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A PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE DISTRITAL SOBRE A EDUCAÇÃO DA 

RAPARIGA RURAL EM MOAMBA 

 

Sônia Francisca Mussa Ussene 

 

RESUMO – O artigo analisa a percepção da comunidade do distrito da Moamba sobre a 

educação da rapariga rural. Dos documentos reguladores sobre as questões de gênero às 

percep                        encarregados de educação, professores, diretores das escolas e do 

régulo do distrito, procurou-se: (i) Identificar as estratégias educacionais existentes no país e 

que estejam direcionadas à educação da r   r g ; (  ) I   t f c r   o  istrito da Moamba, 

ações concernentes à educação da rapariga e (iii) Caracterizar a percepção da comunidade em 

relação à educação da rapariga rural, no distrito em questão. Os resultados obtidos indicam 

que há falta de harmonização entre as realidades formal (teórica) e prática, pois é visível a 

distância entre os conteúdos dos documentos normativos e as ações reais no distrito, bem 

como a falta de conhecimento das leis vigentes no país em relação ao gênero, particularmente 

da rapariga. No entanto, o envolvimento da comunidade na vida da escola é extremamente 

positivo, pois as direções das escolas têm trabalhado com atores externos, convidando-os a 

contribuírem para a tomada de decisões sobre os assuntos da escola. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é resultado da Dissertação de Mestrado que analisou a percepção da 

comunidade do distrito da Moamba sobre a educação da rapariga rural. Para responder à 

pergunta sobre o motivo da pesquisa ser sobre a educação da rapariga
1
, o estudo baseia-se na 

ideia da Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (1997, p.8) que refere 

que "[…]  m      m    b m   c       for       cr  c m  to é      c  ão bá  c  e os 

cuidados de saúde". Acrescenta-se ainda o pressuposto de que, nos países em 

desenvolvimento, mais de 1/4 da população vive ainda na pobreza e as mulheres fazem parte 

deste grupo. Para sustentar este ponto de vista, socorre-se da constatação da PNUD (1997, 

p.3) referindo que  

 

[…]    m  h r    ão     ro orcionadamente pobres e muito 

frequentemente privadas de capacidades e sobrecarregadas pelos 

                                                           
1
 Significa menina, mulher jovem. Aquela que se encontra entre a adolescência e a juventude. 
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esforços do trabalho produtivo, o nascimento e cuidados das crianças 

e outras responsabilidades domésticas e comunitárias. 

 

Relativamente à pergunta, que procurava saber a razão da pesquisa se direcionar à 

educação da rapariga da zona rural, a resposta reside no fato de a maior parte da população de 

Moçambique residir na zona rural e, segundo Huo (2007), a taxa de analfabetismo é maior na 

zona rural (65,7%). Dados do Ministério da Educação e Cultura (MOÇAMBIQUE, 2009) 

apontam para uma grande diferença entre rapazes e raparigas que frequentam a escola. 

Desta forma e com a finalidade de atender a questão de gênero na educação, o estudo 

partiu do seguinte problema: os líderes educacionais do distrito da Moamba pautam por 

estratégias eficazes que concorrem para a materialização das políticas direcionadas à 

educação da rapariga e a restante parte da comunidade se envolve ativamente na educação da 

mesma? 

Entretanto, o estudo analisa a percepção da comunidade do distrito da Moamba sobre a 

educação da rapariga rural. Assim, o objetivo norteador é analisar a percepção da comunidade 

em relação à educação da rapariga rural no distrito da Moamba e os específicos: (i) Identificar 

as estratégias educacionais existentes no país e que estejam direcionadas à educação da 

r   r g ; (  ) I   t f c r   o  istrito da Moamba, ações concernentes à educação da rapariga e 

(iii) Caracterizar a percepção da comunidade em relação à educação da rapariga rural, no 

distrito em questão.  

Na revisão da literatura, inicia-se com a apresentação das políticas existentes no país 

sobre a questão de gênero e fazem-se abordagens sobre a educação da rapariga sob várias 

perspectivas. A seguir apresentam-se a metodologia, a análise dos dados, os resultados, as 

conclusões e por fim as referências.  

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

Nas próximas seções serão tratados assuntos referentes às políticas de gênero na 

educação em Moçambique e abordagens sobre a educação da rapariga. 

 

 

2.1 POLÍTICAS DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO EM MOÇAMBIQUE 
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Segundo a Assembleia da República (MOÇAMBIQUE, 2008), a Constituição da 

República de Moçambique, no seu artigo 88, consagra a Educação como um direito e um 

dever de cada cidadão. Este fundamento constitui um dos suportes na elaboração da Política 

de Gênero e Estratégia de Implementação (PGEI). 

