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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR 

(www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito 

o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento final.
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Resumo: 

 

Nos últimos anos os estudos sobre relações de género têm gerado muitos debates, principalmente 

quando o tema está associado ao meio rural, onde os processos de mudança e de aceitação de 

transformações de atitudes e comportamentos estão relacionados com a iliteracia, os costumes, 

tabus, bem como com a divisão social do trabalho configurados por relações de poder marcadas 

por desigualdades.  

 

O texto que se segue resulta de uma pesquisa empreendida com base em entrevistas semi-

estruturadas a mulheres camponesas residentes na localidade de Mucotuene, distrito de Chibuto, 

província de Gaza, numa comunidade de linhagem patrilinear onde a poligamia é encarada como 

tradição. Pretende-se analisar as diferentes relações de poder estabelecidas entre homens e 

mulheres num contexto onde a mulher tem dificuldades em participar activamente na luta pela 

igualdade dos seus direitos. Pretende-se igualmente analisar as principais práticas e estratégias 

utilizadas pelas mulheres no meio rural para contornar uma situação de desvantagem e conseguir 

obter algum poder dentro da família. 

  

O estudo permitiu aferir que na localidade de Mucotuene as famílias são compostas 

maioritariamente por mulheres, cujos maridos migraram para trabalhar em grandes cidades, 

sobretudo nas minas da África de Sul, deixando os seus agregados a serem geridos pelos 

respectivos elementos femininos. Os resultados demonstram que a ausência dos membros 

masculinos permite que algumas mulheres assumam um conjunto de tarefas económicas, 

educativas e políticas que, noutras condições, estariam sujeitas à autorização do marido, 

contribuindo de forma gradual para a sua participação na vida comunitária e para uma relação de 

poder mais simétrica. 

 

 

Palavras Chave: Mulheres camponesas, género, poder, desigualdades. Mucotuene/Gaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Aleia Rachide Agy, Mestre em Gestão de Empresas, pelo Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). 

É Pesquisadora Assistente no Observatório do Meio Rural. As suas áreas de pesquisa são: migrações rural-

urbano, relações de género, desenvolvimento agrário e rural, bem como padrões culturais dos 

moçambicanos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em Moçambique, fruto dos compromissos regionais e internacionais assumidos pelo país e do 

activismo de organizações da sociedade civil, diferentes entidades têm desenvolvido esforços no 

sentido de incluir nas políticas públicas e na sociedade a igualdade de género com vista à redução 

das assimetrias, disparidades e distribuição desigual de poder existentes entre homens e mulheres. 

 

A maior parte da população moçambicana vive em zonas rurais (69,4%), e as mulheres constituem 

mais da metade dessa população (52,1%). As relações de género no meio rural, onde predomina 

a dominação masculina, configuram costumes, tabús e a divisão sexual do trabalho, que, no geral, 

mantêm as mulheres subordinadas aos homens. Contudo, nas zonas urbanas há tendência para 

elas terem um papel cada vez mais activo no sector da indústria e serviços (Valá, 1997).  

 

De acordo com os dados do IOF 2014/15, no campo, a participação das mulheres circunscreve-se 

maioritariamente a actividades agrícolas de carácter familiar. Contudo, a sua colaboração para as 

mudanças socioeconómicas e políticas continua a ser inadequadamente reconhecida e, em grande 

parte, subavaliada, sobretudo nas estatísticas. Um dos entraves à visibilidade do trabalho feminino 

é a cultura patriarcal que não atribui competências e habilidades à mulher para a produção de 

riqueza. Por outro lado, o analfabetismo e a iliteracia, juntamente com o limitado acesso ao 

capital, aos recursos produtivos, ao conhecimento, à informação e tecnologia contribuem ainda 

mais para ocupar este lugar subalterno. Com a ausência de um conjunto de recursos, a mulher é 

colocada numa posição de desvantagem em relação ao homem, o que limita sua participação 

efectiva, por exemplo, na economia de mercado. 

  

O texto pretende analisar as transformações verificadas na distribuição social do trabalho, bem 

como no acesso ao poder económico que gradualmente as mulheres vão ganhando no meio rural, 

num contexto onde a migração masculina está presente na maioria dos agregados familiares. Em 

termos específicos,  procura-se referir as diferentes formas de relacionamento de género no Sul 

de Moçambique, com destaque para a localidade de Mucotuene, centrando-se nos rendimentos 

auferidos, consumo e investimento, bem como nos efeitos da migração e na emancipação da 

mulher.  

 

A análise da localidade de Mucotuene rermete-nos para um debate sobre o modo como se 

exprimem as relações sociais neste contexto. Assim, usamos a categoria género como um conceito 

que permite trazer ao de cima as hierarquias de poder subjacentes à convivência de homens e 

mulheres nas famílias entrevistadas. O uso deste conceito permite identificar os efeitos de 

posições diferenciadas configuradas por estruturas de poder marcadas pela dominação masculina. 

 

 

2. PRESPECTIVA HISTÓRICA DAS RELAÇÕES DE GÉNERO E PODER NO SUL DE 

MOÇAMBIQUE 

 

O parentesco, o casamento e formas de herança 

 

Desde os primórdios que as relações de género no Sul de Moçambique exprimem relações sociais 

fundadas na discriminação e violação de direitos das mulherres, repercutindo-se nas práticas 

culturais tradicionais, bem como no misticismo. No fim do século passado, Junod (1996: 85) 

explicava que, desde a juventude, o homem é considerado chefe (dentro do agregado familiar e/ou 

na comunidade) e adquire nome próprio, passando por um conjunto de cerimónias que o iniciam 

na vida adulta. O seu casamento só era permitido depois de adulto, bem como depois de conseguir 

reunir o valor do lobolo2. O estatuto do homem estava fortemente relacionado com o número de 

                                                           
2 O lobolo praticou-se primeiro com esteiras e objectos, depois com grandes anéis de ferro, obtidos por 

troca. Os bois passam a ser o meio habitual de “pagar o preço da mulher”, como transparece nas seguintes 

expressões técnicas: partir com um rebanho significa “ir ao lobolo”. “A mulher é a recompensa desse 
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mulheres que detinha. De facto, existem registos, sobre a região Sul de Moçambique, que dão 

conta de homens que, por serem herdeiros de famílias ricas, adquiriam por lobolo, uma segunda, 

e até uma terceira esposa3. 

 

De acordo com o mesmo autor, nas comunidades do Sul de Moçambique, quando a mulher nasce, 

todos felicitam a mãe pela "riqueza" que acaba de nascer. Logo, desde pequena, a menina começa 

a seguir os passos da sua mãe (brinca com panelas, carrega pequenos ramos). Um pouco mais 

crescida, começa a fazer o trabalho da mãe. Quando ela atinge a adolescência, os pais consideram-

na preparada para receber o casamento. As mulheres, no geral, conseguem encontrar marido na 

região sul de Moçambique onde prospera a poligamia. O entusiasmo da mulher não é o mesmo 

depois de casamento, pois, no geral, as esposas têm pouca intimidade com o seu marido4. É 

comum nesta região que os homens passem maior parte do seu tempo fora de casa (com amigos 

e com outras mulheres), deixando os seus filhos e família sob os cuidados da mulher. 

 

Em caso de morte do marido, as mulheres são distribuídas aos irmãos do defunto por ordem de 

idade (o mais velho com a mais velha das mulheres, e assim sucessivamente). Depois de um ano 

de luto, cabe à família do defunto a decisão sob a herança. Os bens mais valiosos do defunto são 

as viúvas que são distribuídas como referido anteriormente5. De seguida, são os bois e o dinheiro 

que são entregues ao irmão ou, na sua ausência, aos filhos do defunto. Todas as azagaias vão para 

os filhos e para os sobrinhos. De acordo com estudos realizados por Junod (1996: 254-257), as 

mulheres que herdam são irmãs do defunto que recebem os bens e guardam para os seus filhos 

que são sobrinhos uterinos do defunto6. 

 

A poligamia7 é comum em toda a região Sul, mas isso não quer dizer que todos os homens tenham 

muitas mulheres. Na relação poligâmica, a mulher é reduzida a uma situação inferior: pelo facto 

de ter sido “paga”, deve trabalhar para o marido, que lhe dá muito pouco em troca. Todo o 

adultério é proibido à mulher casada, mas o marido é absolutamente livre, por não ser comprado. 

