 

poder político na medida em que por um lado estas participaram pouco na tomada 

de decisões políticas (e o pouco que faziam restringia-se ao nível das bases) e 

por outro os próprios poderes públicos não lhes davam oportunidades de 

mostrarem aquilo de que elas eram capazes por considerarem que esse 

"território" lhes estava naturalmente vedado. 

Com a caminhada para a independência as mulheres deram os 

primeiros passos no sentido de uma autêntica influência política, dado terem 

agora representatividade, ainda que diminuta, nos órgãos do poder (Parlamento e 

Governo). No Governo de transição, resultante do acordo de Lusaka e que 

funcionou de Setembro de 1974 a Junho de 1975, a pasta da Educação foi 

assumida por uma mulher, a esposa do Chefe de Estado. Contudo, e apesar dos 

esforços envidados pela FRELIMO e pela OMM, o papel da mulher na sociedade 

continuou ainda muito ligado às funções tradicionais que essa mesma sociedade 

estabeleceu como sendo "próprias" do sexo feminino. Isto significa que, em 

termos políticos, as mulheres continuaram a ter muita dificuldade em ascender 

aos lugares de topo, mesmo tendo em consideração que a Constituição 

moçambicana condena a discriminação sexual no acesso a cargos públicos. O 

problema era notório mesmo no interior do próprio partido FRELIMO, no qual as 

mulheres permaneciam em lugares subalternos. 

Durante o período decorrido entre a Revolução de 25 de Abril de 1974 e a 

proclamação formal da independência moçambicana, houve uma série de 

tentativas para formar um movimento de oposição à FRELIMO, as mais 

determinadas das quais provieram de alguns colonos. Este movimento surgiu 

como organização política e com a designação de RENAMO (Resistência 
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Nacional Moçambicana) por volta de 1984, depois de já há alguns anos (pelo 

menos desde 1975) se ter desenvolvido como unidade militar. 

Sob a liderança de Afonso Dhlakama, a RENAMO (que alguns autores 

acreditam ter forte apoio estrangeiro, nomeadamente sul-africano e rodesiano) 

tornou-se o principal elemento de desestabilização do governo FRELIMO, 

adoptando uma táctica de destruição sistemática da infra-estrutura socio

económica do país (vias de comunicação, fábricas, oficinas, escolas, hospitais). A 

reacção do governo conduziu a uma situação de guerra civil que se arrastou até 

1992 e teve importantes consequências em termos humanos e de degradação do 

tecido económico e social moçambicano. 

Na sua organização civil e administrativa a RENAMO contava com uma 

Liga das Mulheres mas não possuímos informações acerca da importância real 

das mesmas dentro da organização. 

Em 1992, as conversações entre a RENAMO e a FRELIMO tiveram como 

resultado a assinatura do Acordo Geral de Paz e, em 1994, realizaram-se as 

primeiras eleições gerais multipartidárias. Num contexto à partida profundamente 

desfavorável - que ia das elevadíssimas taxas de analfabetismo (cerca de 80%) 

até ao natural desconhecimento dos mecanismos de uma eleição multipartidária, 

passando pelo cepticismo de alguns que teimavam em considerar a democracia 

como imprópria para África - seria de esperar que este sufrágio se saldasse por 

um rotundo fracasso. Nada mais falso. A forma altamente ordeira como decorreu 

o acto eleitoral, a maciça afluência às urnas e sobretudo o extraordinário rigor de 

que os membros das mesas deram provas relativamente à contagem dos votos 

devem ser atribuídos ao excelente trabalho de educação cívica que incutiu nos 

moçambicanos a noção da importância do voto como elemento de participação 

activa do cidadão na sociedade e que teve nas mulheres agentes competentes e 

empenhados. 

O papel do sexo feminino nestas eleições não se limitou a este trabalho de 

educação para a cidadania, aliás com excelentes resultados (um exemplo 

apenas: as pessoas recusavam-se terminantemente a referir o nome do partido e 
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do candidato escolhido, provando ter interiorizado bem a noção de que o voto é 

secreto, o que se ficou a dever ao intenso trabalho de educação cívica que 

precedeu as eleições). Em muitas outras áreas do trabalho eleitoral, 

nomeadamente o recenseamento, o apuramento dos boletins, a formação dos 

agentes de recenseamento e de educação cívica e também a fiscalização dos 

processos de votação e de apuramento - na qualidade de delegadas de lista dos 

vários partidos políticos por forma a assegurar a sua objectividade, conforme 

estipula o artigo 120 da Lei Eleitoral - as mulheres participaram em grande 

número e realizaram um trabalho eficaz. Não obstante, isso não significou, mais 

uma vez, um efectivo controlo do poder político por parte das mesmas. A melhor 

prova da veracidade desta afirmação é a representatividade do sexo feminino nos 

órgãos do poder (Parlamento e Governo): se em 1993 10% dos cargos de 

direcção dos ministérios eram exercidos por mulheres, em 1994 essa 

percentagem quedou-se por uns meros 7,8%. Já no que se refere à Assembleia 

da República, estas eleições apenas lograram colocar 62 mulheres nas bancadas 

parlamentares, o que equivale a 24,8% do total. Para além disso, assistiu-se a 

uma clara discriminação sexual na escolha dos deputados, uma vez que na 

utilização do critério "formação académica" existiu um maior rigor relativamente ao 

sexo feminino. 
Na campanha de educação cívica levada a cabo pela Comissão Nacional 

de Eleições (CNE) - o órgão responsável pela coordenação do processo eleitoral 

- destacou-se bastante a imagem da mulher como cidadã, agente activa de 

construção do futuro político do seu país, rompendo-se com uma tradição que 

continuava a remetê-la a um estatuto inferior. O símbolo da campanha foi uma 

mulher a votar com um bebé amarrado às costas. Um dos cartazes de apelo ao 

voto representava três gerações diferentes de uma mesma família, na qual 

homens e mulheres apareciam com o mesmo estatuto, o que além de simbolizar 

a unidade da Nação representava também a igualdade entre homens e mulheres 

no que se refere ao seu papel para a construção de um futuro melhor. Os 

diversos materiais produzidos para a campanha (bandas desenhadas, programas 
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de rádio e televisão, peças de teatro, etc.) , bem como as agentes de educação 

cívica, insistiam na igualdade de direitos entre homens e mulheres. Tudo se 

passava como se de facto a absoluta paridade sexual estivesse estabelecida a 

partir daquele momento. 

Se, porém, analisarmos a participação feminina nas cúpulas dos órgãos 

responsáveis pelo processo eleitoral - a já citada CNE e o STAE (Secretariado 

Técnico de Administração Eleitoral, o órgão executivo da CNE) - os factos 

apresentam-se-nos sob uma feição um pouco diferente. A fim de elucidar melhor 

esta afirmação é necessário abrir um rápido parêntesis para descrever muito 

sumariamente a estrutura desta organização. A CNE era um órgão independente 

especialmente concebido para organizar e dirigir as eleições e compunha-se de 

21 elementos, 10 dos quais indicados pelo Governo, 7 pela RENAMO, 3 pelos 

restantes partidos e ainda um último (o presidente) que seria independente. O 

órgão executor das suas decisões - as quais eram tomadas em conjunto, num 

verdadeiro ensaio para o regime democrático - designava-se, como já foi referido, 

por Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), sendo ambos 

representados pelas Comissões Provinciais e Distritais nas províncias e nos 

distritos, respectivamente, e ainda pelos Gabinetes Eleitorais. Ora, apenas dois 

membros da CNE eram mulheres, o que representava cerca de 10% do total. Ao 

nível provincial, só a Comissão Provincial da Zambézia integrava uma mulher. Já 

no que se referiu ao STAE, apareceu uma mulher na província de Nampula, nos 

órgãos de direcção do mesmo. 

Ao nível distrital deu-se um pouco mais de responsabilidade ao sexo 

feminino, sem que isso representasse, no entanto, uma viragem decisiva no modo 

como os homens continuavam a percepcionar o papel das mulheres na 

sociedade. Aqui podemos utilizar, mais uma vez, o círculo eleitoral de Nampula (o 

maior do país) como exemplo para constatar que a Comissão Provincial do STAE 

não integrou mulheres e que, dos 144 técnicos do Gabinete Provincial e dos 21 

distritais, só duas mulheres ocuparam cargos de topo (direcção dos referidos 
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gabinetes distritais). Daqui se conclui que era mínima a participação feminina na 

ocupação desses cargos. 

No que se refere às candidaturas de mulheres aos órgãos de poder, as 

coisas não foram muito diferentes. Dos treze candidatos ao cargo de Presidente 

da República nenhuma mulher se auto candidatou ou foi proposta por qualquer 

partido político ou coligação e apenas 548 mulheres de um total de 3115 

candidatos concorreram às eleições legislativas. Em termos de representatividade 

no Parlamento foram eleitas 62 (número que por circunstâncias extraordinárias 

seria posteriormente aumentado para 66) mulheres, o que equivale a 24,8% dos 

assentos parlamentares. Para além disso, verificou-se que na escolha dos 

candidatos a deputados houve maior rigor na escolha das mulheres do que dos 

seus colegas masculinos. A tão apregoada igualdade sexual revelava-se, mais 

uma vez, uma falácia. 

* * * 

Na história das relações entre os géneros em Moçambique, e muito 

particularmente no que se refere ao poder político, verificamos então que a 

situação da mulher está ainda muito longe da paridade absoluta e da 

emancipação (consagrada pelo artigo 57 da Constituição), muito embora a 

situação tenha vindo a melhorar a partir do período de luta de libertação nacional, 

na qual a mulher se envolveu activamente. 

O estatuto de relativa proeminência feminina em termos de economia 

doméstica não lhe conferiu uma posição equivalente no que à tomada de 

decisões políticas se refere. Podemos ver aqui não apenas um reflexo da 

mentalidade tradicional - com evidentes reflexos nos padrões educativos - mas 

também a inevitável dicotomia entre as esferas pública e privada, com as 

consequentes implicações em termos de género: se bem que a mulher possa ser 
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considerada soberana na esfera privada/doméstica, a esfera pública permanece 

um feudo tradicionalmente masculino. De facto, em Moçambique como em muitos 

outros países, incluindo os que se inserem no grupo dos mais desenvolvidos -

importa frisar bem este aspecto - o poder político permanece essencialmente 

androcêntrico e as mulheres continuam algo arredadas dos assuntos públicos. 

Mesmo nos períodos em que as mulheres gozaram de alguma importância 

- como é o caso do império do Monomotapa - esta parece ter-se revestido de 

uma carga essencialmente simbólica e traduzir-se sobretudo no respeito puro e 

simples e não no efectivo reconhecimento, por parte dos homens, de uma 

autoridade política feminina, com todas as implicações que isso acarreta, 

nomeadamente ao nível da própria posição da mulher na sociedade. Por outro 

lado, mesmo nos casos em que se registou uma participação activa e maciça do 

sexo feminino nos processos políticos, são os homens que continuam a deter as 

posições de poder e autoridade, permanecendo as mulheres confinadas às 

bases. 

O facto de, nas eleições multipardidárias de 1994, as mulheres terem tido 

um papel importante no processo eleitoral sem que isso se tivesse traduzido 

numa representatividade feminina nos órgãos do poder e mesmo em candidaturas 

femininas a esses órgãos numa percentagem verdadeiramente significativa 

mostra-nos a dimensão da distância que ainda é necessário percorrer para que os 

princípios enunciados nos documentos legais encontrem correspondência nas 

práticas sociais e leva-nos a concluir, em última análise, da inexistência, na 

prática, do principio em causa, isto é, da igualdade sexual. 
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III. A mulher na sociedade moçambicana 

As provas documentais recolhidas apontam para uma clara subordinação 

da mulher em relação ao homem. Em todas as áreas fundamentais da vida em 

sociedade - trabalho, saúde, educação - o grupo mais desvalorizado é, sem 

dúvida, o da mulher, isto apesar de ela constituir uma maioria em termos 

demográficos. 

No conjunto da população moçambicana as mulheres têm de facto, em 

termos numéricos, um peso superior ao dos homens. Os resultados preliminares 

do II Recenseamento Geral da População e Habitação, realizado em 1997, 

indicavam que 53% da população era do sexo feminino e 47% do sexo masculino. 

Por seu lado, o Relatório do Desenvolvimento Humano de 1998, da 

responsabilidade do PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) estimava que no ano de 1994 (em que ocorreram as primeiras 

eleições gerais multipartidárias) existiriam cerca de 8 milhões de mulheres contra 

7 milhões de homens.36 

A análise da presença feminina na economia moçambicana revela-nos um 

panorama pouco ou nada animador. Com efeito, e ainda de acordo com os dados 

do Recenseamento de 1997, a participação masculina na População 

Economicamente Activa (ou seja, a população de ambos os sexos e de idade 

igual ou superior a 15 anos que participa na actividade económica) é superior à 

feminina: dos 5,9 milhões de pessoas que à data integravam esta população, 

73,5% eram homens e 66,5% mulheres. Estas proporções só se invertem no 

sector específico da agricultura, caso em que as mulheres constituem a maioria. 