A política de gênero em Moçambique explicita que o governo promove a igualdade 

das relações de gênero, incluindo a remoção das dificuldades que afetam os cidadãos, em 

particular as mulheres, como condição para um desenvolvimento sustentável centrado na 

pessoa humana. Neste contexto, a política de gênero consubstancia-se num conjunto de 

princípios e orientações com vista a permitir a tomada de decisões e identificação de ações 

mais acertadas e pertinentes que contribuam para a elevação do estatuto da mulher e para a 

garantia da igualdade das relações de gênero em todos os setores da vida do país. 

O Governo no seu Programa Quinquenal, também, chama atenção para a observância 

de questões de gênero na planificação em todos os setores, daí que o setor da educação não foi 

exceção. É importante realçar que a política de gênero na educação em Moçambique é fruto 

da conjuntura global, pois, sabe-se que a Plataforma de Ação da 4ᵃ Conferência Mundial 

sobre as Mulheres, em Pequim, em 1995 referiu que o desenvolvimento econômico de um 

país deve estar assente nas questões de gênero, visto que a pobreza não pode ser reduzida de 

forma sustentada se não se promover a capacitação da mulher (AMÂNCIO, 1998). 

Acrescenta-se, à ideia acima, o panorama internacional que, segundo o Ministério da 

Educação e Cultura (MOÇAMBIQUE, 2006), Moçambique é signatário de várias ações como 

A Declaração Mundial de Educação para Todos de Jomtien, o Protocolo à Carta Africana dos 

Direitos do Homem e dos Povos relativo aos Direitos da Mulher em África, entre outros.  

Em 1998, o Ministério da Educação elaborou um documento complementar ao Plano 

Estratégico da Educação, denominado Plano de Ação para a Integração da Perspectiva de 

Gênero no Plano Estratégico da Educação (PAIPG), cuja intenção era orientar o Plano 

Estratégico da Educação nas questões de gênero. O PAIPG surgiu como resposta aos 

inúmeros constrangimentos encarados pelas raparigas e mulheres, em relação ao acesso e ao 

aproveitamento no Sistema Nacional de Educação. De acordo com o MEC (MOÇAMBIQUE, 

2003, p. 1) os constrangimentos refletem-se "[…]  o  í   c        gr   o      co    q    ão 

mais elevados nos rapazes do que nas raparigas e nos índices de reprovações e desistências 

que são maiores entre raparigas do que rapazes". O documento em referência denuncia ainda 

a elevada taxa de analfabetismo da população feminina, na ordem dos 71%.  
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Além disso, existe uma política de gênero no setor da educação, a “Política Nacional 

de Gênero no Setor da Educação e Cultura”. Segundo o MEC (MOÇAMBIQUE, 2009), 

algumas das suas principais ações são: isenção de taxas escolares e concessão de bolsas de 

  t  o; prioridade das raparigas em relação aos rapazes em casos de vagas limitadas, 

 r  c    m  t   o  c  tro    t r  to ; aumento do número de professoras particularmente nas 

zonas rurais. 

As políticas e estratégias acima referidas demonstram que há esforço para alcançar a 

equidade de gênero. Existe vontade para que mulheres e homens tenham a plena igualdade de 

oportunidades. Prova clara deste compromisso do Governo de Moçambique em relação ao 

assunto reside no fato da Assembleia da República (MOÇAMBIQUE, 2008), no seu artigo 

36, referir que mulher e homem são iguais perante a lei e em todas as vertentes da vida. 

 

 

2.2 ABORDAGENS SOBRE A EDUCAÇÃO DA RAPARIGA 

 

Esta subseção discute os argumentos de vários autores sobre o tema em estudo, 

focalizando: a educação tradicional em Moçambique, a educação da rapariga como um 

investimento necessário e a relevância do envolvimento da comunidade na educação da 

rapariga rural. 

 

 

2.2.1 A Educação Tradicional em Moçambique 

 

D   cor o com Go     (1993   .11) tr    ão é "[…] como  m co j  to            

sentimentos, hábitos, costumes e aptidões transmitidos de geração em geração aos membros 

de uma sociedade humana". Neste contexto, a mulher, no geral, e a rapariga, em particular, 

em Moçambique, é educada para servir ao lar. A este respeito, Cipire (1996, p. 64) afirma que 

  "[…]     c b    ém  o  tr b  ho   gríco       omé t co   g r r o m  or  úm ro  o  ív      

filhos sob pena de ser rejeitada, entregar todos os rendimentos monetários ao marido e não o 

envergonhar". 