Os filhos,8 por mais amor que a mãe tenha, não lhe pertencem; são propriedade do pai e, em caso 

                                                           
processo “foi comprada com os meus bois”. A falta de bois, devido às guerras, fez com que o lobolo fosse 

realizado por enxadas, bem como por outros utensílios. A prática do lobolo fortifica na família patriarcal o 

direito do pai, marca a diferença entre um casamento legítimo e um casamento ilegítimo. A mulher não 

pode abandonar o marido sem que o seu grupo restitua o lobolo. O mesmo não garante que o marido não 

possa reclamar as suas cabeças, nem garante que a mulher não se separe dele. As exortações dirigidas a 

recém-casados no dia do seu casamento provam claramente que, graças ao lobolo, o marido tem sobre ela 

todos os direitos, ele usa e abusa delas (Junod, 1996: 254-257). 
3Para cada nova mulher que o homem adquire ele deve construir uma palhota. A primeira esposa é 

considerada a principal. 
4A recém-casada deve trabalhar para a sogra. A mulher respeita, geralmente, os irmão mais velhos do 

marido e mantém convívio livre com os mais novos. Existem relatos de que a mulher comia distante do 

homem, onde o homem se sentava na cadeira e a mulher na esteira, demostrando uma autoridade de quem 

é que relamente manda dentro da casa. As ocasiões em que era possível encontrar homens e mulheres a 

conviverem juntos, referem-se a cerimónias fúnebres e matrimoniais. Sendo que esses encontros não 

invalidavam que existesse uma clara divisão de tarefas entre eles. 
5De referir que as viúvas podem não aceitar viver como o irmão do defunto e encontrar uma outra pessoa. 

Se o amante quiser levar a esposa do defunto deve pagar o lobolo ao defunto, "mulher herdada não pode 

ser obrigada". 
6 Contudo, existem fontes orais que denotam que existem mudanças significativas em termos de mudanças 

na distribuição da herança, onde a mulher consegue negociar a sua parte na herança dentro do agregado 

familiar. O que poderá constituir tema de pesquisas futuras.  
7Embora a origem da poligamia não se possa determinar com exactidão. Existem alguns costumes que 

concedem à primeira mulher o estatuto de principal e as outras são consideradas como segundas esposas 

(Engels 1984). 
8 É comum na região sul de Moçambique que os filhos do sexo masculino sejam considerados herdeiros, e 

que ajudam na defesa da família. Se são mulheres, é uma riqueza, "mais bois para a família", e aos irmãos 

não faltarão mulheres, "vendem-se as irmãs para promover os irmãos" (Junod, 1996:254-259). 
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de divórcio e/ou morte, os mesmos pertencem ao pai9 ou à família paterna, como estabelecido nas 

normas e regras de filiação patrilinear (Junoud: 260-262).  

 

Ambiente económico  

 

Desde períodos pré-coloniais, as actividades da mulher no Sul de Moçambique circunscreviam-

se à prática da actividade agrícola, (sacha, desbravar a terra, colher os produtos, entre outros), 

bem como na preparação das refeições para a ceia familiar. Por sua vez, os homens tinham como 

trabalho principal a construção de celeiros e a reparação de palhotas, tratamento do gado, fazer 

todos os utensílios agrícolas, para caça e pesca10. Embora existam registos de que as mulheres 

faziam o corte de madeira, não só para o uso como combustível lenhoso, mas também para a 

construção de palhotas (Zimba, 2003). Como também existem registos da participação masculina 

no comércio de marfim no sul de Moçambique, onde as mulheres não tomavam nenhuma decisão 

em relação aos contratos estabelecidos com os compradores. Bem como não desempenhavam 

qualquer papel no processo da venda incluindo a negociação do preço a estabelecer pela 

mercadoria. Neste caso, Zimba (2003) explica que as mulheres subordinavam-se às decisões dos 

homens respeitantes à venda de todos os produtos agrícolas. 

 

Durante o período colonial, Moçambique sofreu a pressão do domínio estrangeiro, que ajustou os 

comportamentos tradicionais (sobretudo no que diz respeito à esfera pública de actuação das 

populaçãoes) aos comportamentos de padrão europeu. Os homens acabaram por ser treinados para 

a procura de emprego no sector formal, onde o trabalho assalariado passou a ser compreendido 

como o trabalho produtivo, mas, em contrapartida, o trabalho doméstico não foi reconhecido 

como trabalho, mas como um conjunto de actividades da esfera natural da actuação feminina; sem 

qualquer tipo de remuneração. A mulher ficou encarregue de todos os trabalhos domésticos e 

agrícolas (Frias, 2006:106). 

 

Existem indicadores de actividades de caracter migratório, onde para os homens migrar 

significava passar por uma fase de crescimento, ser responsável e atingir a maturidade. Ao mesmo 

tempo, as mulheres estavam, de facto, proíbidas de migrar para as cidades e para a África do Sul 

pelas leis coloniais e pelas políticas de recrutamento para as minas que não incluiam mulheres 

(Newitt 1995).  

 

Contudo, existem registos na província de Gaza de alguns casos de mulheres que migravam da 

província de Gaza para Maputo e para a África do Sul, o que formalmente apenas era possível 

com a aprovação de um familiar masculino. As actividades económicas desenvolvidas em 

contextos migratórios eram na sua maioria de caracter informal (como o fabrico local de cerveja); 

                                                           
9 Mais recentemente, a lei da família, no artigo 313 (2004:29), determina que, em caso de divórcio, 

separação judicial ou separação de facto, ou anulação do casamento, o poder parental é exercido por acordo 

dos pais, sujeito a homologação do tribunal, que é recisada se o acordo não corresponder ao superior 

interesse do menor, incluindo o interesse de ele manter uma relação de proximidade com o progenitor a 

quem não seja confiado. 
10 Registos de trabalhos realizados no meio rural, concretamente no distrito de Chokwé, província de Gaza, 

dão conta de que homem e mulher podiam trabalhar juntos na machamba mas, depois do trabalho, a mulher 

ainda tinha que ir acarretar água e cozinhar – Após a machamba, a mulher tinha que ter o almoço pronto; 

se demorava levava  pancada do marido. A mulher tinha que levar os bois à machamba enquanto que o 

homem apenas fazia controlo do trabalho dela. O homem podia bater na mulher se achasse que ela não 

tinha trabalhado o suficiente. Antigamente, o homem bebia muito; o que impulsionava situações de 

violência doméstica – existem relatos de que o homem comprava roupa para si próprio na África do Sul 

enquanto que para a esposa mandava fazer roupa de saco de farinha; o homem não comprava capulanas. A 

mulher tinha que amarrar o seu filho em pele de animal. O homem tinha o poder de decidir tudo. Decidia o 

que e quando se comia. Havia poucos casos de homens com uma mulher só. Era comum que todas as 

mulheres vivessem na mesma casa. Fora os pais das meninas que ofereciam as filhas aos homens que tinham 

muito gado (casamento) – A mulher comia na cozinha, o homem na mesa (Zimba, 2003). 
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frequentemente vinham a ser consideradas “raparigas perdidas” ou prostitutas, e tornavam-se, 

geralmente, mães solteiras conduzindo vidas muito difíceis (Isaacman e Isaacman 1983; Sheldon 

2002).  

 

As fontes revelam histórias de mulheres, cujos maridos estavam a trabalhar na África do Sul, que 

eram negligêciadas  e que passaram por períodos de incerteza e de fome. Contudo, puseram de 

lado os antigos tabus de divisões de trabalho de acordo com o género e tornearam as regras 

coloniais, demonstrando que as mulheres eram as principais arquitectas das estratégias de 

sobrevivência (Isaacmann, 1996:10).   

 

Ambiente Sociopolítico 

 

A interacção entre homens e mulheres no campo sociopolitico é analizado por Zimba (2003:23-

25), especificamente sobre a contribuição da mulher para o desenvolvimento das relações de 

poder que emergiram no sul de Moçambique (séculos XVIII e XIX) por causa do envolvimento 

das mesmas na produção agrícola e no comércio. 