Por outro lado, os números referentes à população feminina empregada 

escamoteiam frequentemente um facto que altera por completo a interpretação 

36 dados extraídos da Direcção de Estatísticas Demográficas, Vitais e Sociais, 1998. Estimativas e Projecções Anuais da 
População. País, Províncias e Distritos 1990-200 (projecções provisórias), in Mozambique - Peace and economic 
Growth: Opportunities for human development, National Human Development Report 1998, 2 UNDP, 2000 (disponível 
em PDF). 
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dos mesmos: é que muitas dessas mulheres estão empregadas no sector informal 

(vendedoras de rua ou em barracas no mercado), o que equivale a dizer que se 

encontram numa situação extremamente precária que muitas vezes vale apenas 

como solução de emergência para aqueles que, fugidos da guerra nas zonas 

rurais, procuram nas cidades um mínimo de condições de vida, não constituindo 

portanto uma forma de conquistar independência financeira. Estudos realizados 

acerca dos vendedores do sector informal de Maputo (como o de José Jaime 

Macuane) apontam para a predominância das mulheres e dos jovens neste sector 

específico do mercado de trabalho, o que aliás se pode relacionar com o mais 

baixo nível de escolaridade de pelo menos o primeiro destes grupos 

populacionais. É interessante verificar que até neste nicho existe uma certa 

hierarquia que penaliza o sexo feminino: as mulheres, por força dos seus 

contactos com o mundo rural, vendem sobretudo cereais e produtos alimentares 

em geral (e, em alguns casos, até pedras cujo destino é a construção civil), ao 

passo que os homens, beneficiando do seu maior poder de negociação e das 

suas redes de contactos com o sector formal, dominam sectores que movimentam 

maiores quantidades de capital (caso dos electrodomésticos), proporcionando-

Ihes desta forma uma maior margem de lucro. Isto quer dizer que estas mulheres 

se encontram numa situação de inferioridade que faz delas as mais pobres de 

entre os pobres num país já de si assolado pela falta de condições mínimas de 

vida. 

Relativamente à saúde, apesar de não dispormos de dados concretos que 

nos permitam afirmar que as mulheres são desfavorecidas por comparação com 

os homens, podemos no entanto inferir com alguma segurança que não estamos 

em presença de um panorama animador para o sexo feminino. Detenhamo-nos 

um pouco a analisar os dados constantes do Relatório de Desenvolvimento 

Humano de 2000 referentes a 1998: a percentagem de mulheres grávidas com 

anemia era de 58% (este dado reporta-se a 1991) e a mortalidade materna atingia 

os 1100 casos por cada 100.000 partos bem sucedidos. Aliás, a questão da 

mortalidade materna permanece em Moçambique um grave problema de saúde 
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pública cujas causas residem, entre outras, na falta de condições de vida que 

debilitam a saúde das próprias mulheres. 

O conhecimento extremamente reduzido dos métodos anticoncepcionais 

modernos (em 2000 cerca de 40% das mulheres e 33% dos homens não 

conheciam um único destes métodos) e a idade jovem do início da procriação (19 

anos) levam a que a taxa global de fecundidade - para o período 1992-1997 -

seja relativamente elevada (5,8 filhos por mulher), apesar de estes valores 

variarem de província para província: deste modo, Manica e Tete apresentavam 

em 1998 as taxas mais elevadas (7,6 e 7 filhos por mulher, respectivamente), 

contrastando claramente com a cidade de Maputo, cujo valor (4 filhos por mulher) 

é o menor de todo o país. Não esqueçamos porém que estes números coexistem 

com uma taxa de mortalidade infantil também bastante elevada (129 casos por 

cada mil nados-vivos) e que estes dados reflectem igualmente o precário estado 

de saúde das suas mães, na medida em que muitas destas mortes são 

provocadas por problemas decorrentes desse mesmo estado. 

Ao nível das condições de vida o único parâmetro em que a mulher 

suplanta o homem é de facto o da esperança de vida à nascença (45 anos para 

as primeiras contra 42,6 para os segundos, de acordo com o Relatório do 

Desenvolvimento Humano de 2001). Todos os outros indicadores revelam claras 

discrepâncias penalizadoras da mulher. Tomando o exemplo da educação, 

verificamos que os números37 não deixam margem para dúvidas: se bem que, 

exceptuando alguns casos, as mulheres desistam dos estudos em menor 

proporção do que os homens, as taxas de analfabetismo e a proporção de 

repetentes são sempre maiores para as primeiras do que para os segundos, 

verificando-se a situação inversa no que diz respeito às taxas brutas de 

escolarização do ensino primário, de admissão e de aproveitamento do mesmo. 

Por outro lado, a taxa de literária nos adultos (considerando-se para este efeito 

todos aqueles com idade igual ou superior a 15 anos) era, em 1998, de 27% para 

as mulheres e de 58,4% para os homens (confrontem-se estes dados com os 

7 os mais actuais reportam-se a 1998. 
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países mais bem cotados em termos de desenvolvimento humano, nos quais esta 

taxa, para além de elevadíssima, é idêntica para ambos os sexos). Esta 

desigualdade, explicável pelas razões que já apontámos atrás, tem efeitos 

importantes no que se refere à inserção do sexo feminino no mercado de trabalho 

(dificultando a sua entrada no sector formal) e à própria participação do mesmo 

na vida social. 

Face a este quadro, não constitui surpresa que as mulheres acabem por 

ter um contributo pouco menos que débil na vida em sociedade, entendendo aqui, 

para os fins a que nos propomos no nosso estudo, a participação na vida política. 

Analisemos os dados fornecidos pelo Relatório do Desenvolvimento Humano que 

temos vindo a seguir: no ano 2000 apenas 30% dos assentos parlamentares eram 

ocupados por mulheres e em 1998 13,7% dos governantes eram do sexo 

feminino; mesmo assim, estas não conseguiram alcançar o estatuto ministerial, 

quedando-se pelo de deputadas. Além disso, só em 1975 conseguiram o direito 

de votar e concorrer a eleições e apenas dois anos mais tarde é que uma mulher 

conquistou pela primeira vez um lugar no Parlamento. 

No quadro das relações familiares a situação da mulher é geralmente 

pouco invejável. Apesar de estas terem um papel preponderante ao nível 

doméstico - o que acontece principalmente nas zonas rurais - por terem a seu 

cargo as tarefas agrícolas, a criação de gado, os trabalhos domésticos e a 

educação dos filhos, é o homem que assume a direcção da família e controla os 

bens do lar. Este panorama agrava-se na medida em que muitas das 

responsabilidades que nas regiões de sistema de parentesco matrilinear (isto é, 

aquele em que a descendência se faz apenas pela linha feminina, o que, como já 

vimos, ocorre no Norte e Centro de Moçambique) recaíam sobre a mulher estão 

agora a passar para o marido, um claro sinal de retrocesso em termos de 

prossecução da igualdade sexual. 

Também nas relações entre pais e filhos se verifica o mesmo padrão de 

discriminação das mulheres, traduzido na distinta educação que os primeiros dão 

os segundos em função do sexo e que acaba por penalizar o lado feminino. Um 
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exemplo disso mesmo é a convicção, ainda profundamente arraigada, de que as 

meninas não precisam de estudar muito porque os seus papéis na sociedade são 

os de esposa e mãe. 

Nunca é demais, em resumo, frisar a preponderância do homem sobre a 

mulher em Moçambique, com penosas consequências para estas últimas: 

casamentos prematuros e consequentemente forçados, adultério, amantismo, 

abandono do lar e sobretudo exercício de violência contra eias. A título de 

curiosidade registe-se que no ano de 1998 o grupo "Todos Contra a Violência" 

atendeu, só na cidade de Maputo, mais de 1000 casos de violência contra 

mulheres. A própria estrutura da sociedade tradicional, que desde cedo educa a 

mulher para servir e subordinar-se ao homem, contribui para a perpetuação deste 

estado de coisas na medida em que, de certa forma, o legitima. 



IV. Educação cívica para as primeiras eleições multipartidárias 

1. Introdução 

Educação cívica é antes de mais educação para a cidadania. E quando 

falamos de cidadania estamos a pensar na liberdade de expressão do 

pensamento, no uso da nossa capacidade de observação e de crítica e ainda na 

possibilidade de acção efectiva com vista à participação na tomada de decisões 

que envolvam a comunidade. Estamos, em suma, a falar do exercício da 

democracia tal como a conhecemos no Ocidente. 

Em Moçambique as coisas não se passavam exactamente assim - pelo 

menos até 1994. A História do país, subjugado no passado por um poder colonial-

fascista e vivendo até há bem pouco tempo num regime de partido único, não 

oferecia as condições ideais para podermos falar em democracia, na medida em 

que os conceitos que lhe são inerentes - liberdade de expressão e associação e 

igualdade de direitos, entre outros - representavam ideias totalmente novas para 

a sociedade. É certo que Moçambique estabeleceu os princípios básicos da 

democracia na Constituição de 1990 mas tal não significa que estes tenham sido 

perfeitamente assimilados pela população. 

Por outro lado, o próprio funcionamento do poder era, até às eleições de 

1994, muito diferente daquele que caracteriza - pelo menos em teoria - uma 

típica democracia ocidental. Em Moçambique existia uma elite urbana que além 

de ser reduzida estava concentrada nas principais cidades do país, constituindo a 

base de formação da opinião pública nacional e possuindo no seu interior os 

quadros mais bem preparados e capazes de impulsionar uma mudança política 

de fundo. Do outro lado temos uma população maioritariamente analfabeta, 
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desconhecedora das linhas com que se cose a democracia e em alguns casos 

pouco confiante relativamente à operacionalidade desses conceitos. Além disso, e 

no que se refere estritamente ao exercício do poder político, existia um equilíbrio 

entre o "mambo" (qualquer pessoa com poder) e o líder político "formal": o 

primeiro recebe a influência do segundo (quase sempre oriundo das elites 

urbanas) mas este, por sua vez, reconhece tacitamente o poder cultural deste 

líder "informal". Importa no entanto salientar que estas considerações não 

implicam qualquer juízo de valor desfavorável ao funcionamento do poder em 

Moçambique. Pretendemos apenas chamar a atenção para a diferença existente 

entre as sociedades ocidentais e a moçambicana - sobretudo nas zonas rurais -

sem que isso acarrete a desvalorização destas últimas. 

Neste contexto, a introdução da representação política pluripartidária e da 

eleição do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República 

através do voto secreto e directo revestiu-se de um carácter de novidade e 

complexidade pouco susceptível de captar a adesão imediata e incondicional das 

populações. Se as dezenas de novos conceitos introduzidos pelo novo modelo de 

representação política (pluralismo, sufrágio universal/secreto/directo, 

recenseamento, escrutínio, fraude eleitoral, isto para citar apenas alguns) se 

revelaram de difícil descodificação teórica para as populações urbanas, para as 

rurais a dificuldade foi ainda maior, dado que muitos desses vocábulos não 

figuravam nas línguas locais (não esqueçamos que Moçambique pode ser 

considerado um país linguisticamente heterogéneo, no qual a língua oficial é 

falada apenas por uma pequena minoria constituída pelas elites urbanas e cuja 

população, maioritariamente rural, fala uma das diversas línguas locais). 

Apesar destes contratempos o projecto de educação cívica posto em 

marcha em 1994 cumpriu com retumbante sucesso um dos seus objectivos: fazer 

as pessoas votar de forma válida. Com efeito, de um total de 6. 148. 842 eleitores 

inscritos nos cadernos de recenseamento foram mais de 5 milhões os que se 

dirigiram às urnas para exercer o seu direito de voto, tanto nas eleições 

presidenciais como nas legislativas. Desses votos, mais de 4 milhões - em 
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qualquer um dos actos eleitorais - foram validamente expressos; nas eleições 

legislativas a percentagem de votos brancos, votos nulos e abstenções foi de 8.6, 

3.21 e 12.58, respectivamente, valores estes muito próximos dos que se 

verificaram nas presidenciais (5.78, 2.76 e 12.6, respectivamente). Números que 

reflectem inequivocamente o sucesso desta campanha, pelo menos no que se 

refere a uma das suas mais relevantes missões, porquanto a participação política, 

através do voto, é o primeiro elemento de todo o processo democrático (voto -

eleição - participação na tomada de decisões) na medida em que constitui a base 

sem a qual nenhum dos outros seria possível. 

2. A organização do projecto 

Entre Maio e Novembro de 1994 a CNE (Comissão Nacional de Eleições) 

coordenou um amplo projecto de educação cívica com o objectivo de esclarecer 

as populações não somente em relação aos aspectos estritamente técnicos do 

acto de votar mas também à própria essência da democracia e dos direitos 

cívicos, vertentes aliás complementares na medida em que o conhecimento 

destes últimos é uma condição imprescindível para se poder votar de forma 

esclarecida. 

A amplitude das metas a que se propunha fez com que este projecto 

tivesse de mobilizar as mais diversas organizações. Assim, dentro do órgão 

executivo do CNE, o STAE (Secretariado Técnico de Administração Eleitoral) 

criou-se um departamento directamente vocacionado para as acções de 

informação denominado Departamento de Educação Cívica, o qual idealizou toda 

a campanha, tendo ainda coordenado, em paralelo com diversas organizações 

não-governamentais nacionais e internacionais, as operações de mobilização das 

populações para o recenseamento e a votação. Não podemos ainda deixar de 

referir o apoio das Nações Unidas, que por meio do PNUD (Programa das Nações 
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Unidas para o Desenvolvimento) colaboraram com técnicos moçambicanos na 

concepção global da campanha e dos meios a serem utilizados na mesma. 