Na mesma vertente Delors (1996) afirma que na economia de subsistência as mulheres 

são as que mais trabalhos realizam, trabalham mais tempo ao longo do dia e contribuem mais 

  r  o r    m  to    f mí   . Acr  c  t  o   t   o o q     t       r      "[…] é  m      



  

 5 

primeiras causas da pobreza porque, sob diversas formas, impede que centenas de milhões de 

mulheres tenham acesso à educação, formação, serviços de saúde, infantários e um estatuto 

jurídico que lhes permita escapar a este flagelo" (DELORS, 1996, p. 69). 

Apesar do estudo de Delors não ter sido realizado em Moçambique, pode-se relacionar 

com o que ocorre neste espaço geográfico, na medida em que a situação descrita é similar. 

Assim, as raparigas que vão à escola, quando voltam a casa têm de realizar trabalhos caseiros 

e, às vezes, nem tempo possuem para realizarem os trabalhos da escola ou não o fazem devido 

ao cansaço. Não se pretende aqui aprofundar esta questão e nem afirmar que a rapariga não 

deveria ocupar-se das tarefas de casa, todavia quer-se demonstrar que esta realidade relaciona-

se com a sobrecarga de tarefas a que a mulher no geral e a rapariga em particular está sujeita. 

Desta forma urge o princípio de equidade e oportunidades iguais para ambos os 

gêneros. Aliás, para se chegar a este nível é importante mencionar alguns fatores que 

constituem pontos de referência para se aferir a questão de gênero. 

De acordo com Carreiras (2008), um mercado de trabalho menos segregado pode 

associar-se a uma cultura mais receptiva aos valores da equidade de gênero e, nessa medida, 

favorece a inclusão feminina no universo de outras funções, incluindo a educação. 

Infere-se daqui que o tratamento de gênero orbita em vários fatores, dos quais podem-

se destacar os culturais que se identificam como aqueles que, de forma transversal, 

permanecem direta ou indiretamente nos debates e decisões nas áreas políticas, sociais e 

econômicas. 

Para a mudança do cenário, está a valorização da rapariga, conscientização da 

comunidade sobre a importância da educação da rapariga, demonstrando as vantagens da 

educação desta, tanto no âmbito pessoal, como a nível da própria comunidade. Esta ideia 

encontra eco em Pérez (2009, p. 23) quando afirma q   "[…]      c  ão bá  c  é    

importância fundamental para o desenvolvimento integral da pessoa e da sociedade". A 

afirmação anterior de Pérez remete-nos para a percepção de que a educação integral significa 

educar a rapariga em todas as suas vertentes de modo a que ela contribua, em última instância, 

para o desenvolvimento da comunidade em que se insere. Com sua formação educacional 

estarão a crescer cumulativamente todos os que a rodeiam. 

 

 

2.2.2. A Educação da Rapariga como um Investimento Necessário 
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Como se referiu anteriormente, a valorização da rapariga passa pela sua educação e 

formação, porque desta forma ela estará apta a melhorar e desenvolver-se a si e sua 

comunidade. O argumento da valorização da rapariga está associado ao conceito de 

desenvolvimento humano, no qual o investimento no capital humano constitui um 

instrumento para a melhoria das condições de vida dos cidadãos, tanto a nível social como 

econômico.  

No que tange a ideia de desenvolvimento, citada anteriormente, o PNUD  advoga que 

o desenvolvimento humano baseia-se em três escolhas fundamentais, a saber: "[…] t r  m  

vida longa e saudável, adquirir conhecimentos e ter acesso aos recursos necessários a um 

padrão de vida adequado" (PNUD, 1997, p. 14). Entretanto, uma das formas de melhorar as 

condições de vida da rapariga é garantir que esta tenha acesso à formação profissional para, 

de certa forma, e, consequentemente, ter emprego. Isto contribui para a elevação do nível 

técnico das raparigas e será o veículo para a sua intervenção nas tarefas do desenvolvimento 

sócio   econômico da sua comunidade e do país em geral. 

É nesta ótica que o emprego e a formação profissional são dois componentes 

relevantes para a estratégia seguida pelo Governo de Moçambique para a redução da pobreza. 

Esta ideia tem sustentação no Comité de Conselheiros (MOÇAMBIQUE, 2004) ao considerar 

que a educação concede as ferramentas necessárias para que cada indivíduo moçambicano 

transforme as suas potencialidades para a sua subsistência e riqueza social. Assim, por um 

lado, tem-se o emprego como fonte de rendimento e, por outro, a formação profissional como 

veículo para o acesso ao emprego que vai garantir a fonte de rendimento e melhoria das 

condições de vida da rapariga, da população e redução da pobreza. 

Em suma, as vantagens proporcionadas à rapariga pela sua formação conforme os 

autores acima e os documentos analisados são, por exemplo que: (i) a educação providencia 

certas habilidades (ler, escrever e fazer operações matemáticas) que são de extrema 

importância como resultado de desenvolvimento, (ii) a educação contribui para a mudança de 

comportamento e de valores, (iii) a educação desempenha um papel fundamental no 

fortalecimento dos desfavorecidos ou vulneráveis e (iv) a educação contribui para a 

preparação das pessoas no desenvolvimento do empreendedorismo.  