 

A autora (2003:115) explica que a produção e a preparação de comida criou oportunidades para 

algumas mulheres afirmarem autoridade social11, sobretudo dentro da família, onde o papel da 

mulher na actividade agrícola conferia-lhe maior autoridade social e poder político. Casos 

concretos demonstram que a preparação de comida 12  necessária para eventos de carácter 

socioeconómico como, por exemplo, para que a caça de animais pudesse acontecer com sucesso, 

demonstrando que a preparação da comida, que era, e ainda é, uma tarefa essencialmente 

feminina, estava, de facto, em associada com a participação activa da mulher na vida política, 

social, e económica dos reinos do Sul de Moçambique. 

 

As mulheres não só ajudavam no processo das transacções comerciais, mas também tornaram-se 

um factor crucial para o sucesso dos negócios nos quais as suas famílias estivessem envolvidas , 

através de gestos simples, como a oferta de uma bebida de fabrico local, um prato de comida, ou 

a hospitalidade em geral, que se tornaram tradição nas famílias de comerciantes e governantes 

africanos. 

 

Durante o período da venda de mercadoria (como o marfim, cobre, madeira, ou comida) a mulher 

não tinha qualquer participação. Existem indicações da participação da mulher no transporte dos 

produtos para posterior venda 13 . A mulher também participava na preparação dos artigos 

femininos (véus, pulseiras, entre outros) que eram obrigatórios nas transacções comerciais14. 

                                                           
11  A mulher, precisamente a esposa, durante a caça participava na preparação dos alimentos, e 

desempenhava um conjunto de tarefas sem as quais a caça não poderia ter sucesso. Depois da caça, as 

actividades por realizar (como preparação de peles, dentes, preparação da carne para vender no mercado 

internacional) envolviam, tanto homens, como mulheres. Sob o ponto de vista da divisão de trabalho, os 

homens claramente ficavam responsáveis pelos dentes e peles dos animais que serviam de artigos para o 

comércio internacional. 
12 Como explica Piepoli (2008), foi precisamente no sector alimentar que as mulheres, particularmente as 

de Maputo, ao longo da década de 1980, iniciaram a sua vida activa, num contexto de crise económica 

alimentar, procurando encontrar uma solução para os problemas económicos das suas famílias. Fazendo 

uso de um conjunto de competências nesse domínio, as mulheres apostaram na preparação de alimentos 

cozinhados para vender.  
13  O atributo físico da mulher era muitas vezes procurado pelos comerciantes quando escolhiam 

transportadores de mercadoria. Os mercadores empregavam carregadores do sexo feminino, pois sabiam 

que as mulheres carregavam carga pesada por distâncias muito longas, enquanto os homens, normalmente, 

abandonavam a mercadoria durante as jornadas (Zimba, 2003:117). 
14  Tudo indica que isto estaria relacionado com o grau do envolvimento da mulher nas transacções 

comerciais. A inclusão de artigos femininos não era apenas mera cortesia. As esposas dos comerciantes 

africanos exerciam forte influência sob os seus cônjuges, principalmente no início das negociações, altura 

em que ambos recebiam os artigos (Zimba, 2003:126-127). 
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Durante o periodo colonial, a mulher participou na guerra de libertação nacional o que lhe 

conferiu a possibilidade de negociar as relações e os papéis na esfera doméstica. Com a criação 

do movimento nacionalista, durante o processo de libertação do país, mulheres e homens foram 

mobilizados para participar. Numa fase inicial, a participação da mulher foi motivada por razões 

instrumentais, para intensificar o esforço da libertação contra o colonialismo. Num segundo 

momento, o movimento de libertação teve que apelar à participação da mulher, como indivíduo, 

mãe, irmã, militante e camarada, o que lhe conferiu maior abertura no âmbito político15. Foi 

também possível iniciar os primeiros passos para que as relações sociais de género se baseassem 

na igualdade de direitos e deveres (Casimiro, 2004: 137-139). A autora explica que este factor 

contribuiu para que, nas primeiras eleições legislativas em Moçambique, a mulher ocupasse 28% 

dos lugares parlamentares, bem como para a introdução de programas de género a nível 

governamental. 

 

 

3. OBJECTIVO DO ESTUDO E METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Estudar as relações de género em contextos rurais de Moçambique, bem como a participação 

activa da mulher no processo de tomada de decisão levanta-nos imensos desafios a nível teórico, 

no que diz respeito à recolha da informação, bem como do tratamento dos dados. Pelo facto de a 

mulher no meio rural ainda precisar de autorização (do seu marido, chefe da localidade, entre 

outros) para conceder uma entrevista, bem como para tomar decisão, controlo e autonomia em 

relação à sua vida. 

 

É neste contexo que se pretende estudar os diferentes papéis desempenhados por homens e 

mulheres no meio rural de Moçambique e a sua contribuição para as relações de poder económicas 

e políticas no processo da tomada de decisão da mulher em relação aos rendimentos auferidos na 

produção agrícola, bem como identificar um conjunto de estratégias de tornear dentro dessa 

relação. 

 

Na prossecução deste objectivo foram utilizadas metodologias de investigação 

predominantemente qualitativas com destaque para quatro técnicas distintas. Em primeiro lugar, 

e com vista a promover o quebra-gelo e conquistar a confiança dos interlocutores, organizou-se 

dois grupos focais, com dimensões variáveis (entre 8 e 15 camponeses, envolvendo ao todo 20 

mulheres e 10 homens) cujo exercício decorreu, na maioria dos casos, no própria exploração 

agrícola. As perguntas foram colocadas em língua portuguesa, sendo posteriormente traduzidas 

para a língua local, com o apoio de técnicos extensionistas ou de líderes locais. Os conteúdos das 

discussões dos grupos focais foram gravados em áudio e posteriormente transcritos para texto. A 

constituição de grupos restritos e pré-familiarizados proporcionou um maior à vontade para a 

participação, patente na vivacidade dos comentários, nas discordâncias e em alguns comentários 

humoristas 16 .Num segundo momento, foram realizadas 15 entrevistas semi-estruturadas em 

Mucotuene17 (11 entrevistas a camponeses, e a quatro autoridades locais ). 

                                                           
15 Apesar de todos os esforços da Frelimo para promover a emancipação da mulher, “no campo das relações 

e lugares sociais de homens e mulheres pouco tinha mudado” (Piepoli, 2008: 261), pelo que os primeiros 

esforços das mulheres foram realizados de uma forma muito discreta, escondendo o papel de negociantes 

por detrás da imagem de dona de casa. Numa segunda fase, as mulheres começaram a ponderar a 

possibilidade de se especializarem no tráfego de produtos agrícolas, que seriam fornecidos às mulheres 

cozinheiras. Como explica a autora, é neste contexto que nos inícios da década de 1980 aumentou 

substancialmente o número de dumbanengues (mercados informais insalubres) em Maputo. 
16 No distrito de Chibuto foi realizado um segundo grupo de discussão envolvendo 30 camponesas na 

localidade de CocaMissava, localizada nas margens do rio Limpopo, ajuzante de Mucotuene, 

particularmente marcado pela migração masculina para a África do Sul. 
17 Em Mucotuene foram entrevistadas camponesas associadas que foram abrangidas por diversos projectos 

de intervenção comunitária no domínio da prestação de cuidados a crianças órfãs com HIV-SIDA da 

prevenção e tratamento da tuberculose. Como estratégia para potenciar a segurança alimentar e como forma 
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Num terceiro momento, foram aplicados inquéritos por questionário aos próprios camponeses (20 

questionários) com o objectivo de compilar as quantidades produzidas e valores da venda. 

 

Finalmente, ao longo da presença no terreno observaram-se diversos aspectos, como as 

ferramentas e utensílios utilizados (enxadas, regadores, botas, etc.), as condições de habitação e 

a posse de bens de consumo (motas, bicicletas, telemóveis), assim como as dinâmicas de 

relacionamento entre os próprios camponeses, e entre estes e as comunidades externas. Os 

comentários dos participantes foram comparados com as acções por eles realizadas. 

 

A identificação e a integração na comunidade de Mucotuene foi facilitada pelos Serviços 

Distritais para as Actividades Económicas, o que não deixou de condicionar18, como se verá 

adiante, os resultados da pesquisa. 