Todas estas organizações concertaram esforços no sentido de informar as 

populações sobre a importância das eleições para a democracia e os passos do 

processo eleitoral, desde o recenseamento até à votação propriamente dita, bem 

como destacar o papel da mulher neste processo. Com efeito, esta campanha 

representou um ponto de ruptura aberta com a tradição vigente no país, que 

relegava a mulher para um plano inferior, ao assumir o papel de destaque do sexo 

feminino no processo eleitoral. Dizemos ruptura aberta mas não completa porque, 

conforme já referimos, esta importância conferida às mulheres restringiu-se ao 

trabalho de campo, sem que isso se tivesse traduzido numa representatividade 

significativa das mesmas nos órgãos de direcção das entidades responsáveis 

pelo processo. 

Ainda assim é justo salientar a participação feminina em pelo menos 

algumas das cinco fases em que se dividiu a campanha de educação cívica (a 

divulgação da CNE com vista a criar-lhe a necessária credibilidade, a mobilização 

para o recenseamento eleitoral, o esclarecimento das populações acerca da 

democracia e dos direitos cívicos, a consciencialização da importância e 

necessidade do acto de votar e a apresentação da aceitação dos resultados como 

a pedra basilar dos regimes democráticos, por esta ordem), especialmente na 

segunda e na terceira. Se a estas actividades juntarmos o apuramento dos 

boletins de voto e a formação de diversos funcionários ligados ao acto eleitoral 

(como os agentes de recenseamento e de educação cívica) poderemos 

compreender de forma mais clara até que ponto as relações entre os géneros em 

Moçambique se alteraram, apesar de tudo, em direcção a uma maior participação 

da mulher na vida política do país. 

* * * 
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19 de Maio de 1994 foi a data escolhida para o início oficial da campanha 

de educação cívica. A partir dessa altura as várias ONG's que haviam 

desenvolvido no país trabalhos na área da educação eleitoral de forma autónoma 

passaram a coordenar a sua actividade com o Departamento de Educação Cívica 

da CNE-STAE. A centralização do conteúdo da campanha, envolvendo embora 

uma grande panóplia de meios, e a concertação do trabalho dos vários 

intervenientes no projecto conferiram-lhe uma coesão que teve como resultado 

uma clara compreensão por parte dos públicos-alvo e constituiu a base do seu 

sucesso. 

Este esforço de educação cívica mobilizou os mais diversos meios de 

comunicação: teatro, rádio, televisão e ainda aquilo a que "grosso modo" 

poderíamos chamar materiais gráficos (jornais, bandas desenhadas, folhetos, 

cartazes, fotonovelas, panfletos e manuais). Foram também utilizadas unidades 

móveis de projecção de vídeo que levaram as imagens do processo eleitoral aos 

locais mais recônditos do país e realizadas sessões de simulação do voto. 

Tamanha diversidade de recursos explica-se pela deficiente cobertura da 

televisão e da rádio nacionais (a televisão abrangia principalmente as províncias 

de Maputo, Beira e Nampula e a Rádio Moçambique, ainda que fosse o principal 

meio de comunicação do país, não cobria inteiramente o seu território). 

Na organização da campanha privilegiaram-se os contactos pessoais, 

através de uma rede de 1600 agentes de educação cívica, na sua maioria 

estudantes, que realizavam o trabalho de campo junto das comunidades rurais e 

suburbanas. A comunicação desenvolveu-se em três fases: na primeira recorreu-

se ao teatro, às unidades móveis e aos agentes de educação cívica, na segunda 

à rádio e à televisão e na terceira aos materiais impressos. Note-se contudo que 

esta não pretende ser uma compartimentação estanque, uma vez que as diversas 

fases tendiam a "contaminar-se" (por exemplo, os materiais impressos serviam 

frequentemente de apoio aos agentes de educação cívica). Aliás, o processo 

desenrolou-se numa base de complementaridade, ou seja, efectuava-se a 
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cobertura de uma dada região com um dado meio partindo sempre do princípio 

que esta ia ser completada com um outro meio; foi de resto essa filosofia que 

determinou em parte a grande taxa de cobertura das populações e portanto o 

enorme sucesso desta campanha. 

Como referimos atrás, este projecto de educação cívica foi dividido em 

cinco grandes fases que mobilizaram todos os meios de comunicação acima 

mencionados. Essas fases serão analisadas com mais detalhe já a seguir 

3. As fases da campanha 

1. Projecção da CNE 

Tratou-se não só de divulgar a Comissão Nacional de Eleições, a sua 

estrutura, funcionamento e objectivos, mas também de criar a necessária 

credibilidade à organização, de a rodear de uma autoridade capaz de transmitir 

confiança no sucesso das eleições. Nesta etapa recorreu-se à rádio, à televisão, 

aos materiais gráficos (nomeadamente bandas desenhadas) e também aos 

agentes de educação cívica, que trabalhavam junto das comunidades rurais. 

Tratou-se de uma etapa fundamental de todo o processo e de cujo resultado 

dependia, em boa verdade, o sucesso (ou fracasso) deste sufrágio. Com o efeito, 

o clima de desconfiança - fruto de vários anos de guerra - que então se vivia, 

aliado à expectativa e até mesmo ao receio que o desconhecido costuma inspirar 

(estávamos a surgir ao estabelecimento de um novo modelo político) tornavam 

absolutamente necessária a criação e sustentação da certeza de que todo o 

processo eleitoral estava entregue a um órgão acima de qualquer suspeita, de 

que este mesmo processo seria livre, justo e conduzido pelos moçambicanos e de 
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que portanto valeria a pena participar na definição do rumo a dar ao país através 

de uma votação massiva. Como de facto veio a acontecer. 

2. A mobilização para o recenseamento eleitoral. 

Esclarecidas as populações acerca da composição e funções da CNE e 

criado o clima de confiança necessário para levar as eleições a bom termo, o 

passo seguinte era conduzir os eleitores aos postos de recenseamento. De 

acordo com o artigo 38 da Lei Eleitoral (Lei N° 4/93 de 28 de Dezembro) o 

recenseamento é obrigatório, estando restrito aos cidadãos maiores de 18 anos 

de ambos os sexos e constituindo estes requisitos (a maioridade e o 

recenseamento) factores condicionantes do exercício do direito de voto. 

Para levar a cabo este processo recorreu-se mais uma vez aos materiais 

gráficos, à rádio e aos agentes de educação cívica, os quais integraram as 

brigadas de recenseamento que se construíram para proceder à operação à 

razão de um agente por brigada. Importa destacar o papel da mulher nesta 

segunda fase da campanha de educação cívica tanto ao nível da sua participação 

no processo como no que se refere ao modo como a questão é tratada nos 

próprios meios de comunicação que serviram de suporte à campanha. O 

recenseamento eleitoral foi de facto uma das áreas nas quais o trabalho feminino 

mereceu destaque em termos quantitativos e por outro lado os meios utilizados 

para fazer passar a mensagem insistiram na necessidade de a mulher se 

recensear precisamente porque a sua participação - através do voto - é tão 

importante como a do homem, o que constitui um passo deveras significativo. 

Assim se procurou combater o preconceito latente relativo à participação da 

mulher na vida em sociedade. 

Tendo em conta a definição de cidadão eleitor consagrada na lei 

moçambicana (todo aquele com idade igual ou superior a 18 anos à data do 

sufrágio) estimou-se em 7 894 850 pessoas o total da população com capacidade 
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eleitoral. Foi sobre este número que se efectuou o recenseamento, tendo-se 

atingido um total de 81% da população recenseada (o equivalente a 6 396 061 

pessoas) contra 19% de não recenseados. Um valor notável se levarmos em linha 

de conta as inúmeras dificuldades que esta operação teve de enfrentar, tanto de 

carácter logístico (falta de material de recenseamento e de equipamento de apoio 

aos elementos das brigadas e deficiência da rede de transportes) como em 

termos de mobilidade da própria população: o regresso tardio de muitos 

refugiados ao país e os atrasos na desmobilização de alguns soldados e o seu 

regresso às zonas de origem constituíram outros tantos obstáculos ao processo 

de recenseamento na medida em que este tinha de ser realizado no local da 

residência habitual do cidadão (Lei Eleitoral, título II, capítulo III, secção I, artigo 

44, ponto 1 ). 

Podemos portanto afirmar que apesar das dificuldades a que teve de fazer 

face o recenseamento eleitoral cumpriu as metas que se propôs atingir. As 

próprias irregularidades (preenchimento deficiente dos cadernos de 

recenseamento e emissão de cartões com falta de elementos de identificação, por 

exemplo) detectadas ao longo do processo foram sendo resolvidas pela CNE e 

pelo STAE, o que aliás terá constituído mais um factor de reforço da sua 

credibilidade. 

3. A educação para a democracia e os direitos cívicos 

Esta terceira etapa da campanha constituiu uma fase de educação cívica 

propriamente dita, na qual se realizou o esclarecimento do conceito de 

democracia, consagrando-a como o modelo político mais desejável, e se 

divulgaram os direitos dos cidadãos: direito de expressão, opinião, religião, 

associação e participação política, além de se ter frisado a igualdade de direitos 

entre homens e mulheres. Este processo de educação cívica distingue-se da 
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educação eleitoral em sentido mais restrito na medida em que esta última foca os 

aspectos mais "técnicos" do acto de votar (os quais seriam de resto abordados na 

etapa seguinte do projecto), ao passo que a primeira se reveste de uma carga 

mais "teórica" e, por assim dizer, mais "ideológica", pese embora a conotação 

algo negativa que com frequência subjaz a este vocábulo. 

A grande importância desta terceira etapa no conjunto do projecto de 

educação cívica (como já aqui foi referido, o conhecimento rigoroso do que 

representam a democracia e os direitos cívicos é um dos elementos que distingue 

um voto esclarecido de um voto "por arrastamento") justifica a panóplia de meios 

que foram mobilizados para a levar a cabo: materiais gráficos, unidades móveis, 

agentes de educação cívica, rádio e televisão. À semelhança do que ocorreu na 

fase anterior as mulheres desempenharam um papel significativo, tanto em 

termos de participação como ao nível da própria percepção deste problema: basta 

lembrar que em muitos casos os agentes de educação cívica eram mulheres e 

que a necessidade da existência de direitos iguais para ambos os sexos era um 

tema recorrente para nos apercebermos desta realidade. 

Para além das inúmeras dúvidas que afloraram o espírito dos eleitores 

nesta fase da campanha e que se prendiam fundamentalmente com o fantasma 

da repetição do caso angolano foi ainda necessário fazer face a outro tipo de 

dificuldades, a mais significativa das quais foi o facto de o conceito de 

"democracia" ser de difícil explicação (principalmente nas zonas rurais) por chocar 

com a vivência quotidiana das populações. De facto, nas sociedades africanas -

um traço que, datando da época pré-colonial, se mantém até aos dias de hoje - a 

forma de organização política dominante é a vertical, ou seja, o poder centra-se 

na pessoa de um chefe que monopoliza todos os recursos da comunidade. Pelo 

contrário a democracia pressupõe uma organização horizontal, caracterizada pela 

ausência de um "poder político central definido" (VENÂNCIO, 2000:33). Trata-se 

portanto de um modelo de funcionamento do poder totalmente diferente, o que 

poderá justificar a frequente não compreensão e consequente rejeição por parte 

das populações. Em todo o caso é de assinalar a sua franca aceitação entre os 
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mais jovens, que quando interrogados acerca do significado da democracia e dos 

direitos cívicos revelavam uma boa assimilação dos conhecimentos ministrados 

durante a campanha. 

4. A participação na votação 

Esta quarta etapa definiu-se como o eixo central da campanha de 

educação cívica e a sua própria razão de ser, porquanto todas as fases anteriores 

foram apenas um suporte para esta e não teriam sentido sem uma votação 

massiva dos cidadãos eleitores. Tratou-se no fundo de um ponto de chegada para 

o qual convergiram todas as actividades que o precederam. 

Pelas suas próprias características a componente prática do acto de votar 

revestiu-se, nesta etapa do projecto, de importância fulcral. O facto de se tratar 

do primeiro acto eleitoral multipartidário, o que à partida seria susceptível de 

provocar dúvidas a grande parte da população, obrigou os organizadores da 

campanha a um trabalho de simulação do voto conducente a esclarecer esses 

mesmos equívocos, evitando deste modo situações que em casos limite poderiam 

pôr em causa a própria validade das eleições. Para além dessa actividade os 

meios utilizados foram aqueles já sobejamente referidos nestas páginas: unidades 

móveis, materiais gráficos e agentes de educação cívica que realizaram as 

acções de simulação do voto, as quais foram definidas a partir do mês de Agosto 

de 1994 como a prioridade absoluta do trabalho no terreno. 

Estas acções funcionaram como autênticos ensaios gerais do acto eleitoral 

e foram acima de tudo o produto do empenho e dedicação dos agentes de 

educação cívica que, munidos de um "kit" contendo uma réplica de todos os 

materiais necessários ao acto específico da votação, para além de um manual 

fotográfico e um cartaz ilustrativo de todos os passos do mesmo, conseguiram em 

menos de três semanas realizar uma cobertura quase completa do território 
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nacional ensinando as populações a exercer na prática o seu direito de voto. 

Nesta fase os alvos principais foram as pessoas com maior capacidade de 

influência dentro das comunidades, os "formadores de opinião", se assim lhe 

poderemos chamar, e que neste caso eram os chefes tradicionais. Para além de 

as simulações de voto carecerem da sua autorização, todo o trabalho de 

sensibilização da necessidade de participar nas eleições começava na sua 

pessoa, de onde era transmitido para o resto da comunidade. Este método de 

trabalho parece obedecer à lógica de funcionamento de muitas sociedades 

tradicionais, para as quais a palavra do chefe é lei, tratando-se ao mesmo tempo 

de uma estratégia inteligente com vista a assegurar a efectiva veiculação da 

mensagem. 