 

 

2.2.3. A Relevância do Envolvimento da Comunidade na Educação da Rapariga Rural 
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O envolvimento da comunidade na educação da rapariga assenta no pressuposto 

identificado por Heneveld (1994, p. 6) ao referir q   "[…]   r tór c    b r    o B  co 

Mundial que consiste na necessidade do apoio dos pais e da comunidade, bem como da maior 

frequência dos deveres de casa, são factores determinantes da eficácia escolar". 

Por sua vez, Nóvo  (1999   . 24) r f r  q   "[…] o esforço de criação de escolas 

eficazes é a co-responsabilização dos diferentes actores educativos (professores, alunos, pais, 

comunidade)". Assim, tanto os gestores escolares, como o   rof   or     v m     or r  o 

má  mo   r    ão   co     com       , de mo o        b     r    mo  tr r   com           

v  t g       r   r g    r    c      form      t gr  m  t . O professor deve-se servir de 

exemplos concretos, de mulheres que estão formadas, das posições que ocupam, das funções 

que desempenham, de modo a convencer tanto a comunidade como as raparigas que as 

mulheres da zona urbana exercem outras atividades, para além das domésticas e que as 

mulheres da zona rural também podem.  

A ideia de demonstrar à comunidade, assim como à rapariga, o contributo desta para o 

desenvolvimento pessoal e da comunidade, encontra eco na afirmação das pedagogias 

f m    t       m       m q   "[…]  r t    m   t m   r   f      q      q   tr   c o   m  t  

se veêm condenadas ao silêncio, por não acreditarem que os seus saberes possam ter alguma 

importância ou sentido (LOURO, 2007, p. 114)".  

Ainda concernente ao envolvimento e com base no pressuposto defendido por Nóvoa 

(1999) sobre a incorporação dos pais nas funções de auxílio, destaca-se assim a importância 

do envolvimento, não só dos atores diretos do processo de ensino e aprendizagem, como 

também da sociedade em geral. Na mesma linha de pensamento, Nóvoa (1999, p. 27) 

 rg m  t  q   "[…] o          q   to gr  o   t rv     t   o  roc   o    c t vo   o  m   r 

apoio activo às escolas e devem participar num conjunto de decisões que lhes dizem 

directamente respeito".  

A responsabilização pelos diversos atores educativos fez com que o ministério de 

tutela criasse um dispositivo legal que os envolvesse, o Conselho de Escola. Através deste 

órgão faz-se a ligação entre a escola e a comunidade, aliado ao pressuposto de que A 

Educação é Tarefa de Todos Nós. 

Por todos esses aspectos apresentados no parágrafo acima e outros é que o ministério 

de tutela considera o Conselho de Escola como o órgão máximo do estabelecimento do 

Ensino Básico, pelo fato de não fazer sentido a escola ser o local onde a sociedade, de 



  

 8 

maneira formal, transmite às novas gerações as experiências sócio-cultural e científicas da 

humanidade e esta mesma sociedade não fazer parte da gestão da escola. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para responder aos objetivos propostos para o trabalho, o estudo baseou-se no método 

qualitativo uma vez que se trata de colher a percepção da comunidade em relação à educação 

da rapariga. Fundamentou-se também no método quantitativo pelo fato de permitir a 

quantificação dos resultados, e de certo modo, a interpretação dos dados. 

No que tange ao método qualitativo, o estudo fez a pesquisa bibliográfica e o estudo 

documental. As obras consultadas ajudaram na fundamentação teórica do objeto da pesquisa 

além de revisão dos conceitos fundamentais e ele inerentes. 

A opção pelo método qualitativo não excluiu o recurso a procedimentos quantitativos, 

de modo a quantificar os dados recolhidos e que foram tratados a partir do programa 

estatístico SPSS
2
, uma vez que permite uma melhor compreensão dos resultados. 

A pesquisa ocorreu na Escola Primária Completa de Ressano Garcia e na Escola 

Secundária da Moamba. Assim, a amostra foi composta por um total de 100 pessoas, 

designadamente:  

 Alunas: 65, sendo 22 da 6ª classe, 11 da 7ª, 6 da 8ª, 7 da 9ª, 5 da 10ª, 5 da 11ª e 9 da 

12ª classe; elas tinham uma idade compreendida entre os 11 a 23 anos. 

 Professores: 20, dos quais 9 mulheres e 11 homens. 

          c rr g  o        c  ão: 12, sendo 3 mulheres e 9 homens. 

 Diretores das escolas: 2 homens.  

 Régulo
3
, homem. 