 

A realização da entrevista contou com a facilitação de tradutores, que eram membros das próprias 

comunidades ou extensionistas. Muitas das traduções foram sujeitas a interpretações dos 

fenómenos e adição de novos elementos nas respostas. Pelo facto de estarem próximos e 

relativamente integrados na comunidade, os extensionistas forneceram frequentemente 

interpretações das respostas dos entrevistados, o que não deixou de ser bastante profícuo para a 

análise de conteúdo. Pelo facto de terem fornecido importantes informações sobre as dinâmicas 

locais, contextualizando frequentemente as respostas dos intervenientes, os extensionistas 

constituíram, na verdade, importantes informantes privilegiados. 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO  DO GRUPO ALVO NA UNIDADE ESPACIAL ESTUDADA 

Localizada na província de Gaza19, no posto administrativo de Chaimite, a aproximadamente 30 

km da cidade de Chibuto, Mucotuene é uma localidade que se caracteriza pela presença de 

camponeses associados, que começaram a praticar a agricultura comercial com apoio da 

organização não-governamental Auxílio Mundial (vocacionada localmente para a identificação e 

intervenção de doentes com tuberculose e para a mitigação dos problemas do HIV-SIDA).  

 

A população entrevistada pertece à associação de camponeses de Mucotuene e é composta, na 

sua maioria, por mulheres (91,0%), casadas e viúvas, com uma média de idade de 44 anos. O 

agregado familiar é composto, em média, por 5 membros, onde pelo menos um membro do 

agregado familiar se encontra a trabalhar na África de Sul.   

 

As mulheres casadas vivem, na sua maioria, com os seus sogros, porque os seus maridos 

encontram se a trabalhar nas cidades da África de Sul, e as viúvas vivem com os seus filhos ou 

netos. As casadas e com os maridos a trabalhar nas terras do Rand vivem em casas melhoradas 

do tipo convencional com casa de banho fora de casa e as viúvas em casas do tipo mista20.  

                                                           
de ocupar e garantir algum sustento para os voluntários, optou-se pela constituição da Associação de 

Mucotuene onde cada um obteve uma parcela agrícola, onde podia produzir para si e para o mercado. A 

Associação de Mucotuene conta com 62 produtores (cada um com 0,2 ha), numa área total de 350 hectares. 
18A identificação da comuidade no Chibuto foi facilitada pelos Serviços Distritais para as Actividades 

Económicas. Não deixou de ser notória uma preocupação política por parte dos responsáveis distritais do 

Ministério da Agricultura, no sentido de mostrarem a investigadores externos os produtores agrícolas de 

sucesso na região e não tanto os fenómenos de subaproveitamento da terra. 
19 As mulheres rurais, de uma foma geral, vivem perante um contexto onde ela “carrega” o pesado fardo de 

assegurar a sobrevivência e a reprodução social da família, num contexto comunitário e familiar de pobreza. 

Muitas mulheres no meio rural estão completamente desprotegidas, num lar sem segurança, onde o 

planeamento familiar não é efectivo. Não têm controlo sobre os recursos, nem participam nas decisões 

importantes na comunidade ou na família (Valá 2012).  
20 O Instituto Nacional de Estatística (Chipembe et al. 2008: 19) define “casa mista” como uma casa 

contruída com materiais duráveis (bloco de cimento, tijolo, chapa de zinco/lusalite, telha/lage de betão) e 
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A participação de homens e mulheres em organizações democráticas e noutros tipos de 

organizações é muito reduzida. As organizações em que esta população se envolve são, na sua 

maioria, ONGs (organizações não-governamentais) que fazem o acompanhamento da produção 

agricola e a formação dos camponeses em matéria de gestão dos rendimentos auferidos na 

produção. 

 

4.1. Níveis de acesso à Educação 

 

No geral, a taxa de alfabetização entre as mulheres é muito baixa quando comparada com a dos 

homens. Facto que se verifica na província de Gaza onde a taxa de alfabetização nas mulheres é 

inferior à dos homens em 26,0% (Chipembe, 2008). 

 

Na comunidade de Mucotuene nota-se uma melhoria em termos de infraestruturas (casa do tipo 

convencional e mista com acesso a energia, água, e a bens de consumo). Contudo, encontrámos 

somente uma escola primária que lecciona até à 5ª classe, construída de forma convencional. 

Encontraram-se pequenas escolas construídas com materiais locais, bem como aulas leccionadas 

debaixo de árvores. Os alunos que pretendem continuar a estudar têm que se dirigir à cidade de 

Chibuto21. 

 

A língua predominante na localidade de Mucotuene é o xitsonga. Da população entrevistada, mais 

da metade das mulheres (64%) não terminou a 5ª classe, somente 9,0% dos homens mencionaram 

que frequentam a 11ª classe22.   

 

Foi notório em Mucotuene e no distrito de Chibuto, no geral, que as crianças em idade escolar 

constituem o grupo das que mais tardiamente começam a estudar e, quando frequentam a escola, 

muitas vezes, fazem-no de forma irregular. Por um lado, não existe vontande por parte de seus 

pais para que as mesmas frequentem a escola e, por outro lado, as crianças são frequentemente 

incumbidas de tomar conta do gado bovino, bem como de trabalhos domésticos, coincidindo 

muitas vezes esta actividade com os horários escolares, com reflexos negativos na assiduidade e 

no aproveitamento escolar23. 

                                                           
materiais de origem vegetal (capim, palha, palmeiras, colmo, bambu, caniço, adobe, paus maticados, 

madeira, etc.). 
21  De acordo com Chipembe (2007), o distrito de Chibuto apresenta um total 111 escolas primárias do 1º 

grau (que leccionam da 1ª classe até à 5ª classe), 26 escolas primárias do 2º grau (6ª e 7ª classes), 5 escolas 

secundárias do 1º grau (da 8ª classe à 10ª classe) e 4 escolas secundárias do 2ª grau (11ª e 12ª classes).   
22 Aspecto que está de acordo com os dados estatísticos do censo populacional de 2007 que indicam que, 

no distrito de Chibuto, a taxa de analfabetismo na população feminina é de 43,6% e de 19,6% no caso dos 

homens.  
23 Segundo a interlocutora (extensionista das actividades económicas), como contrapartida da actividade de 

pastor, os jovens são, no final de um ano, gratificados com uma cabeça de gado, cujo valor real pode ser 

equivalente a vários meses de salário de um professor. Ao valor monetário do gado bovino acresce o 

respectivo valor simbólico, uma vez que, por causa  do lobolo, constituiu tradicionalmente um importante 

recurso para a realização do casamento, permitindo, desta forma, a constituição de alianças com outras 

famílias assim como a reprodução social. Salvaguardada a distância geográfica (de cerca de 100 km) e 

socio-cultural, uma professora primária de uma escola do distrito de Magude (também caracterizado pela 

preponderância da criação de gado bovino no tecido económico) forneceu um testemunho complementar. 

Depois de interpelar os encarregados de educação sobre a reduzida taxa de assiduidade das crianças e 

respectivas repercussões no aproveitamento escolar, um progenitor respondeu que, apesar de nunca ter ido 

à escola, detinha dezenas de cabeças de gado, ao contrário da docente, que necessitava do apoio da 

comunidade. A necessidade de envolvimento dos mais novos nas actividades pecuárias fazia com que as 

várias crianças da família não pudessem frequentar a escola em simultâneo (alternando desta forma uma 

semana cada uma). Segundo a docente, as crianças são inclusivamente desaconselhadas pelos pais a 

frequentar a escola com perguntas do género “queres ir à escola para seres pobre como o teu professor?”. 

Esta representação social do professor primário (como alguém desprovido de meios) é comum em diversas 
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Dados censitários (2007) indicam que, no distrito de Chibuto, entre as crianças do sexo feminino 

com mais de 5 anos de idade, 59% nunca frequentaram a escola e somente 11% concluíram o 

ensino primário. A maior taxa de adesão escolar verificou-se no grupo etário dos 10 aos 14 anos, 

onde 64% das crianças do sexo feminino frequenta a escola, o que reflecte a entrada tardia na 

escola da maioria das crianças rurais, sobretudo raparigas.  

 

4.2. Origem dos rendimentos económicos 

Aferiu-se que a principal fonte de rendimento dos camponeses na comunidade de Mucotuene (na 

figura 1) é a actividade agrícola (45,0%) que contitui a principal ocupação de todos os 

camponeses, homens e mulheres, entrevistados em Mucotuene,24. Todos os camponeses guardam 

para si as primeiras três linhas de produção para auto-consumo ou venda pessoal, sendo que as 

mulheres são as que, frequentemente, optam pela primeira opção, enquanto os homens preferem 

a venda25.  