Esta questão do ensinar a votar só aparentemente é simples; na realidade, 

as estruturas mentais das sociedades tradicionais fazem com que o problema se 

revista de uma complexidade à partida insuspeitada. Tudo isto para dizer que o 

trabalho dos agentes no terreno se deparou com algumas dificuldades 

inesperadas, das quais destacaremos, pelo seu carácter de base, o secretismo do 

voto e a questão do ganhar ou perder. 

O primeiro destes problemas prende-se com as crenças no poder dos 

feiticeiros, que segundo a mentalidade tradicional conseguiriam 1er os 

pensamentos dos outros e desta forma saber em quem tinham votado, o que lhes 

traria problemas caso tivessem escolhido um candidato diferente. Deste modo, o 

voto secreto tomou-se um conceito extremamente difícil de assimilar, situação 

que chegou a pôr em causa todo o esforço de educação para a democracia e os 

direitos cívicos, na medida em que houve quem se opusesse à participação dos 

feiticeiros com base nesse argumento. Foi necessário mostrar que tais alegações 

não seriam válidas porque desvirtuariam o conceito de democracia e que o voto 

era efectivamente secreto, através de "spots" televisivos e exercícios realizados 

junto das populações rurais que consistiam em misturar os boletins de voto após 

o seu preenchimento e pedir às pessoas que indicassem qual o boletim que 

haviam utilizado, estratégias que parecem ter surtido efeito. 
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A segunda questão tem a ver com o receio do retorno à guerra após as 

eleições. Tendo compreendido que existiria apenas um presidente, as populações 

partiram do princípio que o candidato derrotado daria início a uma nova fase de 

hostilidades. A fim de contornar este problema os agentes de educação cívica 

realizaram uma exploração aprofundada do conceito de democracia para explicar 

que no fundo todos ficariam a ganhar, isto porque se para a Presidência haveria 

apenas uma vaga, a Assembleia da República contaria com 250 lugares a ser 

distribuídos pelos partidos mais votados. Consequentemente todos sairiam a 

ganhar porque todos poderiam influenciar o poder através da sua actividade no 

Parlamento. Além do mais, o facto de haver novas eleições dali a cinco anos 

descartaria a possibilidade do retorno à guerra, o que agradou sobremaneira à 

população. 

Demoramo-nos um pouco neste problema para que o leitor possa avaliar 

com mais precisão a eficácia do trabalho de educação cívica. De facto, o que à 

primeira vista se poderia afigurar como dificuldades intransponíveis acabou por 

ser ultrapassado, a tal ponto que o acto eleitoral de Outubro de 1994 decorreu 

num clima calmo e disciplinado, para além de se ter registado uma participação 

em massa dos eleitores - superior a 90% em alguns locais - e não se terem 

observado irregularidades significativas, o que surpreendeu agradavelmente os 

observadores internacionais do Centro de Documentação e Pesquisa para a 

África Austral (SARDC). Isto é tanto mais inesperado quanto, recordemo-lo, se 

tratou da primeira experiência do género na história do país e atesta de forma 

inequívoca a dimensão do esforço realizado para que tal feito fosse possível. 

Esforço esse que também nesta etapa-charneira da campanha de educação 

cívica contou com a colaboração das mulheres na pessoa dos seus agentes, 

muitos dos quais do sexo feminino e que mais uma vez abordou a participação 

das mesmas de forma positiva, frisando a necessidade de todos - homens e 

mulheres - exercerem o seu direito de voto, comum a todos os cidadãos com 

capacidade eleitoral, independentemente do sexo. Nem poderia aliás ser de outra 

forma, sob pena de se violar a Lei Eleitoral e a própria Constituição. 
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5. A aceitação dos resultados 

A forma exemplar como decorreu este primeiro escrutínio pluripartidário em 

território moçambicano não bastou para tranquilizar inteiramente uma população 

martirizada por anos de guerra. É verdade que a proclamação dos resultados a 19 

de Novembro de 1994 parecia ter posto um fim às angústias e interrogações que 

apesar de tudo nunca deixaram de estar presentes no espírito de todos quantos 

contribuíram para que a meta final fosse atingida; não obstante, o caso de Angola, 

que após as eleições realizadas dois anos antes se viu de novo mergulhada no 

espectro da guerra civil, permaneceu como uma perspectiva assustadora a 

assombrar os sonhos de paz do povo moçambicano. As especulações lançadas 

pela imprensa local e estrangeira, a qual parecia indicar a não aceitação dos 

resultados do sufrágio como a evolução mais lógica, apenas serviram para 

agravar uma situação já de si tensa. 

Neste contexto, a quinta e última etapa do processo de educação cívica, a 

da sensibilização para a aceitação destes resultados como uma das regras 

fundamentais da convivência democrática revestiu-se de importância 

fundamental, funcionando como uma espécie de salvaguarda do processo, de 

garantia de que todo o esforço até aí despendido não estaria irremediavelmente 

comprometido. Com este intuito realizaram-se programas de rádio e televisão 

sobre o tema, que no conjunto apelaram ao reconhecimento e aceitação dos 

resultados eleitorais, sem os quais não existiria regime democrático digno desse 

nome. 

Este esforço pareceu efectivamente ter surtido efeito, na medida em que a 

19 de Novembro quase todos os líderes dos partidos políticos que haviam 

disputado as eleições declararam inequivocamente a aceitação cabal dos 

resultados, revelando assim um elevado grau de maturidade política. Chegava 
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desta maneira ao fim, e com êxito retumbante, um complexo processo de 

educação cívica capaz de ultrapassar as maiores dificuldades e no qual, nunca é 

de mais recordá-lo, as mulheres desempenharam um papel deveras significativo. 
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V. Conteúdos 

O capítulo que se segue destina-se a elucidar a forma como a participação 

política das mulheres era abordada em cada meio de comunicação utilizado na 

campanha. Mais do que descrever detalhada e objectivamente as mensagens que 

cada um desses meios procurou fazer passar (ainda que por motivos óbvios 

sejamos obrigados a resumir tais mensagens) interessa-nos apreender a 

dimensão de um fenómeno que a julgar pelo longo caminho que Moçambique tem 

ainda de percorrer até que as mulheres que aí nasceram e habitam se possam 

considerar totalmente emancipadas tem muito de revolucionário. Analisaremos 

cuidadosamente como as coisas se processaram caso a caso. 

1 .Teatro 

Nas zonas do interior, sem acesso à televisão, rádio ou imprensa, a educação 

cívica esteve a cargo dos agentes que entre outras actividades recorreram à arte 

dramática para conseguir levar a cabo a missão de que estavam incumbidos. 

Durante o período de duração da campanha de educação cívica escreveram-se 

sete peças de teatro que tratavam especificamente de assuntos eleitorais; todavia 

existem duas que nos interessam particularmente em virtude de abordarem de 

forma directa o voto da mulher. A primeira ("O Eleitor") frisa a necessidade de 

toda a gente, independentemente do sexo, efectuar o recenseamento eleitoral. Já 

a segunda ("Votação") tem como cenário, como o próprio nome indica, um posto 

de votação e aborda também algumas questões técnicas inerentes ao próprio 

acto - como a necessidade, finda a votação, de molhar um dedo em tinta 

indelével - mas a questão subjacente é igualmente o voto feminino. 
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Em ambos os casos, mas principalmente no primeiro, a ideia fundamental é 

a de que existe uma igualdade de direitos ao nível político, o que implica que as 

mulheres não podem ser penalizadas em razão do seu sexo. Os diálogos são, a 

esse respeito, absolutamente inequívocos: às dúvidas apresentadas por uma das 

personagens acerca destas questões o seu companheiro na peça responde que 

toda a gente tem de se recensear e toda a gente tem o direito de votar de acordo 

com a sua própria consciência {"Cada pessoa tem o direito de votar pela sua 

cabeça'38), apesar de existir uma certa pressão por parte dos homens para que 

as respectivas esposas votassem nos candidatos da sua preferência. A segunda 

peça analisada sublinha particularmente este problema e apresenta-o a uma luz 

ainda mais revolucionária do que no primeiro caso, na medida em que coloca uma 

mulher no papel de "esposa rebelde" que se insurge contra a vontade do marido, 

um cenário que até há pouco tempo seria completamente improvável. 

Não é apenas no conteúdo das peças que o papel da mulher é muito mais 

valorizado do que há algum tempo atrás. Isso é notório na própria assistência. As 

mulheres também assistem às peças juntamente com os homens, também se 

mostram interessadas nestas (e noutras) acções de educação cívica. O sexo 

feminino deixou de estar confinado ao lar e ao trabalho agrícola e passou a ter 

consciência de que tem um importante papel a desempenhar na sociedade, para 

o qual deverá estar devidamente preparado. Estava em curso uma das viragens 

mais significativas nas suas relações com os assuntos públicos 

2. Unidades móveis 

A visualização de filmes de vídeo mostrando dirigentes políticos e religiosos a 

expressar a sua confiança nas eleições como meio seguro de alcançar a paz e a 

democracia, de peças de teatro e ainda de documentários versando diversos 

38 Extracto da peça "O Eleitor", in AAVV, Moçambique - Eleições, Democracia e Desenvolvimento (Brazão Mazula: 
ed.), Maputo, edição patrocinada pela Embaixada do Reino dos Países Baixos, 1995, p. 181. 
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temas relacionados com o acto eleitoral (como o recenseamento e os passos da 

votação) constituiu outro importante meio de fazer chegar aos residentes das 

áreas mais remotas as informações essenciais para que o seu voto se 

concretizasse da forma mais esclarecida possível, contribuindo ainda para 

aumentar consideravelmente a confiança das populações. Instaladas em viaturas 

e operadas por técnicos do Instituto de Comunicação Social, as unidades de 

projecção de vídeo - em número de 17 - percorreram todo o país e conseguiram 

atingir uma percentagem significativa da população rural, suprindo mais uma vez 

a ausência de outros meios de comunicação. 

Antes da exibição dos filmes, que seria complementada com a distribuição 

de diversos materiais gráficos, os agentes de educação cívica contactavam as 

pessoas mais influentes de cada aldeia, por norma o chefe tradicional, o líder 

religioso e o professor, o que aliás correspondia ao prosseguimento da estratégia 

para a qual anteriormente chamámos a atenção. Estas personalidades abriam a 

sessão com algumas breves alocuções, a que se seguiam os esclarecimentos 

dos agentes de educação cívica no sentido de sublinhar o carácter não-partidário 

do seu trabalho e a exibição e tradução dos materiais audiovisuais, pois que estes 

eram produzidos em português, língua que a maior parte, se não mesmo a 

totalidade da população desconhecia. A distribuição dos materiais gráficos, 

aproveitando o ajuntamento das pessoas, encerrava os trabalhos. 

Apesar de algumas dificuldades (chegada tardia das unidades móveis, mau 

estado de algumas delas, dificuldade de alguns agentes de educação cívica se 

exprimirem na língua local), estas actividades mobilizaram extraordinariamente as 

populações (a assistência média contava-se entre mil e duas mil pessoas) e era 

pretexto para efusivas manifestações de alegria e entusiasmo. Aqui podemos 

aplicar o que dissemos no ponto anterior a propósito da participação feminina: as 

mulheres não permaneciam em casa por pensarem que o assunto em questão 

não lhes dizia respeito, antes pelo contrário, reuniam-se aos homens e 

mostravam o mesmo interesse. Não existiam sessões em separado para umas e 

outros, porventura para dar a entender e mentalizar as populações da igualdade 
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de direitos para todos os cidadãos - muito embora não possuamos provas 

concretas de que tenha sido essa a verdadeira intenção dos agentes de educação 

cívica. 

3. Rádio 

A utilização da rádio como instrumento de divulgação da campanha de 

educação cívica pode ser encarada como um aproveitamento da grande 

receptividade deste meio de comunicação junto das populações. Da colaboração 

entre a CNE, a Rádio Moçambique - o principal meio de comunicação do país - e 

uma empresa privada de produção radiofónica nasceu todo um conjunto de 

instrumentos educativos especificamente vocacionados para o domínio eleitoral, 

desde programas informativos até radionovela e radioteatro, passando por 

"spots". Para além de informar as populações estes programas cumpriram 

também uma função de "reciclagem" dos agentes de educação cívica, mantendo-

os constantemente preparados para esclarecer qualquer dúvida que lhes fosse 

colocada. 
O conjunto de programas de educação cívica emitido pela Rádio 

Moçambique oscilou entre o estritamente informativo {Eleições Moçambique, 

contendo informação sobre a CNE, e ABC das Eleições, programa de orientação 

aos ouvintes através de perguntas e respostas), o debate (Linha Directa, que 

contava com a participação do público através do telefone) e ainda o 

entretenimento (casos da radionovela e do radioteatro), os quais, muito embora 

apresentando um formato mais ligeiro, não deixavam de possuir um carácter 

pedagógico e de formação da opinião pública no sentido de aderir ao novo 

modelo de representação política. A estes acrescentemos os spots de cerca de 

30 segundos, repetidos seis vezes ao longo da emissão e cuja principal função 
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era recordar às pessoas as daías-chave do processo eleitoral, como o final do 

recenseamento e os dias das eleições. 