A seleção da amostra para as alunas e professores foi feita com base em amostragem 

aleatória simples. As alunas preencheram os questionários na presença da pesquisadora, o que 

permitiu que as dúvidas fossem esclarecidas. Para os professores, o procedimento foi quase o 

mesmo, diferindo apenas no fato de alguns não terem preenchido o questionário na presença 

da pesquisadora. O régulo, os        encarregados de educação e os diretores das escolas foram 

selecionados por adesão e o instrumento usado para este grupo foi a entrevista. 

                                                           
2
 Pacote estatístico para as ciências sociais. 

3
 Chefe tradicional. Pessoa adulta, detentora de conhecimento sobre a comunidade e que exerce forte influência 

no e sobre o local. É reconhecido pelo Governo moçambicano.  
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O questionário baseou-se em perguntas fachadas e complementadas por algumas 

abertas. As abertas permitiram aos respondentes exprimirem os seus pontos de vista em 

relação ao assunto. No que diz respeito às perguntas fechadas foi apresentada uma lista de 

alternativas, podendo qualquer delas ser selecionada.  

A entrevista semi-estruturada consistiu numa conversa face-a-face para se obter 

opiniões individuais, úteis acerca da percepção em relação à educação da rapariga, do 

envolvimento pela direção da escola,  o           c rr g  o        c  ão e do régulo   o 

co h c m  to             o ít c    o      tér o       c  ão (MINED) sobre o assunto de 

gênero e das ações existentes em Moamba que se relacionam com a educação da rapariga. 

No que diz respeito aos pais, a entrevista serviu, igualmente, para colher informações 

sobre o seu envolvimento na aprendizagem das suas educandas, em situação extra-curricular. 

A entrevista teve um roteiro previamente estabelecido e obedeceu a uma estrutura flexível, de 

modo a garantir a liberdade dos respondentes. Este tipo de entrevista permite o acréscimo de 

outras questões que se julgarem importantes, ao longo da conversa.  

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na análise dos dados para o artigo, serão tidas em conta as perguntas ligadas 

diretamente aos objetivos específicos. Deste modo, faz-se a apresentação e discussão das 

respostas dos informantes, obedecendo a   g   t  or  m           rof   or           

encarregados de educação, diretores das escolas e régulo.  

Ressaltar que o primeiro objetivo específico é: identificar as estratégias educaionais 

existentes no país e que estejam direcionadas à educação da rapariga. Para este objetivo, 

valer-se-á da pergunta que procurava   b r    o    form  t   t  h m co h c m  to    

  g m           o ít c    o  IN D, concernente à educação da rapariga. Igualmente, o último 

objetivo não possui uma pergunta que a responde diretamente. Então, socorrer-se-á de 

questões que remetem a sua abordagem. 

a) Alunas 

No concernente à pergunta sobre o conhecimento de leis ou políticas criadas pelo 

MINED, 83,0% respeitante a 54 alunas, estas afirmaram que não têm conhecimento das 

mesmas. No entanto, 11 alunas correspondentes a 16,9% é que afirmaram terem 

conhecimento das mesmas. Portanto, as respostas revelaram que, por um lado, as políticas do 
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MINED ligadas ao gênero no seio das escolas e no público-alvo, provavelmente por falta de 

divulgação são pouco conhecidas. Por outro, apesar da baixa percentagem de conhecimento 

das leis, existiu abertura por parte do Governo, visto que a nível do topo as condições foram 

criadas.  

Em relação à pergunta relacionada com o conhecimento de algumas ações ligadas à 

educação da rapariga e levadas a cabo no distrito da Moamba, 78,4%, correspondentes a 51 

alunas afirmaram não ter conhecimento. Paralelamente, 21,5% afirmou ter conhecimento. 

Portanto, a percentagem elevada demonstrou que ações que visavam elevar o conhecimento 

da participação da rapariga em questões da educação no distrito não estavam a ser 

concretizadas de forma eficaz. Da percentagem menor, pôde presumir que existiu algum 

esforço. 

No toc  t    q   tão  obr     v     ão      rt c    ão  o           c rr gados de 

educação nos assuntos da escola, as inquiridas (78,4%) afirmaram ser boa a participação. 