A Associação aconselha os camponeses a vender a produção de forma conjunta no mercado de 

Chibuto, e a equipa seleccionada para a venda inclui mais homens que mulheres, facto que pode 

estar relacionado com a acumulação de tarefas diárias da mulher. O rendimento proveniente da 

venda é posteriormente dividido pelos membros da Associação de acordo com a quantidade da 

produção entregue, após revenda reserva-se uma parte para a compra de insumos agrícolas. O 

valor médio das receitas anuais proveniente da actividade agrícola por camponês respondente é 

sempre superior a 24.657,00 meticais.  

 

Grafico 1 

 Origem do capital do agregado familiar 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nos resultados obtidos. 

                                                           
zonas rurais do Sul de Moçambique, detém um significado sociológico interessante de sublinhar, 

explicativo das dinâmicas da região, em particular das estratégias de reprodução social no geral. 
24  A fonte de rendimento dos agregados familiares no Sul de Moçambique é sobretudo o trabalho 

remunerado. As transferências constiuem fontes de rendimento importantes, reflectindo o trabalho feito nas 

minas e noutros sectores na África do Sul. As actividades por conta do outrem, ou por conta própria, como 

as micro-empresas são fonte de rendimento para uma proporção significativa dos agregados familiares 

rurais em toda a região (PDSA, 2011).  
25  Loforte (2000:158) refere que uma boa mãe, uma mulher forte é vista como aquela que, 

independentemente dos rendimentos do esposo, consegue obter alimentos para os seus dpendentes, 

maximizando as hipóteses alternativas de fonte de rendimentos. 

45,0%

5,0%17,5%

2,5%

0,0%

30,0%

Produção da machamba Negócio paralelo por conta própria

Assalariamento por conta de outrem Banca comercial

"sete Milhões” Xitique / Bancos comunitários
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Muitos camponeses em Mucotuene apresentam dificuldades de acesso ao crédito formal26 em 

virtude da ausência de documentos de identificação, inexistência de garantias, dificuldade de 

formalização de planos de negócio ou da deficiente penetração do sistema bancário, entre outros 

aspectos. As dificuldades apresentadas nos reembolsos são devidas, muitas vezes, à 

imprevisibilidade da actividade agrícola. 

 

Num contexto de risco, as camponesas em Mucotuene tendem a considerar os sistemas de 

poupança e de crédito comunitário como alternativas bem mais apropriadas às suas 

possibilidades. Da análise das respostas das mulheres, no geral, 30% referiu que as poupanças 

informais permitem a reunião de importantes quantias monetárias27. Os contributos mensais para 

os xitiques em Mucotuene são de 200,00 Meticais. Estes sistemas de poupança informal com 

distribuição de benefícios rotativa não estão isentos de problemas e de dificuldades causados, 

sobretudo, pela falta de poder económico das camponesas, e pela desconfiança manifestada em 

relação ao vizinho28. Os comentários seguintes são disso ilustrativos:  

 

- “Fazemos estique [xitique] tipo um depósito que só apahamos em Dezembro, mas se pedir o 

dinheiro antes [de Dezembro]…tem que devolver com juros e, muitas vezes, eu não tem ... depois 

quando é assim os outros que participam falam muito...” (camponesa de Mucotuene, 40 anos, 

traduzida por um extensionista rural). 

 

Os camponeses entrevistados afirmaram que apluriactividade (17,5% por via do assalariamento e 

5,0% pela criação de um negócio por conta própria, paralelamente à actividade agrícola) constitui 

um importante complemento às receitas provenientes da agricultura. A pluriactividade permite a 

os camponeses melhorarem as suas casas e investirem na escolarização dos mais novos, na saúde 

e na compra de gado e insumos agrícolas, assim como contratar mão-de-obra para apoiar nas 

actividades agricolas.  

 

As mulheres em Mucotuene tendem a diversificar as suas actividades, não são somente como 

camponesas e mães de família, mas também se dedicam a actividades de carácter comercial, de 

saúde e de apoio comunitário:  

 

- “o dinheiro apanha de formas diferentes, só no fim da campanha é que a pessoa sabe quanto 

tem. Mas como sou médica tradicional, conheço muitas plantas medicinais, então, no tratameno 

das pessoas ela junta o dinheiro e quando tem um trabalho a fazer na machamba utiliza esse 

mesmo dinheiro” (camponesa de Mucotuene, 55 anos, traduzida por um extensionista rural). 

                                                           
26 As microfinanças referem-se à prestação de serviços financeiros relacionados com depósitos, créditos, 

ou seguros diversos e que envolvem reduzidos montantes monetários, concedidos a entidades, individuais 

ou colectivas, formais ou informais, de baixo rendimento, tendencialmente excluídas do sistema bancário 

tradicional. As microfinanças surgiram da necessidade de criação de alternativas de acesso ao crédito por 

pessoas que não dispõem de condições de acesso aos bancos tradicionais e sem condições para apresentação 

de garantias ao crédito. O microcrédito vem sendo entendido como uma política que aparece nas regiões 

em desenvolvimento para combater a pobreza. Para além do acesso ao consumo, o microcrédito permite a 

abertura de pequenos negócios, a criação e manutenção de postos de trabalho, e, assim, geração de renda 

para as famílias, provocando um efeito multiplicador dos benefícios da comunidade. Ao longo das últimas 

décadas, diversas iniciativas de microcrédito penetraram nos meios rurais26 (Feijó e Agy, 2015).  
27 A adesão das mulheres a novas formas de cooperação extra-agregado familiar empodera-as. Muitas 

mulheres nestes grupos são viúvas ou separadas mas a pesquisa em vários países do mundo revela que as 

casadas também têm a possibilidade de operar com uma independência considerável dos seus maridos, 

mantendo orçamentos separados e, por vezes, até poupanças (Kabeer, 2003: 120-121). 
28 As actividades geradoras de rendimento, através de redes sociais fora do agregado familiar, conferem às 

mulheres melhor possibilidade de negociação, maior grau de autonomia e de poder político, ainda que as 

relações desiguais de poder, o acesso desigual aos recursos e ao crédito, sejam motivos de desavença com 

os membros masculinos dos agregados familiares (Osório e Mejia, 2006; Casimiro, Bonate e Mungói, 

2007). 
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Existem também homens que apoiam as mulheres idosas na destronca e na sacha dos terrenos. 

Esse trabalho é muitas vezes pago com produtos alimentares ou com um valor simbólico de 

aproximadamente cem meticais. 

 

A incerteza da produção agrária, acumulada à falta de investimento e de mercados, contribui para 

que homens e mulheres no meio rural procurem diversificar as suas actividades com outras não-

agrícolas (Negrão, 2006, Chambe, 2011), com trabalhado assalariado,  contribuindo, desta forma, 

para a diversificação do rendimento familiar. 

 

4.3. Consumo e Investimento 

 

Um aspecto que se procurou compreender ao longo da investigação foi o destino das receitas 

oriundas da actividade agrícola ou de outras fontes de rendimento. Da análise das respostas dos 

camponeses em Mucotuene, sintetizadas na figura 2, constata-se que os valores são 

frequentemente (re)investidos no consumo doméstico (44,6% das respostas): compra de sabão, 

óleo, açúcar, bem como em utensílios de cozinha, entre outros bens. Facto que não deixa de ser 

notório uma vez que a mulher é a pessoa que faz a gestão dos assuntos domésticos; pressupõe que 

é ela quem, muitas vezes, decide ou orienta as compras realizadas com os rendimentos obtidos 

pelo agregado familiar. 

 

Da observação do vestuário e da imagem pessoal dos habitantes da localidade de Coca Missava, 

no distrito de Chibuto, constatu-se a familiaridade das mulheres com hábitos de consumo e modas 

urbanas. Durante a realização de um grupo de discussão, que envolveu três dezenas de 

camponeses, identificaram-se pelo menos seis pessoas (20% do grupo) com hábitos de consumo 

típicos das zonas urbanas (cabelos, unhas, roupas da vizinha África do Sul). 