Em relação ao modo como a rádio abordava a participação política do sexo 

feminino as informações são muito mais escassas do que em qualquer dos outros 

casos; podemos apenas inferir que, por uma questão de coerência com os 

princípios assumidos pela CNE, essa abordagem seria globalmente positiva mas 

não dispomos de dados que nos permitam adiantar, por exemplo, em que 

programas e em que moldes tal abordagem teve lugar. O único elemento 

específico que conseguimos recolher diz respeito aos spots, os quais, ao chamar 

a atenção, entre outros assuntos, para a observância dos direitos cívicos, acabou 

por reconhecer implicitamente a igualdade das mulheres, já que - em 

consonância com a filosofia da CNE - estes direitos são iguais para todos. 

4. Televisão 

O envolvimento da televisão no processo de educação cívica seguiu um 

percurso paralelo ao da rádio, ou seja, estabeleceu-se um acordo entre a TVM 

(Televisão de Moçambique) e a CNE pelo qual a primeira cedia à segunda o 

direito de transmissão dos seus programas, que seriam produzidos por uma 

empresa privada. Apesar de em Moçambique a televisão ter um raio de acção 

extremamente restrito, atingindo apenas as cidades de Maputo (na zona sul do 

país), Beira (zona central) e Nampula (zona norte), o facto é que o seu público é 

constituído sobretudo pela elite dirigente, o que em termos de objectivos a que a 

campanha se propôs funciona como um importante factor de mobilização. 

Se bem que vocacionadas para públicos diferentes tanto a rádio como a 

televisão transmitiram programas de conteúdo semelhante, o que por vezes se 

reflectiu até na coincidência dos títulos: foi o caso de Eleições Moçambique que, 

tal como o seu congénere radiofónico, se destinava a informar as populações 
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acerca das actividades da CNE, e de ABC das Eleições, cuja finalidade era a 

orientação dos eleitores através da explicação do processo eleitoral. Do mesmo 

modo foram emitidos spots televisivos com a mesma duração (30 segundos) e os 

mesmos objectivos dos radiofónicos: apelo ao recenseamento, observância dos 

direitos cívicos e mobilização para a votação. 

Podemos num primeiro momento interrogarmo-nos até que ponto seria 

oportuno repetir um formato e uma mensagem em dois meios de comunicação 

diferentes mas o facto é que estes meios atingem distintas faixas do público e tal 

procedimento obedece, tal como referimos atrás, a uma estratégia de 

complementaridade cujo objectivo final é chegar a leques da população o mais 

alargados possível. 

Para além destes programas, os moçambicanos com acesso à televisão 

puderam ainda assistir a Eleições Especial (dirigido particularmente aos jovens e 

que às entrevistas adicionava debates e encenações com actores de teatro) e 

Eleitor Tem a Palavra (cujo ponto forte era o contacto directo com os eleitores 

através de entrevistas de rua ou de chamadas telefónicas efectuadas pelos 

próprios telespectadores directamente para os estúdios). Os objectivos eram 

basicamente os mesmos: esclarecer e também tranquilizar os eleitores minorando 

as suas dúvidas e receios. 

A elucidação do modo como a participação política da mulher foi abordada 

por este meio de comunicação debate-se com os mesmos problemas que já 

apontámos em relação à rádio. Há todavia um aspecto importante a salientar em 

termos de percepções: ao leme de um dos programas - Eleições Especial - não 

se encontrava um homem mas sim uma mulher (Açucena Paul). Este facto na 

aparência insignificante revela uma mudança fundamental na forma de a própria 

sociedade encarar o lugar do sexo feminino. Este é agora considerado tão capaz 

como o masculino em termos políticos e tão susceptível como ele de se interessar 

por estas questões. Colocar uma mulher na condução de um programa deste 

género mostra que de facto a sociedade começa a considerar como natural a sua 

inserção no espaço político. 
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Por outro lado, as emissões de spots apelando à observância dos direitos 

cívicos reconduzem-nos à observação que colocámos no ponto anterior: a de tal 

facto representar um reconhecimento tácito da igualdade entre os sexos, de 

acordo com os princípios defendidos pela CNE. 

5. Materiais gráficos 

Pelas suas próprias características os materiais gráficos (categoria na qual se 

incluem os jornais, os panfletos, os manuais, os cartazes e todo o tipo de material 

escrito) tiveram como principais destinatários os agentes de educação cívica, 

dinamizadores das ONG's e formadores de opinião (como professores, 

enfermeiros, religiosos, chefes tradicionais, estudantes, líderes partidários e 

jornalistas), isto é, pessoas que sabiam 1er e escrever ou que pelo menos 

detinham uma grande capacidade de persuasão sobre os seus pares. A CNE 

produziu uma grande variedade de materiais gráficos, alguns deles destinados a 

um "nicho" específico da população, da qual destacamos os seguintes: 

5.1. Jornal Eleições Moçambique. Este meio de comunicação revestiu-se 

de um inestimável valor didáctico ao fornecer amplas explicações sobre os 

assuntos abordados através de textos e desenhos e ao dedicar uma secção ao 

esclarecimento das dúvidas dos leitores a qual, por resultar de uma pesquisa 

sobre as preocupações reais dos cidadãos comuns, despertou grande interesse 

entre as populações. Este jornal, do qual foram editados três números (um sobre 

o recenseamento, outro sobre os direitos cívicos e ainda um terceiro sobre a 

votação), tinha uma tiragem relativamente elevada - 150 000 exemplares -

apesar de ter como alvo um público mais restrito constituído essencialmente por 
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professores primários e secundários, líderes religiosos, agentes de educação 

cívica e ONG's. 
Há que salientar o cuidado posto em assegurar que a mensagem fosse 

efectivamente veiculada, de molde a ultrapassar os obstáculos decorrentes do 

facto de alguns conceitos não terem ainda penetrado suficientemente bem a 

mente dos eleitores por não fazerem parte integrante do seu quotidiano. A título 

de exemplo podemos citar a alternativa encontrada para ilustrar o conceito de 

democracia: em vez de um texto optou-se por colocar na primeira página do jornal 

uma árvore enorme existente na província de Tete com a seguinte legenda: "A 

democracia é como uma árvore: quanto mais cuidamos dela mais se enraíza e 

mais sombra dá'39. 

As mulheres tiveram uma presença deveras marcante no jornal Eleições 

Moçambique desde o início da sua emissão; em duas das capas aparece uma 

mulher, o que pode ser encarado como uma tentativa de mostrar o quanto o seu 

papel na tomada de decisões é importante. Além disso existe no terceiro e último 

número uma banda desenhada especificamente dedicada à participação da 

mulher nas eleições representando um diálogo entre mãe e filha e onde esta 

afirma claramente que as mulheres também participam nas decisões e que a sua 

opinião também é importante (contra o preconceito arraigado na mente da mãe, 

para quem a política continua a ser um assunto de homens e são eles que 

compreendem essas coisas...). O mais notável é que esta intensa presença do 

sexo feminino não foi objecto de reclamações por parte dos homens, tendo o 

jornal registado uma elevada taxa de sucesso entre aqueles a quem se destinava 

- mais uma vez independentemente do seu sexo. 

5.2. Bandas desenhadas. O objectivo prioritário deste tipo de material era 

fazer chegar a sua mensagem às famílias (portanto também às mulheres!) por 

39 A árvore em questão ilustra a capa de AAVV, Moçambique - Eleições, Democracia e Desenvolvimento (Brazão 
Mazula, ed.), Maputo, edição patrocinada pela Embaixada do Reino dos Países Baixos, 1995. 
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intermédio das crianças, que ao levarem para casa os exemplares recebidos na 

escola acabavam por suscitar um debate familiar em torno do assunto. Deste 

modo as bandas desenhadas infantis "tocavam" crianças e adultos, se bem que 

existissem materiais deste género especificamente vocacionados para estes 

últimos. 
O protagonista das bandas desenhadas destinadas ao público mais jovem 

dava pelo nome de "Gingão", era uma criança extremamente determinada e 

estava no centro de várias situações concretas que de um modo ou de outro se 

prendiam com as eleições: querendo recensear-se, apelando indirectamente ao 

diálogo e ao trabalho em equipa para resolver um problema comum (o que se 

tornava notório na história que apresentava um diálogo entre o Gingão e o seu 

avô e em que o primeiro acaba por compreender que a melhor via para solucionar 

uma determinada contrariedade - neste caso o roubo da sua pasta - passa 

precisamente pelo diálogo e pela união) e até realizando uma simulação de voto 

juntamente com os amigos para decidir qual seria a próxima brincadeira do grupo. 

Em qualquer dos casos partia-se de situações comuns no dia-a-dia das 

populações infantis para transmitir ensinamentos importantes: é necessário que 

todos efectuem o recenseamento para que possam votar; os problemas da 

comunidade deverão ser resolvidos através do diálogo e da participação conjunta 

e não por meio da violência; todos os cidadãos têm o direito de escolher os seus 

representantes através do voto. Saliente-se a preocupação colocada em não 

excluir a mulher deste processo; antes pelo contrário, ela é encarada como parte 

integrante do mesmo e a sua participação é veementemente encorajada ( numa 

das bandas desenhadas a personagem Gingão exorta a mãe a votar com um 

quase imperativo "tens de votar, mãe!40). Por outro lado, a história em que se 

relata o simulacro de votação inclui um elemento do sexo feminino, como que a 

chamar a atenção para a igualdade sexual em matéria de direito de voto. 

Esta questão da igualdade de direitos (referimo-nos não apenas a este 

último mas também aos direitos cívicos no seu sentido mais amplo, que inclui, 

idem, p. 198. 
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entre outros, as liberdades de expressão, associação e participação) foi também 

insistentemente abordada nas bandas desenhadas dirigidas ao público adulto. De 

um modo geral estas histórias seguiam um padrão comum: partindo de um dado 

tema - como o conceito de democracia ou os passos da votação - apresentava-

se um diálogo entre duas ou mais pessoas, uma das quais completamente 

desorientada por não conhecer a nova realidade com que terá de se confrontar; 

perante esta situação o(s) seu(s) acompanhante(s) prestava(m)-lhe os 

esclarecimentos necessários, dissipando desta forma as dúvidas dos leitores. A 

questão da igualdade da mulher surgiu com particular acutilância na banda 

desenhada número dois, cujo tema era precisamente os direitos cívicos e onde se 

afirmava sem margem para dúvidas que "a diferença de sexo não implica 

superioridade nem inferioridade41. O esforço para provar isso mesmo foi tão nítido 

que o autor chegou ao ponto de colocar as explicações na boca de uma mulher, 

que assim se assumiu de forma segura e serena como educadora do próprio 

marido... 

Numa outra banda desenhada que abordava o problema do processo de 

votação o diálogo travava-se entre dois homens mas aparecia uma mulher a 

dobrar e depositar os votos. Tratou-se de mais uma tentativa de frisar a igualdade 

de direitos cívicos entre os sexos; não obstante esta questão deparou-se com 

alguns obstáculos, essencialmente devido ao facto de a mentalidade tradicional 

continuar a valorizar a fidelidade familiar, não só dos homens em relação aos 

seus chefes mas também das mulheres relativamente aos seus maridos, o que se 

deverá reflectir na concordância total com os pensamentos destes últimos - um 

preconceito ao qual nem as próprias mulheres conseguem ficar impunes. 

5.3. Manuais. Foram produzidos tendo em vista o apoio aos formadores 

dos agentes de educação cívica, quer ao nível puramente teórico quer ao da 

actuação prática, o trabalho no terreno. Para além de um compêndio contendo 

41 ibidem, p.201. 
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fotografias de todos os passos da votação foram elaborados dois tipos de 

manuais: um deles fornecendo uma panorâmica geral do processo eleitoral e um 

segundo abordando questões por assim dizer mais "filosóficas", como os direitos 

cívicos e as próprias problemáticas das eleições e da votação consideradas aqui 

na sua vertente mais ideológica (com uma tónica particular nos problemas da 

capacidade eleitoral e da soberania popular) e não tanto na sua componente 

técnica. 

Apesar de não possuirmos elementos concretos que possam elucidar a 

forma como o papel das mulheres era abordado neste meio de comunicação 

podemos desde já - à semelhança do que fizemos a propósito da rádio e da 

televisão - inferir que esta abordagem foi positiva, na medida em que não poderia 

entrar em conflito com os princípios da CNE. No que se refere à questão dos 

direitos cívicos, em particular, o seu tratamento teria de apontar, em consonância 

com este modelo, para a igualdade sexual ao nível de tais direitos. 

5.4. Cartazes. Pelo seu forte impacto, quer em termos estéticos quer ao 

nível das próprias mensagens, os cartazes constituíram um dos mais poderosos 

instrumentos de comunicação ao serviço da campanha de educação cívica. Ao 

longo deste período foram produzidos diversos cartazes dos quais, pela sua maior 

relevância na análise que temos vindo a desenvolver, destacamos dois em 

particular: o que, com o slogan Vamos juntos votar Moçambique, representava 

três gerações de uma família e que foi lançado já na fase final do processo 

eleitoral - pretendendo motivar as populações para o acto da votação - e o que 

mostrava um par de bailarinos jovens e de sorriso aberto em plena execução de 

um passo de uma dança tradicional. 