Numa outra pergunta eram questionadas sobre o gr        vo v m  to         r  ão    

  co     o           carregados de educação na escola. 72,3% considerou ser bom o 

  vo v m  to   2     co     ro    r r  oáv  .  ort  to  ho v   m    rt c    ão  o         

encarregados de educação, na escola, assim como também existiu um envolvimento deste 

grupo por parte dos diretores das escolas. Destas constatações, acrescent -   q      tão  o  

         c rr g  o        c  ão  ão f voráv         c  ão  o g r        r   r g , em 

particular. 

b) Professores 

Relativamente ao conhecimento de algumas leis e políticas do MINED sobre a 

educação da rapariga, 60,0% o que corresponde a 12 inquiridos afirmaram terem 

conhecimento das mesmas. Na pergunta seguinte eram solicitados em caso de resposta 

afirmativa, na anterior, que justificassem a aplicação das referidas leis e políticas. É de notar 

que 50,0%, correspondente a 6 professores responderam conforme o objetivo que se pretendia 

e 50,0% dos restantes não soube responder. Este equilíbrio deu um entendimento que as 

estratégias traçadas no distrito e na escola pecaram não só por falta de divulgação como 

também no que diz respeito à sua gestão e monitoria eficaz, impossibilitando deste modo que 

todos ou a maior parte fossem esclarecidos e fossem emissores aptos na divulgação. 

Acrescenta-se ao pressuposto defendido pela pesquisadora o fato de 40,0% dos respondentes 

ter afirmado que não tem conhecimento de leis e políticas do MINED sobre o assunto. Isto 
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induz a que seja feito um trabalho considerável no sentido de se ter conhecimento sobre leis 

em questão e se fazer uso delas. 

A pergunta que procurava saber se no distrito tem sido desencadeadas algumas ações 

relacionadas com a educação da rapariga, 50,0% correspondente a 10 afirmaram que sim e 

45,0% respeitante a 9 afirmaram que não. Na pergunta seguinte eram pedidos aos que 

responderam que sim, para dizer quais eram as ações e o impacto delas. 1 afirmou haver 

aconselhamento aos jovens por via do grupo denominado Geração Biz, 6 disseram que tem 

havido palestras, teatros, debates e aconselhamento da rapariga, 2 afirmaram que existem 

seminários levados a cabo por ativistas, professores e agentes da saúde e 1 não respondeu. Em 

relação ao impacto apenas 2 inquiridos é que afirmaram que têm sido positivo. Depreende-se 

das respostas dadas que algumas ações têm sido desenvolvidas no distrito com vista a 

educação da rapariga. Porém, um trabalho de ações concernentes à educação da rapariga ainda 

deve ser feito, atendendo que uma percentagem considerável de professores (45,0%) afirmou 

que não são desenvolvidas ações, no distrito. 

Em relação à pergunta que procurava saber dos inquiridos, como classificavam o grau 

     vo v m  to  o C       com         m g r      v         co  ; 45 0  r     t  t    9 

classificaram como bom o grau de envolvimento. Embora se diga que o envolvimento do CE 

e da comunidade seja visto como bom, porém, na prática, nota-se alguma fraqueza pois 45,0% 

respondeu, ser ruim e 2 professores não responderam. Na pergunta seguinte, solicitava-se para 

classificarem o grau de envolvimento nas questões da educação da rapariga. Assim, 25,0% 

afirmou ser bom, 70,0% afirmou ser ruim e 1 professor não respondeu. Portanto, um trabalho 

de maior envergadura deve ser realizado em relação ao envolvimento nos assuntos das 

raparigas. Acrescenta-se ainda que a partir desta percentagem elevada, este grupo importante 

no ensino e aprendizagem caracteriza, de certa forma, a percepção da comunidade em relação 

à questão da educação da rapariga como não sendo boa. 

c)                                 

Sobre o conhecimento de leis e políticas do MINED relacionadas com a educação da rapariga, 

2 pais/encarregados de educação afirmaram que não têm conhecimento, mas que 

acompanham que no país se dá prioridade à educação da mesma; 10 afirmaram não possuírem 

conhecimento. Ao se analisarem as respostas dadas por estes e tendo em conta a resposta dos 

10 que são a maioria, deduz-se que não existe divulgação das leis. O que as pessoas sabem é 

muito genérico em relação ao assunto, por exemplo que se está a promover a educação da 

rapariga em Moçambique, isso em função das respostas dadas pelos 2 entrevistados. 
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Em relação à pergunta que questionava aos entrevistados se, ao nível do distrito, já 

haviam participado em alguma atividade ligada à educação da rapariga, em que consistia a 

 t v        como   t v  o      to; 10  f rm r m q      c    rt c   r m   2      r m q   já 

participaram. Destes 2, um afirmou que foi há um tempo considerável e que era um debate 

sobre a situação da rapriga em estado de gravidez e o outro referiu que foi um seminário sobre 

o gênero, em que se sensibilizava as pessoas para a não discriminação da mulher. Destas 

respostas pode-se afirmar que, ao nível do distrito, pouco se tem feito em relação a atividades 

relacionadas com a educação da rapariga. Este fato faz com que os pais e a comunidade pouco 

ou nada saibam sobre o assunto e, consequentemente, não haja um envolvimento deste grupo. 