 

A actividade agrícola constitui o segundo destino mais mencionado (25,0%). O exercício nesta 

actividade exige investimento em maquinaria e equipamentos, assim como gastos em mão-de-

obra e em diversos insumos, como fertilizantes, e pequenos utensílios agrícolas. Não obstante 

algumas dificuldades apresentadas no acesso a pesticidas, sementes ou adubos, as mulheres 

mostram habilidades de aquisição dos mesmos, quer nos sectores informais da economia, quer 

adquirido na África do Sul e enviado pelos respectivos familiares. Na Associação de Mucotuene, 

os camponeses também têm acesso aos insumos através das ONGs, bem como através de técnicos 

extensionistas que apoiam os camponeses no emprego de novas técnicas de produção.  

 

O investimento noutros tipos de negócios (17,9%) foi uma tendência manifestada pelos 

camponeses entrevistados, sendo que os mesmos são realizados em paralelo com a actividade 

agrícola. As mulheres investem mais em actividades como a venda de produtos alimentares e 

bebidas tradicionais, enquanto os homens dedicam-se à compra e venda de aves e gado. 

 

A escolarização e a saúde constituem também destinos de aplicação das remessas de 12,5% dos 

camponeses entrevistados. Apesar de muitos referirem que a sua prioridade é pôr o seu filho a 

estudar, esta resposta não é consentânea com a realidade verificada no terreno. As mães são as 

que ficam muitas vezes responsáveis por velar pela educação e saúde dos seus filhos, tarefas que 

envolvem custos e, muitas vezes, a família não está preparada para colaborar, nem contribuir, 

para o sucesso escolar da criança. Acontece o mesmo com a saúde, em que muitas famílias 

adoptam uma atitude relutante em recorrer à medicina convencional, optando pela medicina 

tradicional. Apesar de diversos camponeses locais serem detentores de inúmeras cabeças de gado 

(facilmente convertíveis em valores monetários), a preocupação com as condições de educação e 

de saúde é bastante reduzida.  

 

 



12 
 

Gráfico 2 

Aplicação do capital acumulado 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nos resultados obtidos. 

 

5. Migração masculina, emancipação da mulher? 

 

O trabalho migratório29 das populações do Sul de Moçambique para a África do Sul não constitui 

um fenómeno recente. A emigração remonta ao período colonial30 e foi absorvida pela economia, 

cultura e imaginário das populações a Sul do rio Save.  

 

Nas comunidades no Sul de Moçambique a migração masculina é mais frequente que a feminina. 

As experiências dos homens durante a migração foram muitas vezes duras, traumáticas e não 

recompensadas (Head, 1996). Mas, apesar de tudo, o trabalho migratório e assalariado expandiu 

a experiência dos homens e, frequentemente aumentou o seu poder económico relativamente ao 

das mulheres. Pela possibilidade de acumulação económica por parte da mão-de-obra emigrante, 

as experiências migratórias tiveram consequências na monetarização das comunidades rurais, 

possibilitando o investimento, quer em bens fixos (rádios ou bicicletas), quer em termos de 

desenvolvimento da pecuária, em particular da criação de gado, onde as remessas são aplicadas, 

e permitiu que os agregados familiares conseguissem construir e melhorar as suas casa31 (Farré, 

2009) . 

 

Os fluxos monetários também permitiram reforçar as alianças sociais através, quer do lobolo da 

noiva, quer da segurança dos membros da família nas gerações seguintes (Negrão 2006).  

 

Ainda que não seja representado como um espaço tão promissor em termos de oportunidades, a 

cidade de Maputo, enquanto capital do país, não deixa de ser também uma opção migratória para 

muitos camponeses da província de Gaza, com particular incidência durante a guerra dos 16 anos, 

                                                           
29 O processo migratório é indutor de mudanças, quer para os próprios migrantes, quer para os locais de 

origem ou destino: afecta as estruturas demográficas, a vida social, cultural e económica das populações 

(Loforte, 2000:20). 
30 Os trabalhos de Ruth First (1998) descrevem a pressão migratória de muitos jovens rurais para as minas 

sul-africanas, atraídos pelos melhores salários aí praticados, o que levantava inúmeros problemas às 

explorações agrícolas coloniais no país. Pela crise de mão-de-obra que gerou nas plantações coloniais, este 

sistema massivo de recrutamento para as minas do Transval não deixou de estar na origem do sistema de 

trabalho obrigatório, vulgo chibalo, implementado a partir da década de 1940 (Hedges, 1999). 
31 Como reporta uma camponesa de Mucotuene: “…ele mandava dinheiro para procurar pessoas que 

podiam tecer capim para cobrir as casas e também, depois de receber a indeminização, ele conseguiu 

construir uma casinha de alvenaria”. 

25,0%

17,9%
44,6%

12,5%

Agricultura Investimento fora da agricultura Consumo doméstico Escolarização e saúde
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mas com continuidade nos anos seguintes (Araújo, 2006: 19). Ao longo das últimas décadas 

foram, de facto, construídas redes migratórias familiares, quer para a capital, quer para a África 

do Sul, promotoras do êxodo rural (definitivo ou temporário) dos mais novos, potenciador de 

situações de pluriactividade familiar. 

 

A tradição patrilinear em toda a província de Gaza está afectada de forma crescente pelas 

migrações laborais. Facto que tem tido implicações importantes na composição e liderança dos 

agregados familiares. Existem agregados familiares chefiados por mulheres (24,9%), factor que 

pode estar relacionado com a migração laboral, de acordo com os dados censitários (2007). Uma 

proporção crescente de mulheres considera-se agora chefe de agregado familiare32, dado que os 

seus maridos não as apoiam, ou morreram, e/ou cresce a sua independência económica.  

 

Dados do último censo populacional (2007), apresentados na fig 3, igualmente revelam que, de 

facto, a maior parte da população feminina encontra-se em regiões onde existe um saldo 

migratório negativo 33 . É o caso do distrito de Chibuto, onde se localiza a comunidade de 

Mucotuene, com um saldo migratório negativo (-1.1), facto que contribui para afirmação das 

mulheres nessa comunidade. 

 

Na comunidade de Mucotuene 34  a tendência migratória verifica-se em mais da metade dos 

agregados familiares (54,5%). Na sua maioria, a migração tem sido para as grandes cidades sul 

africanas e cidade de Maputo, onde os trabalhos mais mencionados são o comércio informal e a 

extração mineira35.  

 

A opção migratória para as cidades da África de Sul e para a cidade de Maputo tem-se verificado 

mais frequente entre os homens, jovens e mais velhos da família, os motivos estão relacionados 

com à procura de novas condições de vida económica e social. Contudo, das conversas com os 

camponeses foram identificadas novas dinâmicas migratórias, caracterizadas pela maior presença 

de membros femininos neste processo. Estruturadas em redes migratórias familiares, diversas 

mulheres passam a tentar a sua sorte na África do Sul, trabalhando frequentemente em salões de 

beleza, como empregadas domésticas ou vendedoras ambulantes36. 

 

“ Ele diz que alguns maridos estão lá [e] levam suas esposas para estar com elas lá. Mas 

algumas[vezes] vai uma e vai descobrir boa vida e volta e diz: vocês estão no lar; vamos para lá 

[onde] tem boa vida e [assim] acaba destruindo lar dos outros”. (camponês do Mucotuene, idade 

não apresentada). 

 

As mulheres que ficam, algumas encontram-se a viver em casa dos familiares dos seus maridos, 

em condições precárias, na expectativa de que o marido regresse da África de Sul com Rands, 

dinheiro que lhes permite melhorar a casa e investir na produção agrícola. 

                                                           
32 Considera-se chefe do agregado familiar a pessoa responsável pelo agregado, ele deve ser residente e 

desde que a ausência seja inferior a 6 meses (Chipembe, 2007). 
33 De acordo com Chipembe (2007), regista-se saldo migratório negativo quando um determinado distrito, 

província, ou país em estudo perde a sua população para um outro local que pode ser próximo ou não. 
34 O critério de selecção dos beneficiários adoptados pela ONG Auxílio Mundial era que fossem mulheres 

necessitadas e viúvas ou vivendo sozinhas, não deixa de facto de permitir com que a mulher participasse 

em actividades, sendo que ela não estava sujeita à autorização do marido para participar. Ou seja, a 

emancipação da mulher derivou de uma variável de influência exógena, portanto exterior às dinâmicas 

sociais locais. 
35 Como reporta uma camponesa: “O marido trabalhava lá [na África do Sul] ele mandava dinheiro para 

melhorar as condições de casa também para comprar coisas para casa” (camponesa do Mucotuene, idade 

não apresentada). 
36 Existem também experiências de mulheres,  conhecidas por muqueristas, na província de Maputo, que, 

dentro deste grupo de vendedoras ambulantes, atravessam regularmente a fronteira para a África do Sul, 

onde adquirem produtos que revendem, posteriormente, em Moçambique, nos mercados informais.  
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Figura 1: Saldo Migratório por distrito e número da população feminina e masculina na 

província de Gaza. 