Não vamos fornecer aqui uma explicação detalhada do significado do 

primeiro destes cartazes no que respeita à percepção da participação política da 

mulher por parte da sociedade moçambicana, uma vez que tais esclarecimentos 

já foram adiantados em capítulo anterior do nosso trabalho. Quanto ao segundo, 
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diremos que, ao apresentar um casal, pretendeu de algum modo reforçar a 

mensagem de que as mulheres, na sua qualidade de cidadãs de pleno direito, 

tinham por essa razão os mesmos direitos e deveres que o homem - que 

incluíam naturalmente o de votar. Acrescentaremos que foi igualmente produzido 

perto do fim da votação, tinha como slogan Vamos fazer desta eleição a grande 

festa da Nação e o seu objectivo era bastante preciso: transmitir a ideia de que a 

eleição não era um confronto mas sim um processo que a todos beneficiaria, num 

momento em que em que as acusações de fraudes e a ameaça do retorno à 

guerra provocaram um clima de alguma tensão. 

Para além destes foram ainda lançados dois importantes cartazes: um logo 

no início da campanha e que numa simples frase - No teu voto, o futuro de 

Moçambique - sintetizava a ideia-base da mesma e um outro intitulado Os passos 

da votação, mais direccionado para os agentes de educação cívica e que num 

total de doze fotografias documentava uma simulação de votação, mostrando aos 

eleitores de forma clara como deveriam proceder nos dias do acto eleitoral real. 

De um modo geral estes cartazes contribuíram para reforçar a abordagem 

globalmente positiva da participação política da mulher que ia sendo veiculada por 

outros meios de comunicação social. As suas ideias principais - cada cidadão é 

responsável pela reconstrução do país, participando na tomada de decisões; essa 

participação é extensível ao sexo feminino e tem o mesmo valor que a do 

masculino; todos são chamados a participar e todos ganham com isso - são 

naturalmente um reflexo (e nem poderia ser de outra forma) da filosofia da 

entidade organizadora da campanha. Existiu uma nítida preocupação de envolver 

as mulheres nas mais diversas fases do processo eleitoral, de modo a esclarecer 

qualquer dúvida que pudesse, apesar de tudo, subsistir. 

*• # * 
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Os agentes de educação cívica 

Embora tenhamos já feito uma breve referência aos agentes de educação 

cívica como veículos indispensáveis à campanha empreendida em 1994 o 

importantíssimo papel por eles desempenhado justifica plenamente um 

tratamento mais profundo desta questão. Pela especificidade do seu trabalho 

(caracterizado pelo contacto corpo a corpo) junto das populações estas pessoas 

assumiram-se como os elementos-chave do processo de comunicação, sem os 

quais a campanha de educação cívica não teria atingido, como atingiu, os locais 

mais remotos do país e consequentemente não teria registado os elevados níveis 

de sucesso que obteve. 

Seleccionados nas aldeias e cidades com base nas habilitações literárias 

(a habilitação básica deveria ser a sexta classe do ensino secundário) e na 

fluência em uma das numerosas línguas locais moçambicanas, os agentes de 

educação cívica, num total de 1600, foram distribuídos pelas diversas províncias 

com base no número de eleitores recenseados em cada uma {ver anexo3). A 

preparação destas pessoas para o exercício das suas funções seguiu um 

esquema em pirâmide: após se ter organizado um grupo de vinte estudantes 

universitários que receberam formação para se tornarem eles próprios 

formadores, estes transmitiram os conhecimentos adquiridos neste domínio aos 

agentes situados nas sedes dos distritos, os quais fizeram o mesmo ao nível das 

comunidades. À primeira formação seguiu-se um período de experiência no 

terreno findo o qual todos estes agentes receberam uma reciclagem da qual 

resultou um aperfeiçoamento do seu trabalho, nomeadamente em termos de 

rentabilização das estratégias comunicativas. 

Estas estratégias deveriam passar em grande parte pelo recurso a contos, 

fábulas e estórias que faziam parte da cultura tradicional, com vista a facilitar a 

apreensão das mensagens veiculadas, tanto mais que a educação cívica deve 

reportar-se, tanto quanto possível, à cultura das populações a que se dirige. Por 
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essa razão os cursos de formação dos agentes insistiram na necessidade de 

privilegiar a comunicação oral, que em muitos casos constituiu um factor 

determinante de sucesso das acções em curso. 

Nesta como em outras formas de fazer educação cívica as mulheres não 

deixaram de estar presentes, tanto ao nível operacional como de direcção. Para 

além de muitos dos agentes a actuar no terreno serem do sexo feminino podemos 

também encontrar mulheres em cargos de maior importância, como responsáveis 

pela formação dos formadores e até mesmo membros da equipa técnica do 

PNUD. Estes últimos factos revestem-se de grande significado, dado que revelam 

indícios de um salto qualitativo na percepção do papel das mulheres: já não se 

trata apenas de uma questão de números; começa-se finalmente a perceber que 

uma mulher também pode, tal como um homem, ocupar cargos de 

responsabilidade. 
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VI. Protagonistas eleitorais - a mulher em acção 

0 Governo saído das eleições legislativas de 1994 não excluiu as mulheres 

do poder, apesar de a representatividade do sexo feminino ser mínima: apenas 

três mulheres (Adelaide Amurane, Luísa Diogo e Frances Rodrigues) foram 

nomeadas para os cargos de Vice-Ministras do Trabalho, do Plano e Finanças e 

dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, respectivamente. 

Pelas próprias posições que ocupavam na hierarquia do Estado estas 

mulheres poderiam ser consideradas como fazendo parte de uma elite, isto é, um 

pequeno grupo social tido como superior aos restantes pelas suas funções de 

direcção ou de simples representação. No caso que estamos a analisar esta elite 

seria eminentemente política visto que se trata, nas palavras de um dos grandes 

teóricos das elites, Gaetano Mosca, de "uma minoria organizada que teve ou terá 

os meios, variáveis segundo a época, de impor a sua supremacia à multidão"42. 

Está pois em causa de forma evidente uma questão de desigual distribuição do 

poder. 

Em qualquer dos casos que referimos estamos em presença de mulheres 

com um nível de escolaridade elevado (atingindo por vezes o mestrado e o 

doutoramento), o que é normal se tivermos em conta os cargos que ocupam mas 

já assume outras proporções se recordarmos que em Moçambique o nível 

educacional do sexo feminino permanece inferior ao do masculino. 

Independentemente das conclusões que se possam inferir em matéria de 

relações de género no país, este facto remete-nos desde logo para um dos 

elementos definidores da elite, a superioridade. Com efeito, e na esteira de 

Vi If redo Pareto, outro dos grandes pensadores que reflectiu sobre esta temática, a 

elite é "o conjunto dos que têm índices mais elevados em cada domínio em que 

42 MOSCA, Gaetano, "Elementi di Scienza Politica", Fratelli Boca, Roma, 1896, p.388, in www.google.com. 
entrada Gaetano Mosca. 
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exercem a sua actividade . Tudo isto para dizer que as mulheres de que agora 

falamos representam afinal uma excepção tanto mais rara se tivermos em conta o 

tipo de relação que a mulher moçambicana mantinha e mantém com o poder 

político. 

Se analisarmos atentamente os currículos destas mulheres verificaremos 

que em alguns casos estes percursos não dispensam a participação associativa -

muitas vezes em cargos de direcção - para além da pertença ao partido 

FRELIMO. Citando apenas dois exemplos, Adelaide Amurane, Vice-Ministra do 

Trabalho, foi membro da Associação das Donas de Casa (ADOÇA) e vice-

presidente da Associação das Mulheres Chefes de Família (AMUCEFA) e da 

Associação para o Desenvolvimento da Província de Nampula (ASSANA), sua 

zona de origem; já Frances Rodrigues, Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação, integrou a Associação de Estudantes da África Negra de Suíça 

durante o período colonial. Este elemento (participação em associações) não 

deve ser desprezado porquanto indicia desde logo uma propensão especial para 

a integração na vida pública numa época em que o acesso a este meio, se não se 

encontrava vedado ao sexo feminino, lhe estava pelo menos bastante dificultado. 

Não obstante estes pontos comuns, os percursos políticos destas mulheres 

- sobretudo, e como é natural, após a sua eleição para os respectivos cargos 

governativos - não deixam de assinalar consideráveis diferenças. Deste modo 

Adelaide Amurane, Vice-Ministra do Trabalho - cargo para que foi nomeada 

depois de duas breves passagens pelos Ministérios da Agricultura (1983-87) e da 

Informação (1987-90) - tendo voltado ao mesmo lugar em Janeiro de 2000, tem 

centrado a sua actividade no combate ao desemprego (nomeadamente aos níveis 

da adequação da formação académica às exigências do mercado e da protecção 

dos postos de trabalho já existentes), ou seja, a sua participação na vida pública 

prende-se, até mesmo pelas exigências da pasta que tutela, com problemas 

eminentemente sociais, está mais voltada para a "protecção", o cuidado com o 

bem-estar de outrem, o que - nunca é de mais dizê-lo - ainda é frequente e 

4 3AAW, Polis - Enciclopédia VERBO da Sociedade e do Estado, vol. 2, Lisboa, Verbo, 1984, p.605. 
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inconscientemente relacionado com o sexo feminino. Por outro lado os casos de 

Luísa Diogo e Frances Rodrigues suscitam outro tipo de interrogações. 

Frances Rodrigues, Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 

desde Março de1995, renomeada para o cargo em 2000 e detentora de um 

percurso académico invejável mesmo se avaliado pelos padrões ocidentais (é 

diplomata licenciada pelo Institut Universitaire d'Études du Developement de 

Genebra, obteve um certificado "Leaders in Development" pela Universidade de 

Harvard em 1999 e tem ainda um Diploma de Especialização em Relações 

Internacionais pelo Instituto de Investigação em Relações Internacionais, na Itália, 

em 1980) tem, por força do cargo que ocupa, de lidar com questões que 

extravasam as fronteiras nacionais e de marcar presença em reuniões e 

organismos internacionais. É neste contexto que a vemos, por exemplo, na 

Comissão de Direitos Humanos das nações Unidas em Março de 199944 

discorrendo acerca da importância do fortalecimento da democracia e do primado 

da lei, reafirmando o esforço realizado pelo Governo que integra para atingir tais 

objectivos e referindo-se em particular ao tráfico internacional de mulheres e 

crianças como sendo questões que preocupam esse mesmo Governo. Estes 

factos são tanto mais significativos quanto é por demais sabido que a diplomacia 

se configura como um espaço predominantemente masculino, pelo menos se o 

compararmos com a saúde e a educação. 

Podemos fazer este mesmo tipo de considerações relativamente a Luísa 

Diogo, Vice-Ministra do Plano e das Finanças do durante o quinquénio 1994-99 e 

actual ministra do mesmo pelouro. Do mesmo modo que a diplomacia, as 

Finanças são ainda tidas como uma área técnica e como tal pouco apelativa para 

o sexo feminino. Apesar disso o percurso profissional de Luísa Diogo até integrar 

o executivo esteve sempre ligado a este sector, dado que a actual responsável 

por esta pasta iniciou a sua carreira no ministério das Finanças em 1980 como 

técnica do Departamento dos Sectores Económicos e de Investimento e antes de 

44 O respectivo press release está disponível na Internet em www.google.com. entrada Frances Rodrigues 
sob o título Comission on Human Rights Continues Consideration of Rights of Peoples to Self-
Determination; Methods of Work. 
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ser indicada para o Executivo foi Directora Nacional do Orçamento entre 1989 e 

1992, tendo ainda elaborado o primeiro Orçamento publicado após a 

independência do país. Na sua actual qualidade de Ministra das Finanças Luísa 

Diogo ocupa, deste modo, um importante lugar na hierarquia do Governo. 

Um elemento que não deve ser negligenciado é a sua participação em 

negociações com organismos internacionais, nomeadamente com o Banco 

Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), tendo mesmo dirigido o 

Grupo Técnico nas negociações com o FMI em 1992. Participou também no 

Grupo Consultivo para Moçambique em Paris em 1991 e 1992, cujo objectivo era 

a discussão da ajuda financeira a prestar a Moçambique e que se saldou por um 

rotundo sucesso na medida em que os dadores estrangeiros reunidos na cimeira 

em causa acordaram em oferecer ao país um montante superior ao solicitado pelo 

próprio Governo. A este sucesso não terão sido alheios os esforços de Luísa 

Diogo, apesar de o reconhecimento, por parte dos dadores, da estabilidade do 

Governo beneficiário no seu conjunto ter tido igualmente um certo peso na 

decisão final. Seja como for, o importante aqui é frisar o à-vontade com que uma 

mulher se move nos meandros da diplomacia económica, outro bastião 

considerado tradicionalmente masculino. 

No que se refere às candidaturas femininas ao Parlamento moçambicano, 

isto é, o número de mulheres propostas pelos diferentes partidos ou coligações 

por ceda círculo eleitoral (em Moçambique um círculo eleitoral corresponde a uma 

província, sendo que a cidade de Maputo constitui por si própria um círculo, o que 

perfaz um total de onze círculos), foram eleitas 62 mulheres (cuja distribuição por 

círculo eleitoral se encontra indicada no Anexo 4, no qual o elemento que 

imediatamente salta à vista é a enorme diferença entre as candidaturas femininas 

e masculinas, com evidente desvantagem para estas últimas), representando 

24,8% da totalidade dos 250 assentos parlamentares. No entanto, a chamada de 

alguns deputados para exercer outros cargos elevou este número para 65, o que 

aumenta a respectiva percentagem para 26%, um valor ainda assim 

extremamente reduzido que deixa muito a desejar em termos de 
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representatividade do sexo feminino nos órgãos de poder e sobretudo da 

conquista da igualdade sexual na partilha desse mesmo poder. 