Tem-se, uma vez mais, a questão da fragilidade na implementação do preconizado nos 

documentos sobre as questões de gênero. 

Questionados sobre se ajudam as suas educandas a resolverem assuntos da escola, os 

12 entrevistados afirmaram que têm ajudado. A seguir eram pedidos para explicitarem em que 

sentido, pelo que responderam o seguinte: 4 ajudam perguntando o que aprendeu na escola, 

      o   r  r      r o tr b  ho   r  c      co tro    o     v        ; 2      r m q   

explicam algumas disciplin  ; 1       q        c   m   q     co tr  ob tác  o   or c        

m          c rríc  o; 1  f rmo  q    j       r       ão  o  tr b  ho  m             c       

   Ofíc o ; 1       q        j     r    -se com a participação nas reuniões e com a 

realização dos tr b  ho ; 1       q    j     co tro    o    f  t     c     o     t     r    v r 

    co     2  f rm r m q    j   m  co tr b    o  m v  or   mo  tár o    r  o   v  to  

r       o       co          b       o   r  o   t  o.  ort  to  o           c rr g  o     

educação ajudam suas educandas, desde as questões mais simples até as mais complexas. 

Então, eles são favoráveis à educação das raparigas.   

d) Diretores das escolas 

Aos diretores das escolas foi-lhes questionado se existem leis, normas ou 

regulamentos do MINED respeitante à educação da rapariga e se as mesmas são do 

conhecimento das raparigas e da comunidade. Os diretores foram unânimes em afirmar que 

existem e que as raparigas e a comunidade podem não ter conhecimento das mesmas, mas que 

têm falado sobre o seu conteúdo. Para sustentar, disseram que, na semana de 7
4
 de Abril, o 

governo distrital tem promovido palestras em que se aborda a questão da educação da 

rapariga e estas palestras têm sido realizadas pelos membros da Organização da Mulher 

Moçambicana (OMM). Infere-se das respostas que não existe divulgação sobre as leis. Que 

                                                           
4
 Em Moçambique, 7 de abril é feriado nacional, em que se comemora o dia da mulher moçambicana.  
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somente abordam-se alguns aspectos genéricos sobre o conteúdo dessas leis, como são o caso 

do envio das raparigas para a escola e que se dá prioridade, no momento, à educação da 

rapariga. No entanto, algumas inquietações se levantam a partir desta constatação: será que 

basta o conhecimento genérico de alguns aspectos ligados à educação da rapariga? Será que 

as raparigas e a comunidade em geral não merecem estar mais informadas sobre as leis em 

causa e sobre o conteúdo das mesmas? 

Quanto à pergunta que procurava saber se a nível distrital tem havido ações 

relacionadas com a educação da rapariga e qual tem sido o impacto das mesmas, os 2 

diretores afirmaram que têm havido ações e quanto  o  m  cto r f r r m q   o f to  o         

encarregados de educação matricularem os seus educandos, neste caso, educandas, 

propiciando assim a existência de um número considerável de raparigas a frequentar a escola 

é uma prova evidente. Acrescentaram ainda, que o CE tem contribuído na resolução das ações 

disciplinares e problemas das raparigas. 

Em relação à questão que procurava saber de outros envolvidos, nas ações sobre a 

educação da rapariga para além dos professores e das alunas, as respostas dadas pelo  

  form  t   for m  1       q      t m   vo v  o o C    o           c rr g  o        c  ão; o 

outro também afirmou que se tem envolvido o CE, assim como o grupo denominado REDES 

onde fazem parte três professoras da escola e uma senhora de nacionalidade americana. Em 

relação ao contributo dos envolvidos, 1 diretor disse que ajuda a resolver os problemas 

disciplinares e também os problemas das raparigas. O segundo entrevistado afirmou que tem 

sensibilizado às raparigas para não se limitarem aos negócios informais, mas a darem 

prioridade à escola. Depreende-se das respostas que existem outros envolvidos, para além dos 

professores e das alunas. Sendo assim, pode-se afirmar que então, há clima favorável à 

educação da rapariga, tendo em conta o envolvimento de outros intervenientes da sociedade 

civil. 

e) Régulo 

No que respeita à questão que procurava saber se o entrevistado tem ou não 

conhecimento de leis e políticas do MINED relacionadas com a educação da rapariga, este 

afirmou negativamente. Chamado a se pronunciar sobre as alternativas para que as pessoas 

soubessem das mesmas, o régulo sugeriu a divulgação das mesmas, nas reuniões escolares. 