 
5.1. Divisão social do trabalho 

 

As diferentes abordagens acerca dos distintos papéis de género e da distribuição das tarefas 

domésticas (Tvedten et al., 2010) permitem constatar uma tendência de responsabilização das 
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mulheres pelos cuidados domésticos37. A educação que a mulher recebe desde a sua adolescência 

liga-se ao cuidar da casa e dos seus membros, sejam eles pais, irmãos, primos e tios. Por outro 

lado, a gravidez precoce remete, frequentemente, a mulher para os papéis do lar, problematizando 

a sua entrada na vida activa, onde as práticas cotidianas são permanentemente marcadas por 

discursos de poder (Osório e Silva, 2008). 

 

O modelo social patriarcal estabelece uma divisão de trabalho em que ao homem cabe a obrigação 

de prover, através de seu trabalho, as necessidades básicas da família, e à mulher cabe a fidelidade 

conjugal, assim como, o cuidado dos membros do agregado familiar, a prática da actividade 

agrícola e a organização do espaço doméstico. Trata-se de uma posição que é suportada pelo 

discurso patriarcal dominante, que ao mesmo tempo que veicula uma representação tradicional 

dos papéis de homens e de mulheres, retira às raparigas o controlo das suas próprias decisões, 

sendo estas vistas como “mal comportadas” quando se rebelam contra a imposição deste (Rizzini 

e Fonseca, 2002). 

 

Para as mulheres nos contextos rurais, às tarefas domésticas acresce ainda o trabalho na 

agricultura. A sobrecarga é ainda maior face aos condicionalismos colocados à participação dos 

homens nas tarefas domésticas, por ser uma actividade humilhante e tida como de índole 

feminina. O homem pode, de forma eventual, apoiar a mulher nas suas tarefas mas sem que isso 

constitua uma obrigação38. 

 

No geral, homens e mulheres na localidade de Mucotuene desempenham funções distintas. A 

mulher dedica-se sobretudo à actividade agrícola, ao negócio informal (normalmente junto das 

residências, ou seja à porta de casa) e às actividades domésticas, enquanto o homem envolve-se 

em pequenos negócios informais, trabalho assalariado de caracter migratório, bem como na 

criação e controlo do gado. Existe uma tendência para que os homens realizem actividades que 

proporcionam um retorno rápido do rendimento. É assim notória a cooperação económica ligada 

à pluriactividade de homens e mulheres com vista à optimização dos recursos e como parte de 

uma estratégia de sobrevivência. 

 

Na Associação de Camponeses em Mucotuene, enquanto as mulheres trabalham na plantação 

agrícola, os homens fazem a gestão da produção e levam a produção para venda no mercado. 

 

Contudo, em Mucotuene, há agregados familiares onde a ausência de um, ou mais, membros é 

predominante, sobretudo quando se refere ao homem, chefe do agregado familiar. A migração 

para trabalho nas minas implica a ausência destes do agregado familiar durante um período de 

aproximadamente um ano. Esta distância entre os casais contribui para uma certa alteração na 

divisão sexual do trabalho e nos processos de tomada de decisão característicos das populações 

rurais moçambicanas. 

 

                                                           
37 Osório e Silva (2008) refere que, para casos em que as tarefas domésticas são partilhadas sob certas 

condições, fica claro, mais uma vez, que o trabalho doméstico é considerado inferior, subalterno e uma 

tarefa feminina, cabendo às raparigas a responsabilidade pela cozinha (cozinhar e lavar a roupa), a limpeza 

e higiene da casa, lavar e engomar a roupa e tratar dos irmãos mais novos. 
38 Verifica-se nas relações de género que existem papéis sociais que podem ser desempenhados de forma 

separada e complementar. Facto que é justificado pela lógica da solidariedade mecânica estudada por 

Durkheim (1977), onde indivíduos vivendo em comunidades são quase que obrigados a agir pelo bem de 

todos. Mas se as identidades individuais ganham sentido na sua relação com a identidade colectiva, será 

importante perceber e reconhecer que as identidades individuais podem construir por aproximação e/ou 

ruptura com o colectivo e, à medida em que o tempo passa, essas identidades podem influenciar a ordem 

cultural, seja pela inclusão de novos elementos, seja pela alteração de significados que são conferidos aos 

antigos elementos (Goffman, 1975). 
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A mulher desempenha actividades masculinas que acrescem às suas responsabilidades e passam 

a ter cargas de trabalho mais pesadas. Sendo ela a responsável por cuidar do trabalho doméstico, 

de todo o trabalho agrícola e de venda de produtos provenientes desta actividade. No entanto, 

algumas tarefas mais pesadas, como a destronca, ainda continuam a ser desempenhadas pelos 

homens39.  

 

5.2. Poder económico 

 

No meio rural em Moçambique as relações desiguais de género condicionam o acesso aos 

recursos monetários, facto que contribui para que as mulheres tenham menos poder económico 

que os homens. Outros factores que concorrem para esta relação são a iliteracia que afecta a maior 

parte da população de Moçambique, mas principalmente as mulheres. Isto conduz a que os níveis 

de desenvolvimento socioeconómico não sejam satisfatórios, bem como reduz a sua participação 

na luta pela igualdade de direitos (Valá, 2012). Do mesmo modo, os costumes, a religião, os tabús 

e a divisão social do trabalho, mantêm-nas subordinadas aos homens. Por outro lado, as mulheres 

não têm controlo sobre os recursos, são vítimas de discriminação no acesso à terra e sofrem 

violência doméstica (Waterhouse e Vijhuizen, 2001). 

 

Com a ausência do membro masculino do agregado familiar, as mulheres, confrontadas com a 

incerteza da fome, preocupadas com o regresso dos seus maridos e com a sobrevivência da sua 

família, sobretudo dos seus filhos, inventam soluções alternativas de sobrevivência, como é o 

caso da troca de produtos alimentares por outros produtos, através da geração de laços sociais 

informais de carácter económico, fora do agregado familiar, onde ela consegue negociar os seus 

interesses na esfera pública, bem como adquirir recursos para desenvolver a actividade agrícola 

(Loforte, 2000; Frias, 2006 e Casimiro, 2011). 

 

Pelas respostas das camponesas entrevistadas, com a ausência do marido, as mulheres dedicam-

se a fazer negócios, em paralelo à actividade agrícola, que geram rendimentos (muitas têm uma 

pequena banca em frente à casa para venda de produtos alimentares e de bebidas tradicionais). 

 

O rendimento proveniente da actividade agrícola é, por vezes, gerido pelas mulheres na ausência 

do marido. Mas nem sempre. Em comunidades patrilineares, a mulher, na ausência do marido, 

fica sob a tutela dos sogros ou do cuhado, que, muitas vezes, são os que gerem os rendimentos 

provenientes da actividade agrícola40.  

 

Na Associação de Mucotuene, o resultado obtido, depois da colheita, uma parte é gerida pelo 

próprio camponês (homem e mulher), que pode vender e/ou consumir, e outra parte é para a 

comercialização41. Nesse âmbito as camponesas recebem formação básica em contabilidade para 

saber qual a quantidade de sementes que precisam para aplicar na campanha seguinte, qual o 

rendimento que pretendem alcançar e como levar os produtos para o mercado42. 