Se quisermos aprofundar um pouco mais esta questão o Anexo 5 mostra-

nos o número de candidaturas femininas propostas por cada um dos partidos ou 

coligações em cada um dos 11 círculos eleitorais, o que nos possibilita 

compreender com mais nitidez o baixíssimo nível de confiança que as estruturas 

partidárias depositam na mulher relativamente ao exercício de cargos públicos. 

Sublinhemos no entanto que estes números de forma alguma nos devem 

surpreender se recordarmos o que foi dito nas páginas anteriores, ou seja, é 

perfeitamente legítimo esperar que as relações sociais de género em 

Moçambique se traduzam numa penalização do sexo feminino na partilha do 

poder político. 

Como é evidente estes resultados tiveram inevitáveis repercussões na 

representação feminina no Parlamento moçambicano, um facto que se torna tanto 

mais flagrante quanto este representa o mais alto órgão legislativo do país, 

competindo-lhe deste modo legislar sobre questões básicas (a lei eleitoral, o 

regime do referendo, o estado de sítio ou de emergência e a política de defesa e 

segurança, entre outras) do mesmo. Compreende-se assim melhor até que ponto 

o sexo feminino fica arredado da participação na vida pública. 

Este estado de coisas toma-se ainda mais grave se à fraca 

representatividade da mulher acrescentarmos a ausência de toda e qualquer 

referência às suas intervenções nas sessões parlamentares. É como se estas 

(mulheres e por conseguinte intervenções) não existissem e toda a actividade 

política fosse realizada somente por homens. Não deixaremos contudo de notar 

que este facto, se por um lado nos impede de analisar a actividade parlamentar 

das mulheres moçambicanas, por outro constitui por si só um valioso indício da 

indiferença a que estas são votadas quando o que está em causa é o exercício do 

poder político. 
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Este capítulo não poderia ficar completo sem algumas referências a Graça 

Machel, um exemplo paradigmático da mulher que soube ultrapassar o mero 

estatuto de esposa de uim político - inicialmente do primeiro Chefe de Estado 

moçambicano, Samora Machel e, com a morte deste, de Nelson Mandela - para 

conquistar por mérito próprio um lugar na partilha do poder em Moçambique. Foi 

uma das mulheres que participaram na luta de libertação nacional e integrou - tal 

como em 1997 sucedeu à então deputada Virgília Matabele, nomeada Ministra da 

Mulher e Coordenação da Acção Social em 2000 - o Comité Central da FRELIMO 

(facto não negligenciável porquanto era muito raro uma mulher atingir os escalões 

de topo do partido), tendo ainda assumido a pasta da Educação e da Cultura na 

primeira experiência governativa do novo país, o Governo de transição que 

vigorou entre Setembro de 1974 e Junho de 1975. 

Grande parte do trabalho de Graça Machel centrou-se na busca da paz e 

da reconciliação nacional e também na melhoria da condição feminina na 

sociedade moçambicana. Para além disso, na sua qualidade de Presidente da 

Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, contribuiu para um maior 

acesso ao conhecimento, condição básica para um desenvolvimento humano 

verdadeiramente sustentável. 

Apesar de tudo isto a ex-Primeira Dama de Moçambique tem sido mais 

reconhecida pelo seu trabalho em prol das crianças, tendo participado em fóruns 

internacionais como representante do seu país na conferência da UNICEF que 

em 1988 teve lugar em Harare (Zimbabwe). É também da sua responsabilidade 

um estudo sobre o impacto dos conflitos armados na criança - o primeiro do 

género na história das nações Unidas - cujo objectivo é demonstrar à 

comunidade internacional a necessidade de tomar medidas que efectivamente 

promovam e protejam os direitos das crianças vítimas de conflitos armados. 
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Demorámo-nos um pouco no percurso de Graça Machel porque, para além 

de contrariar estereótipos segundo os quais as mulheres "não estão talhadas" 

para exercer cargos políticos, nem por isso deixa de levantar interessantes 

questões no que se refere à participação do sexo feminino no espaço político 

formal. Com efeito, o esforço que consagrou ao desenvolvimento do seu país (e 

que se intensificou com a morte do primeiro marido) focalizou-se nas áreas da 

educação e dos direitos das crianças e das famílias, sectores que ainda são 

vistos como tradicionalmente femininos no sentido em que não só são mais 

susceptíveis de captar o interesse das mulheres como também no de que elas 

próprias têm uma aptidão "natural" para estas áreas que os homens não 

possuem. Por outro lado, a sua intervenção na esfera pública tem-se exercido 

fundamentalmente sobre a sociedade civil em detrimento da actividade pública no 

seio do espaço político formal. Tentaremos explicitar um pouco melhor este 

aspecto. 

Se bem que Graça Machel seja nos dias de hoje uma das personalidades 

mais conhecidas do continente africano, tendo sido até apontada como um dos 

possíveis candidatos à Presidência da República de Moçambique (dado que 

Joaquim Chissano anunciou já não ter intenção de se candidatar às próximas 

eleições), recusou liminarmente tal hipótese alegando estar cansada da política e 

avançando - em conferência de imprensa dada no final de uma sua visita ao 

nosso país a convite do Instituto de Apoio à Criança45 - ter-se retirado 

definitivamente da mesma em 1993, altura em que a Assembleia da República foi 

dissolvida. Graça Machel prefere de facto participar na vida pública moçambicana 

por intermédio de mecanismos accionados pela sociedade civil (como é o caso da 

Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade e outras organizações não 

governamentais) do que assumir cargos políticos. Por outras palavras, prefere 

mover-se nas esferas da política informal (chefiando organizações sociais, por 

exemplo) a envolver-se no espaço político formal, corporizado nos órgãos oficiais 

45 in www.google.com, entrada Graça Machel, "Graça Machel em Portugal - o que efeito da nossa 
consciência?" 
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do poder - seja ele executivo, legislativo ou judicial - que são também os mais 

visíveis. 

Ora é precisamente aqui que reside uma das questões nevrálgicas 

atinentes à inserção da mulher no espaço político formal. Em Moçambique, como 

em muitos outros países (inclusive na Europa Ocidental, se bem que em certas 

zonas, como é o caso dos países nórdicos, este fenómeno não seja tão notório), 

este espaço é ainda predominantemente masculino, constituindo a presença das 

mulheres uma excepção e não a regra. Tal não significa que o sexo feminino 

esteja totalmente desprovido de poder pois, como acabámos de ver em relação a 

Graça Machel, esse poder pode exercer-se através de organizações não 

governamentais ou ainda (como acontecia no império vátua, que já abordámos 

anteriormente), influenciando os homens detentores de cargos políticos e de 

alguma forma influenciando as suas decisões. Trata-se de um tipo diferente de 

poder, que se exerce de modo informal e como que subterrâneo e que está 

relacionado com os diferentes papéis que a sociedade atribui ao homem e à 

mulher, cujo resultado é a limitação desta última ao espaço doméstico. O facto de 

a mulher se ter historicamente constituído como principal responsável pelo 

cuidado da casa e dos filhos acaba por limitar a sua acção política ao lar ou, 

quando muito, a espaços de poder informal. 

Mesmo nos casos em que a mulher se consegue integrar no sistema formal 

de poder existe todo um conjunto de problemáticas a ter em conta que acabam 

por conferir um sentido totalmente diferente aos dados brutos que avançámos 

anteriormente neste capítulo. Na realidade, mesmo que as eleições de 1994 

tenham proporcionado uma maior representatividade da mulher no espaço político 

formal isso não implica uma alteração substancial da percepção que os homens, 

entendidos ainda como o grupo dominante, têm do seu lugar na sociedade. 

Tentaremos explicar porquê. 

No seu processo de inserção na actividade política a mulher sofre ainda os 

efeitos da desigualdade de género visto ser frequente que essa inserção não se 

faça por mérito próprio mas sim em virtude do seu meio familiar: muitas vezes as 
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mulheres que ascendem ao poder, seja no Parlamento, seja no Governo, ou até 

nos lugares cimeiros das hierarquias partidárias são esposas ou familiares de 

líderes políticos, o que significa que ascendem ao poder pela via masculina. 

Assistimos deste modo a uma perpetuação do modelo patriarcal que continua a 

subalternizar as mulheres, considerando-as como seres cuja função natural é 

mover-se na esfera doméstica, sendo incapazes de dar o "salto" para a esfera 

pública sem o apoio tutelar da figura masculina. 

Este tipo de pensamento acaba por condicionar as próprias atitudes 

femininas, que no seu discurso revelam ter interiorizado este padrão de 

inferioridade, ou seja, elas mesmas consideram-se como menos capazes do que 

os homens. De facto são elas as primeiras a afirmar coisas como "quando 

cometemos falhas todos apontam porque somos mulheres" ou " na casa não devo 

esquecer que sou mãe". Quer isto dizer que as mulheres assimilaram os papéis 

que a sociedade desde logo definiu serem os delas e que as leva inclusive a 

transpor para a esfera política esses mesmos papéis e capacidades aprendidos e 

desenvolvidos no processo de socialização levado a cabo pela família e pela 

escola. É este fenómeno que poderá explicar, pelo menos em parte, o facto de as 

mulheres escolherem preferencialmente a saúde e a educação como terreno ideal 

para levar a cabo a sua acção política. 

Deste modo, em Moçambique, a igualdade de direitos entre homens e 

mulheres - o que inclui naturalmente o direito à participação na vida pública -

deve ser recolocada nos seus devidos termos, o que implica a sua reinterpretação 

como um mero formalismo político e não como uma alteração radical das relações 

de género que modelam as relações sociais no país. Na realidade tal modelo não 

chega a ser posto em causa e para que isso aconteça é necessário muito mais do 

que simples declarações de boas intenções; é preciso que haja vontade política 

para alterar as mentalidades e desta forma catalizar a mudança do status quo. 
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VII. Conclusão 

Tendo em conta o ambiente político e social de Moçambique nas vésperas 

das primeiras eleições multipartidárias da sua história - ambiente esse em que 

avulta a longa duração da guerra, o elevado nível de analfabetismo e o 

desconhecimento do modelo político que se lhe desenhava no horizonte - o 

sucesso que as mesmas registaram, quer ao nível de participação quer da 

percentagem de votos validamente expressos, foi verdadeiramente 

surpreendente. Em termos muito simples tal significa que os moçambicanos não 

só acorreram em massa às urnas como aqueles que o fizeram fizeram-no quase 

sempre bem. Os baixíssimos índices de votos nulos e brancos (ver anexosl e 2), 

que são os mais claros sinais demonstrativos de incompetência política, ou seja, 

da falta de familiaridade com os conceitos básicos que regem as formas de 

governo de um Estado provam-no à saciedade. A campanha de educação cívica, 

que ultrapassou os aspectos mais elementares da educação estritamente eleitoral 

para abordar noções mais complexas da organização de um Estado democrático, 

logrou ir além de todas as expectativas. 

Os mais cépticos poderão argumentar que em muitos casos o exercício do 

direito de voto não foi um acto livre e consciente, tanto mais que a longa tradição 

de autoritarismo vigente no país, primeiro com o colonialismo e a seguir à 

independência com o regime de partido único, não era de molde a viabilizar esse 

tipo de escolhas de forma inteiramente autónoma. Nesse contexto - e tal 

constituiu um problema muito discutido por ocasião do acto eleitoral - muitas 

pessoas terão procurado votar de maneira bem explícita, por receio de vir a sofrer 

represálias, sem que isso significasse uma preocupação efectiva em entender o 

porquê da realização de tal acto. Porém, um exame mais cuidadoso deita por 

terra estas objecções. Na realidade, muitos dos entrevistados acerca da 

96 



importância das eleições para o futuro de Moçambique revelam estar 

conscientes de que estas representam um passo de gigante em direcção à 

prossecução da paz e de que nesse sentido são também um ponto de viragem na 

história do país. 

Por outro lado, e como já foi referido anteriormente neste trabalho, os 

testemunhos de algumas pessoas (maioritariamente jovens pertencentes às elites 

urbanas) acerca da definição do conceito de democracia poderiam, pela 

familiaridade que demonstram para com esta realidade, pertencer a qualquer 

cidadão europeu ocidental. Objecções à parte, a realidade que se impõe é o 

surpreendente entusiasmo manifestado pelo povo moçambicano a propósito 

destas eleições e a assimilação dos conceitos básicos da democracia 

representativa num espaço de tempo extraordinariamente curto. 

A análise detalhada do modo como decorreu o próprio acto da votação 

fornece-nos outras pistas que nos permitem concluir da profundidade dessa 

mesma interiorização. A nosso ver, o mais relevante não foi o entusiasmo com 

que as pessoas aderiram ao acto eleitoral - porque, cansados da guerra, os 

moçambicanos adeririam a esta ou a qualquer outra solução que lhes trouxesse a 

paz. Mais importante do que isso foi a ultrapassagem de certas barreiras 

psicológicas há muito enraizadas no subconsciente colectivo, como é o caso da 

crença segundo a qual os curandeiros, por exemplo, têm o poder de 1er os 

pensamentos, pelo que o voto não seria realmente secreto. 