Estas respostas reforçam a ideia de que as pessoas não têm conhecimento das leis existentes 

no país sobre as questões de gênero. Daí a necessidade de se encontrar várias alternativas com 

vista à sua divulgação. 
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Relativamente à pergunta, que questionava ao entrevistado se ao nível do distrito já 

havia participado em alguma atividade ligada à educação da rapariga e em que consistiu essa 

atividade, o régulo disse que nunca participou. Este fato é deveras preocupante, atendendo e 

considerando que esta figura é importante e exerce uma influência enorme no seio da 

comunidade local. 

Questionou-se ao régulo se a direção da escola o tem convidado a participar na vida da 

escola. Este afirmou que sim. Ainda em relação à pergunta em análise, solicitou-se a 

especificar as atividades, ao que o régulo afirmou que para se inteirar do aproveitamento e do 

comportamento dos educandos. Portanto, a direção da escola tem envolvido o régulo nos 

assuntos da escola, podendo-se afirmar, então, que o régulo é favorável à educação no geral e 

da rapariga em particular. 

 

 

5 RESULTADOS 

 

A pesquisa apresenta os resultados seguintes a partir do recorte da dissertação 

defendida em Moçambique, em 2012. Sobre a percepção comunidade em relação à educação 

da rapariga, a comunidade demonstrou que tem uma posição positiva, isto quer dizer, a 

comunidade é favorável à educação da rapariga. Esta constatação tem como sustentação as 

últimas perguntas dos questionários e das entrevistas dirigidas aos informantes. 

Nas questões dirigidas aos informantes, estes foram unânimes em ressaltarem aspectos 

que merecem ainda atenção, tais como: acesso aos cuidados de saúde, educação, segurança, 

maior envolvimento dos atores externos, entre outros. Estes aspectos constam dos estudos de 

gênero, das estratégias relacionadas com às questões de gênero, particularmente da rapariga. 

No que tange às ações concernentes à educação da rapariga, estas não têm sido levadas 

a cabo eficazmente a nível distrital. Esta ilação advém do fato de que, a maior parte dos 

  form  t   (         8 4 ;          c rr g  o        c  ão  83 3 ;   100  q   corr   o    

ao régulo) afirmar não ter conhecimento das ações ligadas à educação da rapariga. Este 

posicionamento contrasta com a ideia dos informantes, professores e diretores das escolas, 

pelo fato destes terem acesso e a responsabilidade de disseminarem e implementarem as ações 

ligadas à rapariga, como representantes do MINED.  

Em relação à pergunta, em que      t rrog v   obr  o  ív      co h c m  to           

    o ít c   q     com        t m  obr     q   t       g   ro    m  or                o  
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         c rr g  o        c  ão   o rég  o, 83,0%, 83,3% e 100%, respectivamente, 

demonstrou não conhecer as leis e políticas em causa. Estas percentagens elevadas podem 

estar, de certa forma, associadas ao fato da inexistência dos referidos documentos por um 

lado, por outro pelo fato de não existirem estratégias eficazes para a sua divulgação, nos 

Serviços Distritais de Educação Juventude e Tecnologia e nas escolas. Apesar do 

desconhecimento das leis e políticas do MINED relativas ao gênero, a presença da rapariga na 

escola ao nível do distrito da Moamba, concretamente nas escolas-alvo, o número é 

representativo o q     mo  tr  o   for o  m r      o    o  IN D     o    rv  o  D  tr t    

      c  ão   v  t        c o og       o   í  r     co  r        m como    o         

encarregados de educação. 

Em relação ao envolvimento da comunidade pelos líderes escolares, estes têm pautado 

por envolver a comunidade na vida da escola, visto que todos os informantes comungaram a 

ideia de que os mesmos envolvem a comunidade nos assuntos da escola. Esta constatação é 

feita com base nas respostas tidas pelos informantes, a saber: alu      2 3 ;  rof   or    

45 0 ;          c rr g  o        c  ão   o rég  o, 100%. 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

A pesquisa sobre a percepção da comunidade distrital sobre a educação da rapariga 

rural em Moamba, chega a conclusão que há esforços por parte do Governo sobre a matéria 

de gênero, concretamente no setor da educação. No entanto, esse esforço não é acompanhado 

de estratégias eficazes para a divulgação, disseminação das políticas direcionadas ao gênero, 

atendendo que grande parte dos informantes respondeu não conhecer as leis e políticas e não 

ter feito parte de atividades, no distrito, sobre o assunto em causa. Entretanto, depreende-se 

que ao nível intermédio (direções provinciais e distritais) e o da base (escolas) não estão 

acatando como era de se esperar com as orientações emanadas do topo (MINED), no que 

respeita a divulgação, concorrendo assim, para um desnível entre a teoria e prática. 

Portanto, é possível afirmar que a comunidade da Moamba é favorável a educação da 

rapariga e como tal existe um envolvimento nos assuntos da escola, contribuindo para o efeito 

o fato dos diretores das escolas envolverem essa mesma comunidade. 
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