                                                           
39 Quando questionadas sobre quem fazia os trabalhos mais pesados, (como a destronca), muitas mulheres, 

sobretudo as viúvas (com uma média de idade de 50 anos), disseram que costumam contratar mão-de-obra 

masculina para fazer os  trabalhos mais pesados.  
40 Dados recolhidos nas entrevistas mostram casos em que as mulheres não recebem directamente os valores 

que são enviados pelos seus maridos que se encontram a trabalhar na Africa de Sul. Como refere a 

camponesa, idade não apresentada: “os familiares [é] que lhe dão dinheiro para poder contratar ganho-

ganho. Quando recebe o valor ela investe na machamba”. 
41 A mulher, na ausência do marido, começou a desempenhar actividades comerciais de carácter informal, 

o que impulsionou o seu poder económico, facto que não deixou de ser notório nas relações familiares, 

onde as mulheres que se dedicam à comercialização de produtos são, de facto separadas e vivem com os 

filhos. Facto que tem vindo a avolumar o número de famílias monoparentais e tem contribuído para a 

visibilidade de agregados familiares chefiados por mulheres (Frias, 2008).  
42 Entrevista com o responsável da Associação de Mucotuene: Aqui já conhecem quase todos os mercados 

Chokwé, Xai-Xai, Chibuto. Já conseguem negociar com vendedores, o objectivo é que eles não sejam 
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A formação permite que as mulheres consigam gerir o seu rendimento, garantindo a produção 

agrícola nas próximas epócas, e adquirir bens de consumo, melhorar as suas casas e  ainda, 

conseguem colocar os seus filhos na escola e levá-los ao hospital. 

 

5.3. Participação no processo de tomada de decisão 

 

Loforte (2000:24) explica que a entrada das mulheres no mercado de trabalho contrariou a 

alocação do trabalho feminino apenas às tarefas domésticas, tendo levado a mudanças, 

designadamente as que se ligam à divisão do trabalho (referida no subcapítulo 5.2) e à 

participação nos processos de tomada de decisão a vários níveis. 

 

Na comunidade de Mucotuene a maior parte (81,8%) das mulheres com maridos ausentes toma 

decisão em relação ao rendimento auferido na produção agrícola, bem como em relação a sáude 

e educação dos seus filhos. A participação das mulheres no processo de tomada de decisão é 

analisada por Tvedten et al. (2008) que relata factos relacionados com a participação da mulher 

no processo de tomada de decisão em relação à sáude e à educação das crianças, embora, em 

alguns casos, em agregados familiares chefiados por homens, necessitem de consultar primeiro 

os seus maridos. O autor considera este factor como positivo na medida em que a mulher com 

poder de decisão tende a investir mais na saúde e na educação dos seus dependentes do que o 

homem. 

 

Gráfico 3 

Processo de tomada de decisão no agregado familiar 

 
Fonte: Elaboração do autor com base nos resultados obtidos. 

 

Nos agregados familiares chefiados por homens, as mulheres estão de forma crescente a tomar 

parte no processo de tomada de decisões43 Sendo que a decisão sobre os assuntos relacionados 

com os rendimentos auferidos pela mulher é tomada de forma conjunta (18%). É mais comum 

que as mulheres decidam sobre o nível de consumo do agregado familiar e sobre os assuntos 

                                                           
simples produtores, mas também vendedores. Agora se eles produzem têm que saber onde colocar os seus 

produtos. É essa parceria com o mercado [que] eles devem saber. Eu sou técnico, estou aqui hoje, mas 

amanhã termina o meu contrato, vou me embora. Então eles devem saber ter essas ideias sozinhos sem o 

suporte técnico. 

43 As mudanças verificadas no comportamento das mulheres são devidas, por lado, à ausência do marido 

por emigração, onde a mulher tem que procurar formas alternativas de sobrevivência para si e para os seus 

filhos (Chambe, 2011). Por outro lado, a sua participação nas actividades comerciais confere-lhe maior 

poder e autonomia, o que lhe permite negociar o seu papel no processo de tomada de decisão (Waterhouse 

e Vijfhuizen, 2001). 

81,8%

18%

Mulher Conjunta
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relacionados com a saúde e educação das crianças, e menos comum que possam tomar decisões 

independentes que envolvam outras relações, como a venda de animais, a compra de terras, a 

construção de casa, entre outros. Embora as mulheres chefe de agregados familiares tenham maior 

poder na tomada de decisões, têm, todavia, a capacidade financeira mais limitada para porem em 

prática algumas decisões que exigem a posse de meios.  

 

Na Associação de Mucotuene as mulheres cujos os maridos se encontram a viver na África de 

Sul têm o poder de decidir sobre o preço de venda da sua produção, bem como sobre a quantidade 

que deve ser levada ao mercado. A mulher participa no processo de tomada de decisão sobre o 

que produzir, como produzir e quando produzir. Ela participa, juntamente com outras 

camponesas, na melhoria da sua produtividade, bem como da sua associação.  

 

 

6. REFLEXÕES FINAIS 

 

Os papéis sociais desempenhados por homens e mulheres na região Sul de Moçambique são, 

muitas vezes, configurados por uma ideologia de subordinação de género que determina quais as 

actividades a ser cumpridas por homens e mulheres. Mas, num contexto de mudança que se vive 

actualmente, as relações entre homens e mulheres vão sofrendo, paulatinamente, certas alterações. 

 

A posição que o homem ocupa, quer na sua família, quer na comunidade, é de chefe do agregado 

familiar (a figura familiar que deve ser respeitada), acumulando, implicitamente, um poder sobre 

os filhos e sobre as mulheres. Por sua vez, à mulher é-lhe atribuído um lugar subalterno, associado 

ao trabalho doméstico, que lhe pode conferir algum poder de influência ao nível familiar, mas 

pouco ao nível da sua comunidade. 

 

Em comunidades no Sul de Moçambique, caracterizadas pela linhagem patrilinear, onde os filhos 

pertencem à família paterna, a mulher é, muitas vezes, forçada a desempenhar o seu papel de dona 

de casa, abdicando de participar activamente da vida económica e política da sua comunidade. 

Ela enfrenta grandes dificuldades no acesso e controlo dos recursos e serviços, nomeadamente a 

terra, os insumos, o crédito, a produção de culturas de rendimento, a criação de gado de médio e 

grande porte, os serviços de extensão, a informação, a capacitação, a tecnologia e o emprego. Para 

além disso, tem uma fraca participação na tomada de decisões sobre aspectos produtivos e 

económicos devido ao papel que, social e tradicionalmente, lhe tem sido atribuído. 

 

Todavia, na localidade de Mucotuene, a migração masculina colaborou para uma modificação em 

relação aos papéis desempenhados pelas mulheres dentro do agregado familiar e na sua 

comunidade. As situações de migração masculina ou de viuvez permitiram à mulher uma 

liberdade de movimentos fora da esfera familiar, que não seria tão evidente na presença do 

marido. Este cenário promoveu a participação associativa das mulheres, potenciando a geração 

de rendimentos e uma maior autonomia na respectiva gestão. 

 

Elas passaram a desempenhar actividades masculinas que antes eram conferidas aos homens o 

que contribuiu para que assumissem um conjunto de tarefas económicas e políticas que, noutras 

condições, estariam sujeitas à autorização do marido, favorecendo desta forma a sua participação 

no processo de tomada de decisão, bem como para a sua emancipação social. 

 

Na Associação de Mucotuene, para além de serem camponesas, os associados são responsáveis 

pela gestão dos rendimentos provenientes da actividade agricola e participam, igualmente, em 

sistemas de crédito rotativo (xitique) o que lhes confere melhores possibilidades de negociação, 

maior grau de autonomia financeira. 

 

Ainda que em alguns casos existam registos de desavenças, violência e separações com membros 

masculinos dos agregados familiares que se apoderam dos rendimentos provenientes do trabalho 
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realizado pelas mulheres, elas conseguem, através do seu envolvimento na associação, garantir o 

seu sustento e dos seus filhos.  

 

O que nos remete para aferir que a relação estabelecida entre alguns homens e mulheres na 

localidade de Mucotuene permite a cooperação delas no processo decisório, sobretudo quando a 

mulher, organizada em associações de camponeses, consegue opinar em relação ao que, quando 

e como produzir. Na ausência do marido ela é capaz de decidir em relação à educação e saúde do 

seu filho. 

 

Todavia, a situação não é uniforme. É igualmente de dependência quando ela é submetida às 

tradições e vive sob tutela da família do seu marido que, por sua vez, passa a controlar os 

rendimentos provenientes da produção agricola, bem como os valores recebidos da actividade 

desempenhada pelo marido na cidade, tornando a mulher numa figura subalterna no processo de 

tomada de decisão dentro do agregado familiar, não modificando, assim, a estrutura do poder .  
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