Este foi um dos maiores obstáculos que a campanha de educação cívica 

teve de enfrentar e um dos temas que abordou com mais insistência (no cartaz 

utilizado para ilustrar os passos da votação, para citar apenas um exemplo, a 

fotografia que retrata o momento do voto propriamente dito exibe a legenda 

"ninguém vê nem sabe em quem o eleitor vota", num claro esforço para 

tranquilizar o cidadão relativamente a esse aspecto). Os resultados foram dignos 

de tanto empenho: confrontados com a pergunta acerca de quem fora o candidato 

46 AAVV, Moçambique - Eleições, Democracia e Desenvolvimento (Brazão Mazula, ed.), Maputo, edição patrocinada 
pela Embaixada do Reino dos Países Baixos, 1995, p. 175-76 
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da sua preferência muitos eleitores recusaram-se a responder, provando ter 

assimilado de forma muito satisfatória a noção do secretismo do voto. 

Ao analisar a participação das mulheres na campanha de educação cívica 

saltam à vista duas constatações particularmente relevantes: por um lado o sexo 

feminino esteve presente em momentos cruciais da campanha e, de acordo com 

as pesquisas efectuadas na época47, em número significativo, tendo 

desempenhado um papel bastante activo nomeadamente ao nível do trabalho de 

campo; por outro lado, o modo como a sua participação neste processo era 

encarada pelos diversos meios de comunicação social colocados ao serviço desta 

campanha foi francamente positivo, reforçando a igualdade de direitos entre os 

sexos, a independência da mulher relativamente ao homem no seio familiar - que 

se poderia inclusivamente traduzir na escolha de um candidato diferente - e 

também a importância da participação política do sexo feminino. Este facto é 

ainda mais encorajador se tomarmos em linha de conta que a comunicação social 

representa de alguma forma o retrato da sociedade em que se insere, donde se 

poderia concluir, numa primeira aproximação, que em Moçambique o fosso que 

separa os dois sexos em termos de conquista de poder político teria registado 

uma considerável redução. 

Não obstante, o optimismo resultante desta rápida e de certa forma pouco 

precisa observação não resiste ao confronto com outros factores, o mais 

significativo dos quais talvez seja a representatividade do sexo feminino nos 

órgãos de poder mais importantes e cujos números já avançamos num capítulo 

anterior do nosso trabalho. Estes dados revelam não só a esmagadora 

predominância do sexo masculino sobre o feminino no que se refere à partilha do 

poder político mas também - e este é um aspecto particularmente importante -

uma espécie de complexo de inferioridade por parte das mulheres, traduzido na 

ausência de auto-candidaturas femininas a um cargo de poder, neste caso ao de 

Presidente da República. 

47 por exemplo o estudo de Alcinda Abreu e Maria Angélica Salomão intitulado A mulher no caminho da democracia, in 
AAVV, Moçambique - Eleições, Democracia e Desenvolvimento (Brazão Mazula, ed.), Maputo, edição patrocinada pela 
Embaixada do Reino dos Países Baixos. 1995 
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Dito de outra forma, na sociedade moçambicana e apesar do muito 

que já foi feito em termos de prossecução da igualdade sexual existe ainda um 

conjunto de expectativas ao nível do género que penaliza as mulheres quando se 

trata de aceder ao poder político, isto é, ainda se espera que sejam apenas os 

homens a controlar este poder, permanecendo as mulheres confinadas a exercer 

soberania sobre o seu lar e a sua família. Isto poderá ajudar a explicar o facto de 

a elevada participação da mulher na campanha de educação cívica ter acabado 

por não se traduzir numa viragem radical no respeitante ao acesso da mulher a 

cargos públicos porque esta não é ainda considerada capaz de os exercer, ao 

contrário do que sucederia com um homem, uma situação que a auto-exclusão 

das mulheres só tem vindo a agravar. 

Face a este panorama, que conclusões se podem retirar em termos 

de relações de género em Moçambique? Já fornecemos atrás algumas pistas 

para responder a este problema mas entretanto há determinadas questões que 

permanecem: qual é afinal o exacto significado da intensa participação feminina 

na campanha de educação cívica que precedeu as primeiras eleições 

multipartidárias da história do país? Podemos considerar que esta participação 

corresponde a uma modificação drástica do modo como a sociedade encara a 

entrada das mulheres no mundo político, cujo corolário seria a igualdade sexual 

total? De um modo mais geral, é possível dizer que as mulheres moçambicanas já 

conquistaram a sua emancipação? 

Começando pela última questão - e muito embora correndo o risco 

de sermos demasiado óbvios - arriscaríamos uma resposta negativa. É verdade 

que em termos comparativos a situação das mulheres registou apreciáveis 

melhoras, tanto em ao nível da penetração no mercado de trabalho como no que 

se refere à participação política. Com efeito a diferenciação sexual do trabalho em 

Moçambique conheceu nos últimos anos um acentuado esbatimento, com a 

entrada em massa das mulheres nas actividades profissionais tradicionalmente 

tidas como próprias do sexo masculino - casos da informática, mecânica e 

engenharia. Por outro lado, estas começam já a ter um papel mais activo na 
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tomada de decisões e a acederem em maior número aos órgãos de poder, 

extravasando a esfera estritamente doméstica à qual a sua actividade tinha sido 

até aí limitada. 

Tudo isto aconteceu num momento em que as transformações 

políticas que ocorriam em Moçambique rumo a uma sociedade mais democrática 

criavam um clima mais propício à aceitação da entrada da mulher no mundo 

político e se conjugavam com o trabalho das mais diversas associações - como a 

Organização da Mulher Moçambicana (OMM), a Associação da Mulher Rural 

(AMRU), a Associação das Mulheres Empresárias e Executivas (ACTIVA), para 

citar apenas alguns exemplos - que se esforçaram e esforçam para proporcionar 

às mulheres moçambicanas uma maior consciência do seu papel na sociedade e 

para melhor as preparar para a conquista do lugar a que têm direito. Não pode 

haver dúvidas de que nestes aspectos a conjuntura beneficiou as mulheres, 

criando-se uma autêntica vontade política para a sua emancipação. 

Convém no entanto, a bem do rigor, moderar um pouco este 

optimismo, até porque se é verdade que só por má-fé se pode considerar que a 

situação da mulher moçambicana, em termos globais, não melhorou nestes 

últimos anos, não é menos verdadeiro que essa melhoria está ainda longe de 

atingir os níveis desejados. Se as mulheres executaram um trabalho importante 

na campanha de educação cívica para as eleições de 1994 e se a mensagem que 

os meios de comunicação social nela envolvidos passaram da sua participação 

política foi francamente positiva isso significa, sem dúvida, que o processo de 

igualitarização social está em marcha e não pode ser parado, o que por si só 

representa algo de extraordinariamente relevante. Mas, como dissemos atrás, não 

nos autoriza a pensar que tenha ocorrido uma mudança radical nas expectativas 

de género que existem na sociedade moçambicana. A verdade é que em 1994 o 

país se encontrava ainda numa fase de transição, pelo que não seria legítimo 

esperar tais mudanças. 

Deste modo parece seguro afirmar que esta intensiva participação 

das mulheres no processo político através de campanhas de educação cívica, 
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como foi o caso em 1994, constituiu um primeiro passo para efectivar o seu 

acesso ao poder político sem que isso signifique que o trabalho de conquista 

desse acesso chegou ao fim e foi levado a cabo com sucesso. Na verdade a 

emancipação das mulheres moçambicanas - não apenas em termos políticos 

mas também económicos e sociais - não é completa porque não se reuniram 

ainda as condições necessárias para tal: desfavorecidas no acesso à educação e 

à entrada no mundo do trabalho e inseridas num contexto familiar igualmente 

pouco encorajador em termos de busca da independência, não é de estranhar 

que estas mulheres permaneçam, em Moçambique, relegadas para uma posição 

subalterna. 
Por conseguinte, todo e qualquer optimismo que se venha a alimentar a 

esse respeito deverá ser, por enquanto e na nossa opinião, devidamente 

moderado por estas condicionantes. A participação da mulher no processo de 

educação cívica que acabámos de analisar constitui, sem dúvida, um primeiro 

passo rumo à sua emancipação; todavia, pelo menos no que diz respeito à 

política, há ainda muitas transformações a empreender. Transformações essas 

que, para serem efectivas, não se deverão cingir a uma mera vontade política por 

parte dos órgãos de poder (que como já vimos permanecem dominados pelo sexo 

masculino) mas terão também de passar pela capacidade de luta das próprias 

mulheres, a qual elas já revelaram possuir num grau considerável. Queremos com 

isto dizer, e para concluir o nosso trabalho, que a luta pelo efectivo 

reconhecimento da igualdade de direitos - políticos, económicos, sociais - cabe 

também ao sexo feminino, através da progressiva eliminação de complexos de 

inferioridade que ao longo de séculos lhe foram sendo instilados. Não se trata de 

um combate fácil, antes pelo contrário; mas é uma etapa de base, sem a qual as 

mulheres moçambicanas não poderão aspirar ao lugar a que têm pleno direito na 

sociedade em que vivem. 
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Anexo 1 

Eleições Gerais 1994 

Apuramento Nacional 

Eleições Legislativas 

Total de boletins de voto nas urnas: 5.405.611 
Total de eleitores inscritos nos cadernos de recenseamento: 6.148.842 

Total de votos validamente expressos: 4.773.225 

Total de votos brancos: 457.382 (8,46%) 

Total de votos nulos: 173.592 (3,21%) 

Total de votantes: 5.404.199 (87,89%) 

Total de abstenções: 773. 583 (12,58%) 

Partidos/Coligações 

AP (Aliança Patriótica - coligação) 

UNAMO (União Nacional de Moçambique) 

PT (Partido Trabalhista) 

FUMO/PCD (Frente Unida de Moçambique/Partido de Convergência 

Democrática) 

FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) 

SOL (Partido Social-Liberal e Democrático) 

PIMO (Partido Independente de Moçambique) 

RENAMO ( Resistência Nacional Moçambicana) 

PRD (Partido Renovador Democrático) 

PACODE (Partido do Congresso Democrático) 
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PADEMO (Partido Democrático de Moçambique) 
PPPM (Partido do Progresso do Povo de Moçambique) 

PCN (Partido da Convenção Nacional) 
UD (União Democrática - coligação) 



Anexo 2 

Eleições Gerais 1994 

Apuramento Nacional 

Eleições Presidenciais 
Total de boletins de voto nas urnas: 5.405.836 
Total de eleitores inscritos nos cadernos de recenseamento: 6.148.842 

Total de votos validamente expressos: 4.941.515 

Total de votos brancos: 312.143 (5,78%) 

Total de votos nulos: 149.282 (2,76%) 

Total de votantes: 5.402.940 (87,87%) 

Total de abstenções: 774.587 (12,6%) 

Candidatos 

Máximo Diogo José Dias (MONAMO) 

Carlos José Maria Jeque (Independente) 

Casimiro Miguel Nhamithambo (Sol) 

Mário Fernando Carlos Macheie (Independente) 

Carlos Alexandre dos Reis (UNAMO) 

Afonso Macacho Marceta Dhlakama (RENAMO) 

Jacob Neves Salomão Sibindy (PIMO) 

Padimbe Mohose Kamati Andrea (PPPM) 

Domingos António Mascarenhas Arouca (FUMO/PCD) 

Vasco Campira Monboya Alfazema (PACODE) 

Wehia Monakacho Ripua (PADEMO) 

Joaquim Alberto Chissano (FRELIMO) 



Anexo 3 

Agentes de educação cívica da CNE 

Província Agentes de educação cívica 

CABO DELGADO 138 

NIASSA 72 

NAMPULA 308 

ZAMBÉZIA 292 

TETE 83 

MAN ICA 70 

SOFALA 142 

INHAMBANE 149 

GAZA 132 

MAPUTO (PROVÍNCIA) 101 

MAPUTO (CIDADE) 113 

TOTAL 1600 
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Anexo 4 

Mulheres candidatas por círculo eleitoral 

(eleições de Outubro de 1994) 

Círculo Candidatas Total de candidatos % de mulheres 

289 14,53 

180 12,78 
649 16,95 
496 17,14 
186 16,67 
191 15,71 
238 13,03 
272 18,75 
187 24,06 

183 17,49 

244 27,87 

TOTAL 548 3115 17,59 

Fonte: todos os quadros foram retirados de AAW, Moçambique- Eleições, 

Democracia e Desenvolvimento (Brazão Mazula, coord.), Maputo, edição 

patrocinada pela Embaixada do Reino dos Países Baixos, 1995, tendo sido 

sujeitos a adaptações. 

Cabo Delgado 42 

Niassa 23 

Nampula 110 

Zambézia 85 

Tete 31 

Manica 30 

Sofala 31 

Inhambane 51 

Gaza 45 

Maputo 

(província) 32 

Maputo 

(cidade) 68 
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ERRATA 

Apesar da repetida revisão do texto final não foi possível detectar a tempo 
algumas falhas que se procurarão corrigir com esta errata. 

Assim: 

- Nas páginas de rosto a data deverá ser alterada para Setembro de 2003. 

- Na página 3, a nota de rodapé número 3 deverá ler-se " AAW, Polis -
Enciclopédia VERBO da Sociedade e do Estado, vol.l, Lisboa, Verbo, 1983, p. 857. 

- Na página 18, a nota de rodapé número 21 deverá ler-se "obra citada, 
p.141". 

- Na página 90, linha 21, onde se lê "ceda" deverá ler-se "cada". 

- Na bibliografia, dado o exposto na nota de rodapé número 23, não 
deverão considerar-se as enciclopédias. 
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